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BURSA İNEBEY KÜTÜPHANESİ’NDEKİ FIKIH USÛLÜ KİTAPLARI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bursa İnebey Kütüphanesi’ndeki fıkıh usûlü ile ilgili yazma eserleri konu 

edinen bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde kütüphanedeki fıkıh usûlü yazmaları müellifleri ile birlikte 

tanıtılmıştır. Eserler müelliflerin vefat tarihlerine göre tasnif edildikten sonra, her bir 

müellif hakkında kısaca bilgi verilmiş, ardından müellifin kütüphanedeki eseri, 

teknik özellikleri ve muhtevaları açısından incelenmiştir. Ayrıca incelenen kitapların 

Türkiye’deki diğer kütüphanelerde bulunan yazma nüshaları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

İkinci bölümde eserler türlerine göre tasnif edildikten sonra matbûları 

bulunan ve bulunmayan yazmalar belirlenmiş, bunlar özellikleri, muhtevaları ve 

müellifleri açısından değerlendirilmiştir. Aynı zamanda çeşitli özellikleri itibariyle 

her türden bir eser tespit edilerek ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fıkıh Usûlü, Fıkıh, Bursa İnebey Kütüphanesi, Yazma 

Eser 



 

iv 
 

ABSTRACT 

 

Author : Mustafa ATEŞ 

University : Uludağ University 

Main Department : Basic Islamic Sciences 

Department : Islamic Law 

Type of Thesis : Master Thesis 

Page Number : xv + 189 pp. 

Date of Graduation :.…./…./20…. 

Supervisor : Prof. Dr. Recep CİCİ 

 

A RESEARCH ON THE BOOKS OF USÛL AL-FIQH IN BURSA INEBEY 

LIBRARY 

This work on manuscripts of usûl al-fiqh in Bursa Inebey Library is composed 

of two main sections. 

In the first section, manuscripts of usūl al-fiqh with their authors in the library 

are introduced. After manuscripts are classified according to the date of death of the 

authors, the information about each author is provided briefly, then author’s work in 

the library in terms of specifications and contents is examined. In addition, I tried to 

detect the analyzed manuscripts in other libraries in Turkey. 

In the second section, after the works are classified according to the types, I 

tried to determine whether they are published or not. These are evaluated in terms of 

properties, contents and authors. Additionally, it is described in detail by determining 

the work of each type as having various features. 
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ÖNSÖZ 

 

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyası, İslâm dini ile 

tanışmasından sonra, özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde ilim ve kültür 

merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yaklaşık bin yıldır bu coğrafyada birçok medrese 

kurulmuş, yüzlerce İslâm âlimi yetişmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Anadolu, 

İslâm kültür ve medeniyetinin en önemli miraslarından biri olan el yazması eserler 

bakımından oldukça zengin bir birikime sahip olmuştur. Ayrıca bu birikimin günümüze 

kadar korunarak aktarılmış olması, bu topraklarda ilme ve kitaplara verilen değerin bir 

göstergesidir. Ancak kültür ve medeniyetimize ait bu kıymetli eserlerin korunmasından 

daha da önemlisi, onlardan azami derecede istifade etmektir. Bununla birlikte matbû 

olmayan ve halen yazma halde bulunan eserlere ulaşmak, bulundukları yerleri tespit etmek 

ve onlardan faydalanmak ayrı bir çaba ve gayret gerektirmektedir. Dolayısıyla yazma 

eserleri gün yüzüne çıkartmak, onlar üzerine akademik çalışmalar yapmak ve bu birikimi 

ilim dünyasının istifadesine sunmak büyük önem arz etmektedir. Böylece hem bu mirasa 

sahip çıkılmış, hem de geçmişin birikimiyle geleceğe ışık tutulmuş olacaktır. 

Bursa’daki çeşitli ilim merkezlerinde bulunan yazma eser koleksiyonlarının bir araya 

getirilmesiyle oluşturulan İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, bir kısmı ünik ve müellif hattı 

olan birçok yazma nüshanın korunduğu ve araştırmacıların hizmetine sunulduğu bir 

kütüphanedir. Bursa’da yetişmemiz, uzun bir süre burada ikamet etmemiz ve tarihî 

birikimimize ışık tutan çalışmaların gereğine olan inancımız, bizi bu şehrin en önemli 

değerlerinden biri olan İnebey Kütüphanesi’ndeki yazma eserler üzerinde çalışma yapmaya 

sevk etmiştir. Bu çalışma ile İnebey Kütüphanesi’deki el yazması fıkıh usûlü eserlerinin 

incelenmesi, tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanmış; kütüphanedeki fıkıh usûlü 

kitaplarının sayısı, nitelikleri ve muhtevaları belirlenerek, günümüzde henüz basılmayıp 

yazma halde bulunanlar tespit edilmiştir. Bununla birlikte eserler türleri, müellifleri, nüsha 

sayıları gibi çeşitli açılardan ele alınarak değerlendirilmiştir. 

Fıkıh usûlü ile ilgili yazma eserler alanında ilim dünyasına mütevâzi bir katkı 

sunmayı amaçlayan bu tez, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 
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araştırmanın amacı, konusu ve çalışmada takip edilen yöntem ele alınmıştır. Birinci 

bölümde müelliflerin vefat tarihleri esas alınarak yapılan tasnif ile önce müelliflerin kısaca 

hayatları anlatılmış, ardından teknik özellikleri ve muhtevaları açısından kütüphanedeki 

eserleri tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise eserler türlerine ve matbûlarının bulunup 

bulunmamasına göre tasnif edilerek değerlendirilmiş, tüm eserler müellifleri ve çeşitli 

özellikleri açısından incelenmiştir. Ayrıca metin, şerh, hâşiye, muhtasar ve risâle türlerinde 

olmak üzere her türden bir eser ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.  

Araştırma konusunun belirlenmesinden bu hale gelmesine kadar her türlü teşvik ve 

yardımını esirgemeyen ve gerek muhteva, gerekse teknik hususlarla ilgili eksikliklerime 
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GİRİŞ 

 

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Bursa ve ilçelerindeki cami, medrese ve 

tekke gibi çeşitli ilim merkezlerinde bulunan ve geçmişten günümüze miras kalan yazma 

eserlerin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulmuştur. Bu yönüyle kütüphane, özellikle 

Osmanlı döneminin önemli ilim merkezlerinden biri olan Bursa ve çevresinde telif edilen, 

okunan ve okutulan eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Temel İslam Bilimleri’ne dair 

kitapların çoğunlukta olduğu kütüphanede, kayıtlara göre toplam 8389 yazma eser 

bulunmaktadır. Bu çalışma ile İnebey Kütüphanesi’ndeki el yazması fıkıh usûlü eserlerinin 

teknik özellikleri ve muhtevaları açısından incelenmesi, müellifleri ile birlikte tanıtılması, 

matbûları bulunmayan eserlerin tespiti ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Kütüphanedeki fıkıh usûlü yazmalarının tam olarak tespit edilebilmesi için 

kütüphane kataloğu ayrıntılı bir şekilde taranmış ve fıkıh usûlüne dair tüm eserler tespit 

edildikten sonra mükerrer nüshalar belirlenmiştir. Ardından her bir eserin, istinsah tarihi 

bilinen mevcut en eski nüshası tespit edilerek mükerrerleri çalışmanın kapsamına 

alınmamış, sadece eser tanıtılırken mükerrerlerin sayısı ve demirbaş numaraları 

zikredilmiştir. Tanıtılan tüm kitaplar baştan sona taranmış, elde edilen veriler katalog 

bilgileriyle karşılaştırılmış, katalogda eksik veya hatalı olan bilgiler tespit edilmiştir. 

Dîbâce, mukaddime ve ferağ kayıtları okunarak eserlerin varsa kaleme alınış sebepleri, 

tasnif türü, kaynakları ve muhtevasına dair bilgiler verilmiştir. 

Eser ve müellif isimlerinde DİA’nın imlâ kuralları esas alınmıştır. Buna göre Arap 

dili ile yazılmış kitap, dergi ve makale adlarında, yalnız ilk kelime büyük harfle başlatılmış 

(el-Varakât fi’l-usûl), bunların içerisinde yer alan özel isimler de büyük harfle yazılmıştır 

(Muhtasarü’l-Müntehâ). 

Şahıs adlarında ve Arapça asıllı özel isimlerin okunuşunda Türkçe söyleyiş 

benimsenmiştir. Hece sonundaki ayın ve hemzelerle, bir sessizden sonra hece başında 

bulunan ayın ve hemzeler özel işaretlerle gösterilmiştir (Ya‘kûb, Mes‘ûd; Lü’lü’, Me’mun, 

Neş’et). Kelime sonundaki ayınlar da genellikle gösterilmiş, hemzeler ise gösterilmemiştir 
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(Abdünnâfi‘, Ferrâ, Sebe). “Din” ile yapılan birleşik isimlerde “d” harfi korunmakla 

birlikte Türkçe’de de kullanılanlarda Türkçe söyleyiş esas alınmış (Celâleddin, 

Fahreddin), Türkçe’de kullanılmayan bazı isimler ise aslına uygun bir şekilde yazılmış, 

ancak “din” ifadesinde uzatma kullanılmamıştır (Adudüddin, Kıvâmüddin). “Abd” ile 

başlayan birleşik isimler –Abdullah ve Abdurrahman hariç– “ü” ile yazılmış (Abdürrahim, 

Abdüssamed), bunlardan çok kullanılanlarda uzatma işaretleri terk edilmiştir. Şahıs 

adlarında isim olarak kullanılan harf-i ta‘rifli kelimelerin başındaki “el” yazılmamış 

(Abdullah b. Mübârek), sıfatlarda ve nisbelerde ise korunmuştur (Seyfeddin el-Âmidî). 

Ayrıca çalışma boyunca İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, “İnebey Kütüphanesi” veya 

“İnebey Ktp.” şeklinde kısaltılarak verilmiştir. 

Birinci bölümde İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan fıkıh usülü 

yazmaları, müellifi belli olan eserler ve müellifi belli olmayan eserler şeklinde iki başlık 

altında ele alınmıştır. Müellifi belli olan eserler ise, vefat tarihi bilinen müelliflerin eserleri 

ve vefat tarihi bilinmeyen müelliflerin eserleri olmak üzere iki alt başlıkta incelenmiştir. 

Vefat tarihi bilinen müellifler vefat tarihleri itibariyle kronolojik bir sıra içinde, vefat tarihi 

bilinmeyen müellifler ise isimlerine göre alfabetik bir şekilde ele alınmıştır. Müellifi belli 

olan eserler bölümünde, müelliflerin hayatı kısaca anlatıldıktan sonra fıkıh alanına dair 

diğer eserleri zikredilmiş, ardından müelliflerin kütüphanedeki eserleri, teknik özelliklerine 

ve muhtevalarına dair elde edilen bilgiler ışığında tanıtılmıştır. Müelliflerin hayatı 

hakkında bilgi verilirken müellifin yaşadığı şehirler, hoca ve talebeleri, mezhebi, görevleri 

ve eser verdiği ilimler üzerinde durulmuştur. Eserler tanıtılırken önce nüshanın teknik ve 

biçimsel özelliklerine değinilmiş, ardından muhtevalarına dair bilgiler zikredilmiştir. 

İncelenen nüshanın içerisinde konu başlıkları mevcut ise, bu başlıklar tespit edilerek 

verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca “İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı” kullanılarak 

günümüzde matbûları bulunmayan eserlerin diğer kütüphanelerdeki nüshalarına ait bilgiler 

kaydedilmiş, matbûları bulunanların ise nerede ve hangi tarihte basıldığı belirtilmiştir. 

Yine eser hakkında Türkiye ve Arap dünyasında yapılan akademik çalışmalar 

zikredilmiştir. Öte yandan incelenen yazmalar ile ilgili, kütüphane kataloğunda verilen 

bilgilerden yanlış olduğu tespit edilenler düzeltilerek metin içerisinde ve dipnotlarda 

belirtilmiştir. Müellifi belli olmayan eserler başlığında ise eserlerin katalog bilgileri ile 

yetinilmiştir. 
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İkinci bölümde önce metin, şerh, hâşiye, muhtasar ve risâle türündeki eserler 

matbûlarının mevcut olup olmama durumuna göre tasnif edilmiş ve her tür kendi içerisinde 

değerlendirilmiştir. Ardından tüm eserler, müelliflerinin vefat tarihleri, mezhepleri ve 

üzerine en çok çalışma yapılanlar açısından genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Ayrıca çeşitli özellikleri itibariyle her türden bir örnek olmak üzere matbûları bulunmayan 

bazı yazma eserler tespit edilerek, genel tanıtımın ötesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. 
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İNEBEY YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN FIKIH 

USÛLÜ ESERLERİ 
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I. MÜELLİFİ BELLİ OLAN ESERLER 

A. VEFAT TARİHİ BİLİNEN MÜELLİFLERİN ESERLERİ 

1. İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî (ö. 478/1085) 

a. Hayatı: 

Tam adı Ebü’l-Me‘âlî Abdülmelik b. Abdullah b. Yûsuf b. Abdullah b. Yûsuf el-

Cüveynî olup İmâmü’l-Harameyn diye tanınmaktadır. 1  419/1028 yılında Nîşâbur 

yakınlarında bir köyde doğmuş olup,2 ilk tahsiline Nîşâbur’un ünlü müderrislerinden olan 

babası ve amcası Ali b. Yûsuf’la başlamış, daha sonra bölgenin ünlü âlimleri Ebû Abdullah 

el-Habbâzî, Ali b. Faddâl el-Mücâşi‘î, Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, Ebü’l-Kâsım el-

İskâf, Ebû Nuaym el-İsfahânî gibi âlimlerden çeşitli ilimleri tahsil etmiştir.3 Şâfiî fakihi ve 

Eş‘arî kelâmcısı olan Cüveynî, önce Bağdat’a, ardından Mekke ve Medine’ye giderek 

yaklaşık dört yıl Harameyn’de kalmış, sonra tekrar Nîşâbur’a dönerek Nizâmülmülk 

tarafından kendisi için yaptırılan Nizâmiye Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. 4 

Burada vefatına kadar görev yapmış ve Gazzâlî, Kiyâ el-Herrâsî, Ali b. Muhammed et-

Taberî, Abdülgâfir el-Fârisî gibi meşhur âlimlerin de arasında bulunduğu birçok talebe 

yetiştirmiştir. Fıkıh, usûl-i fıkıh, kelâm, tefsir ve hadis alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan 

ve özellikle kelâm ve usûl-i fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen Cüveynî,5  478/1085 

yılında Nîşâbur’da vefat etmiştir.6 

b. Eserleri: 

Cüveynî’ye ait sayıları otuzu aşan eserlerin büyük bir kısmı kelâm, fıkıh ve usûl-i 

fıkha dair olup bir kısmı da tefsir, ahlâk ve hadis ilimleriyle alakalıdır.7 Cüveynî’nin, fıkıh 

ve usûl-i fıkıh alanına dair eserlerinden bazıları şunlardır: Nihâyetü’l-matlab fî dirâyeti’l-

                                                 
1  Ebû Abdullah Şehâbeddin Yâkût b. Abdullah el-Hamevî, Mu‘cemü’l-büldân, II, Dâru Sâdır, Beyrut, 

1977, s. 193; Ebû Nasr Taceddin Abdülvahhab b. Ali b. Abdülkâfî Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyyeti’l-
kübrâ, (thk. Mahmûd Muhammed et-Tanâhî, Abdülfettah Muhammed el-Hulv), V, Dâru İhyâi’l-
Kütübi’l-Arabiyye, t.y., s. 165; Ahmed b. Mustafa Taşköprîzâde, Miftâhü’s-se‘âde, II, 1. b., Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1985, s. 298; Hayreddin ez-Ziriklî, el-A‘lâm, IV, Dârü’l-İlm li’l-Melâyîn, 
Beyrut, 2002, s. 160. 

2  Ziriklî, a.g.e., IV, s. 160; İzmirli İsmail Hakkı, “İmâmü’l-Harameyn Ebü’l-Meâlî el-Cüveynî”, DİFM, sy. 
9 (1928), s. 1. 

3  Abdülazîm ed-Dîb, “Cüveynî, İmâmü’l-Haremeyn”, DİA, VIII, İstanbul, 1993, s. 141. 
4  Ziriklî, a.g.e., IV, s. 160; İzmirli, a.g.m., s. 6. 
5  ed-Dîb, “Cüveynî, İmâmü’l-Haremeyn”, DİA, VIII, s. 141-142. 
6  Yâkût, Mu‘cemü’l-büldân, II, s. 193; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 160. 
7  ed-Dîb, “Cüveynî, İmâmü’l-Haremeyn”, DİA, VIII, s. 144. 
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mezheb, Muhtasarü’n-Nihâye, el-Gıyâsî, el-Burhân fî usûli’l-fıkh, el-Varakât, et-Telhîs, 

Muğîsü’l-halk fî ihtiyâri’l-ehak.8 

el-Varakât fi’l-usûl 

İnebey Kütüphanesi’nde UC9812/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan eser; 6 varak, 

14 satırdır. Yazmada ferağ ve istinsah kaydına rastlanılmamıştır. Kenarında açıklamalara 

yer verilmiş, terimler ve konu başlıklarına dikkat çekmek için bazı “vav” harfleri kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Oldukça veciz bir üslupla kaleme alınan risâlenin girişinde asıl, 

fer‘, fıkıh, vâcib, mendûb, mubâh, mahzûr, mekrûh, sahîh, bâtıl, ‘ilm, cehl, ‘ilm-i zarûrî, 

‘ilm-i mükteseb, nazar, istidlâl, delîl, zan, şek, usûl-i fıkh gibi terimlerin tanımı 

yapılmaktadır. Ardından usûl-i fıkhın konuları topluca sayılmakta ve bu konular teker teker 

ele alınmaktadır. Eserde incelenen konular sırasıyla şunlardır: Kelâm, emir, nehiy, ‘âmm, 

hâss, mücmel, mübeyyen, zâhir, ef‘âl, nâsih, mensûh, icmâ‘, ahbâr, kıyâs, hazr, ibâha, 

tertîbü’l-edille, sıfâtü’l-müftî ve’l-müsteftî, ahkâmü’l-müctehidîn. Celâleddin el-Mahallî ile 

Hattâb el-Mâlikî tarafından şerh edilen ve çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan 

eser,9 Abdüllatif Muhammed el-‘Abd tarafından 1396/1977’de Kahire’de yayımlanmıştır.10 

Ayrıca Ali Pekcan tarafından “Cüveynî’nin el-Varakât Adlı Eseri Üzerine: Çeviri ve 

Değerlendirme” isimli bir makale kaleme alınmıştır.11 

2. Ebü’l-Usr el-Pezdevî (ö. 482/1089) 

a. Hayatı: 

Nesef yakınlarında Pezde adı verilen bir kale şehirde dünyaya gelen12 Pezdevî’nin 

tam adı Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Hüseyin b. Abdülkerîm’dir.13 400/1010 yılları 

                                                 
8  Eserleri için bkz. Sübkî, a.g.e., V, s. 171-172; İzmirli, a.g.m., s. 27-31; ed-Dîb, “Cüveynî, İmâmü’l-

Haremeyn”, DİA, VIII, s. 144. 
9  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp, Merzifonlu K. M. P., nr. 205; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 

nr. 1418; Millet Ktp., Ali Emîrî Arabî, nr. 4332. 
10  ed-Dîb, “Cüveynî, İmâmü’l-Haremeyn”, DİA, VIII, s. 144. 
11  Makale için bkz. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 14, Yıl 2009, ss. 329-352. 
12  Abdülkerim b. Muhammed b. Mansûr et-Temîmî es-Sem‘ânî, el-Ensâb, (thk. Abdurrahman b. Yahyâ el-

Mu‘allimî el-Yemânî), 1. b., II, Dâiretü’l-Ma‘arifi’l-Osmâniyye, Haydarâbâd, 1962, s. 201; Ziriklî, a.g.e., 
IV, s. 328. 

13  Sem‘ânî, a.g.e., s. 201; Şemseddin Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-
nübelâ, (thk. Şuayb el-Arnâût, Hüseyin Esat), 3. b., XVIII, Müessesetü’r-Risâle, 1985, s. 603; Ebü’l-‘Adl 
Zeynüddin Kâsım b. Kutluboğa b. Abdullah İbn Kutluboğa, Tâcü’t-terâcim, (thk. Muhammed Hayr 
Ramazan Yûsuf), Dârü’l-Kâlem, 1992, s. 205; Babanzâde İsmail Paşa el-Bağdâdî, Hediyyetü’l-‘ârifîn, I, 
MEB (1951), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî (Ofset baskı), Beyrut, s. 693. 
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civarında doğmuş olup,14 hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Şemsüleimme 

el-Halvânî’den fıkıh, fıkıh usûlü ve hadis ilimlerini tahsil etmiş, Buhara ve Semerkant’ta 

ilmî faaliyetlerini sürdürmüş ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Alâeddin es-Semerkandî, 

Ebü’l-Me‘âlî Ziyâd b. İlyâs ve Ebû Sa‘îd Abdülmecîd b. İsmâil el-Kaysî el-Herevî onun 

öğrencilerinden bazılarıdır. Eserlerinde ağır bir üslup kullanması, onun Ebü’l-Usr olarak 

anılmasına sebep olmuştur. Hanefî fıkıh doktrininde önemli bir yeri olan Fahrülislâm el-

Pezdevî, klasik sonrası dönemde yapılan müctehid tabakası sıralamasında, meselede 

müctehid grubuna dahil edilmiştir.15 482/1089 yılında Kis şehrinde vefat etmiştir.16 

b. Eserleri: 

Fıkıh, usûl-i fıkıh, kelâm, tefsir, hadis gibi alanlarda eser verdiği belirtilen 

Fahrülislâm el-Pezdevî’nin eserlerinin bir kısmı günümüze ulaşmamıştır.17 Fıkıh ve usûl-i 

fıkıh ilimlerine dair eserlerinden bazıları şunlardır: Şerhu’l-Câmi‘i’s-sağîr, Şerhu 

Ziyâdâti’z-Ziyâdât, Kitâbü’l-Mebsût li’l-Fetâvî, Kenzü’l-vüsûl ilâ ma‘rifeti’l-usûl (Usûlü’l-

Pezdevî).18 

Usûlü’l-Pezdevî (Kenzü’l-vüsûl ilâ ma‘rifeti’l-usûl) 

Kütüphane kayıtlarında ve son dönem literatüründe daha çok Kenzü’l-vüsûl ilâ 

ma‘rifeti’l-usûl adıyla bilinmesine rağmen bu ismin sonradan yapılan bir yakıştırma olması 

muhtemeldir. 19  İnebey Kütüphanesi’nde Usûlü’l-Pezdevî adıyla ve HC250 demirbaş 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha; 2+160 varak, 17 satır olup İshak b. İsmail el-Mûgânî 

tarafından hicrî 778 yılında istinsah edilmiştir. Kütüphanede eserin HO695 ve HO689 

demirbaş numaralarına kayıtlı iki nüshası daha bulunmaktadır. Başlıkların ve “kâle”, 

“emmâ”, “i‘lem” gibi ifadelerin kırmızı mürekkeple yazıldığı nüshanın kenarında 

açıklamalara yer verilmiştir. Eserin sonunda bâb başlıklarını ve bunların varak 

numaralarını gösteren ayrıntılı bir fihrist bulunmaktadır. 

Fukahâ metoduyla yazılan fıkıh usûlü kitaplarının olgun düzeyini temsil eden 

Usûlü’l-Pezdevî, kendisinden sonra yazılan birçok usûl kitabına kaynaklık etmiştir. Klasik 
                                                 
14  Zehebî, a.g.e., XVIII, s. 603; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 693. 
15  Murteza Bedir-Ferhat Koca, “Pezdevî, Ebü’l-Usr”, DİA, XXXIV, İstanbul, 2007, s. 264. 
16  Zehebî, a.g.e., XVIII, s. 603; İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 205; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 693. 
17  Bedir-Koca, “Pezdevî, Ebü’l-Usr”, DİA, XXXIV, s. 264. 
18  Eserleri için bkz. İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 206; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 328-329; Bedir-Koca, “Pezdevî, 

Ebü’l-Usr”, DİA, XXXIV, s. 264-266. 
19  Bedir-Koca, “Pezdevî, Ebü’l-Usr”, DİA, XXXIV, s. 265. 
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dönem fıkıh usûlü kitapları arasında önemli bir yeri olan eser, dönemindeki diğer fıkıh 

usûlü kitaplarına göre özellikle sistematiği bakımından en güçlü ve tutarlı olanıdır. Ana 

başlıkların yanında hemen bütün alt başlıklar ve onların alt başlıkları dörder tanedir. Kitap, 

sünnet, icma ve kıyas konularının işlendiği dört ana başlıktan oluşan eserin, kitap ana 

başlığında nazım-mana ikilisinden doğan dil bölümleri dört alt başlıkta incelenmiş, bu alt 

başlıkların altındaki konular da dörtlü tasnifle ele alınmıştır. Yine sünnet, icma ve kıyasın 

alt başlıkları da dörtlü tasnife tabi tutularak işlenmiştir.20 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 21  birçok şerh ve hâşiye 

çalışmasına konu olmuş ve defalarca basılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 

Yunus Ak tarafından 2009 yılında “Fahrü’l-İslâm Ebü’l-Usr el-Pezdevî’nin Kenzü’l-vüsûl 

ilâ ma‘rifeti’l-usûl Adlı Eseri ve Eserin Elfâz Bahsinin Fıkıh Usûlü İlmine Katkısı” isimli 

bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır. Sakarya Üniversitesi’nde Şengül Rahman 

tarafından “Fahrü’l-İslâm Pezdevî’nin Usûlünde Hadis ve Sünnet” isimli bir yüksek lisans 

tezi hazırlanmaktadır.22 

3. Ebû Hâmid el-Gazzâlî (ö. 505/1111) 

a. Hayatı: 

Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî 

450/1058 yılında İran’ın Horasan bölgesinde bulunan Tûs şehrinde doğmuştur. 23 

Zeynüddin, Huccetü’l-İslâm gibi lakaplarla anılan Gazzâlî, ilk olarak Tûs’ta Ahmed b. 

Muhammed er-Râzkânî’den çeşitli dersler almış, daha sonra Nîşâbur’da bulunan Nizâmiye 

Medresesi’ne girmiş ve İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî’nin öğrencisi olmuştur.24 Çağdaşı 

Abdülgâfir el-Fârisî, onun bu dönemdeki öğrenimi sırasında arkadaşlarını geride 

bıraktığını, eğitim faaliyetlerinde hocasına yardımcı olduğunu ve eser telif edecek seviyeye 

                                                 
20  Bedir-Koca, “Pezdevî, Ebü’l-Usr”, DİA, XXXIV, s. 265-266. 
21  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp, Merzifonlu K. M., nr. 269; Süleymaniye Ktp., Amcazâde 

Hüseyin, nr. 150; Fâtih, nr. 1219-1232. 
22  http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php (25.06.2014). 
23  Ebü’l-Fidâ’ İsmail b. Ömer İbn Kesîr el-Basrî ed-Dimeşkî, Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyyîn, (thk. Ahmed Ömer 

Hâşim, Muhammed Zeynuhum Muhammed Azb), II, Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, Kahire, 1993, s. 
533; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 22. 

24  Ebü’l-Abbâs Şemseddin Ahmed b. Muhammed İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A‘yân, (thk. İhsan Abbas), IV, 
Dâru Sadır, Beyrut, s. 217; İbn Kesîr, a.g.e., II, s. 533-534; Selahaddin Halîl b. Aybek b. Abdullah es-
Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât, (thk. Ahmed el-Arnâût, Türkî Mustafa), I, Dâru İhyâ’i’t-Türâs, Beyrut, 2000, 
s. 211. 



 

9 
 

ulaştığını ifade eder.25 Hocası İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî’nin vefatından altı yıl sonra 

484/1091 yılında Bağdat Nizâmiye Medresesi müderrisliğine tayin edilen Gazzâlî, burada 

dört yıl müderrislik yapmıştır.26 488/1095 yılında medresedeki görevini bırakarak Şam, 

Kudüs ve Hicaz’a gitmiş, on bir yıl süren bu seyahatleri sırasında inzivaya çekilerek 

tasavvufa yönelmiştir. 499/1106 yılında Nîşâbur’a dönerek Nizâmiye Medresesi’ndeki 

öğretim görevine tekrar başlamıştır.27 İkinci defa başladığı görevinde üç yıl kadar kaldıktan 

sonra tekrar görevini bırakıp 503/1109 yılında Tûs’a dönmüştür. Tûs’ta evinin yanına bir 

medrese ile sûfîler için bir hankâh yaptıran Gazzâlî, ömrünün sonunda zamanını hayır 

işlerine, ders ve sohbetlere ayırmış28 ve 505/1111 yılında Tûs’ta vefat etmiştir.29 

b. Eserleri: 

Kendinden sonra gelen düşünürlerin büyük bir bölümünü etkilemiş olan Gazzâlî, 

İslâm âlimleri arasında en çok eser veren müelliflerin başında gelir. Kendisine dört yüz 

civarında kitap nispet edilmekle birlikte bunların bir kısmının yanlışlıkla ona isnat edildiği, 

bir kısmının da onun eserlerinden seçmeler veya özetlerden oluştuğu tespit edilmiştir.30 

Fıkıh, usûl-i fıkıh, mantık, kelâm, felsefe, tasavvuf gibi alanlarda çalışmaları bulunan 

Gazzâlî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserlerinden bazıları şunlardır: el-Menhûl fi’l-usûl, el-

Basît fi’l-fürû’, el-Vasît, el-Vecîz, el-Fetâvâ, el-Müstasfâ fî ‘ilmi’l-usûl, Hulâsatü’l-

Muhtasar ve nikâvetü’l-mu‘tasar, Gâyetü’l-gavr fî dirâyeti’d-devr, et-Ta‘lîka fî fürû‘i’l-

mezheb, Me‘âhizü’l-hilâf, Tehzîbü’l-usûl.31 

el-Müstasfâ fî ‘ilmi’l-usûl 

Gazzâlî’nin ömrünün son döneminde telif ettiği el-Müstasfâ fî ‘ilmi’l-usûl, 

mütekellimîn metodunun önemli eserlerinden biri olup, sonraki usûl kitaplarının çoğuna 

                                                 
25  Ebü’l-Kâsım Ali b. Hasan b. Hîbetullah İbn Asâkîr, Târîhû Dımaşk, (thk. Ömer b. Garâme el-‘Amravî), 

LV, Dârü’l-Fikr, Beyrut, 1995, s. 200. 
26  İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 217. 
27  İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 217-218; İbn Kesîr, a.g.e., II, s. 534-535. 
28  Safedî, a.g.e., I, s. 211. 
29  İbn Asâkîr, a.g.e., LV, s. 204; İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 218; Safedî, a.g.e., I, s. 213; İbn Kesîr, a.g.e., II, 

s. 535. 
30  H. Bekir Karlığa, “Gazzâlî” (Eserleri), DİA, XIII, İstanbul, 1996, s. 518. Ziriklî, Gazzâlî’nin iki yüz 

civarında eseri olduğunu zikretmektedir (bkz. Ziriklî, a.g.e., VII, s. 22). 
31  Eserleri için bkz. İbn Kesîr, a.g.e., II, s. 535-536; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 22; Karlığa, “Gazzâlî” (Eserleri), 

DİA, XIII, s. 518-524. 
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kaynaklık etmiştir. Müellif eserini kaleme alırken büyük ölçüde Bakıllânî’nin et-Takrîb 

ve’l-irşâd’ı ile Cüveynî’nin buna yazdığı telhisten yararlanmıştır.32 

İnebey Kütüphanesi’nde HC252 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 273 

varak, 24 satır olup kütüphane kayıtlarına göre hicrî VIII. asırda istinsah edilmiştir. 

Nüshada başlıklar büyük ve dikkat çekici şekilde yazılmıştır. Gazzâlî; girişte fıkıh 

usûlünün tanımı, diğer şer‘î ilimlerle münasebeti ve fıkıh usûlü konularının dört ana 

başlıkta toplanması hakkında açıklamalar yaptıktan sonra mantıkla ilgili bir mukaddimeye 

yer vermektedir.33 Gazzâlî eserini, hükümler, deliller, delillerden hüküm çıkarma keyfiyeti, 

hüküm çıkaran müctehidler olmak üzere her birine kutup adını verdiği dört ana başlık 

altında incelemiştir.34 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser35 defalarca basılmış olup, ilk 

neşri hicrî 1322-1324 yıllarında Bahrülulûm el-Leknevî’nin Fevâtihu’r-rahamût adlı 

eseriyle birlikte Bulak’ta yapılmıştır. Chicago Üniversitesi’nde Ahmed Zekî Mansûr 

Hammâd, “Abû Hâmid al-Ghazâli’s Juristic Doctrine in al-Mustasfâ min ‘ilm al-usûl: with 

a Translation of Volume I of Al-Mustasfâ min ‘ilm al-usûl” adıyla 1987 yılında bir doktora 

tezi; İmâm Muhammed b. Suûd Üniversitesi’nde Beşir Subhî Şübeyr, “Tahrîcu ehâdîsi’l-

Müstasfâ fi’l-usûl li’l-Gazzâlî” ismiyle 1407/1987 yılında bir yüksek lisans tezi 

hazırlamıştır. Ayrıca eser, H. Yunus Apaydın tarafından “el-Müstasfa: İslâm Hukukunda 

Deliller ve Yorum Metodolojisi” ismiyle 1994 yılında Türkçe’ye tercüme edilmiştir.36 

4. Bedreddin Mahmûd b. Zeyd el-Hanefî el-Lâmişî (ö. 539/1144’dan sonra) 

a. Hayatı:  

Bedreddin Mahmûd b. Zeyd el-Hanefî el-Lâmişî Hanefî fıkıh âlimi olup 

kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Eserinde Lâmişî’den bahseden 

Kureşî (775/1373), onun yaklaşık kırk varaklık Mukaddime fî usûli’l-fıkh adında bir eseri 

                                                 
32  H. Yunus Apaydın, “el-Müstasfâ”, DİA, XXXII, İstanbul, 2006, s. 124. 
33  Apaydın, “el-Müstasfâ”, DİA, XXXII, s. 124. 
34  Apaydın, “el-Müstasfâ”, DİA, XXXII, s. 124; Hüseyin Atay, “İslam Hukuk Felsefesi: Usulü’l-Fıkh İlmi” 

KSÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, Yıl 2007, s. 47. 
35  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 815, Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, nr. 

326; Fâtih, nr. 1465. 
36  Apaydın, “el-Müstasfâ”, DİA, XXXII, s. 125-126. 
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olduğunu söylemektedir.37 İbn Kutluboğa ve Kâtip Çelebi de aynı şekilde onun ismini ve 

kitabını zikretmişlerdir. 38  Lâmişî, Kureşî’nin eserinde zikredildiğine göre ondan önce 

yaşamış olmalıdır.39 Ayrıca Lâmişî’nin eserinin İnebey Kütüphanesi’ndeki nüshası hicrî 

692’de istinsah edilmiştir. Lâmişî’nin Usûlü’l-fıkh’ının Abdülmecid Türkî tarafından 

yapılan tahkikli neşrinde Türkî, Hanefî-Mâturîdî bir âlim olan Lâmişî’nin hayatı hakkında 

fazla bilgi bulunmadığını, onun Mâverâünnehir bölgesinde bulunan Fergana şehrinin 

köylerinden Lâmiş’e nisbetle Lâmişî diye anıldığını ifade etmektedir. Yine Türkî, yapmış 

olduğu tahkikte kullandığı Londra British Museum’daki nüshanın hicrî 539/1144 yılında 

istinsah edildiğini ve bu nüshada onun müellif hayatında yazıldığına dair bir kayıt 

bulunduğunu belirtmektedir. 40  Türkî’nin bu tespitlerinden Lâmişî’nin hicrî 539 yılında 

hayatta olduğu ve eserini 539’dan önce telif ettiği anlaşılmaktadır. 

b. Eserleri: 

Usûlü’l-fıkh 

Bedreddin Mahmûd b. Zeyd el-Lâmişî tarafından telif edilen eserin İnebey 

Kütüphanesi’nde HC30/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüshası 28+4 varak, 25 satır 

olup Muhammed b. Nu‘mân et-Turhalârî tarafından hicrî 692 yılında Bağdat’ta istinsah 

edilmiştir. Eserin kütüphanede HC283 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha 

bulunmaktadır. 

Fasıl ve mes’ele başlıkları üzerine kurulu olan eserde Lâmişî, ilk olarak fakihlerin 

kullandıkları lafızları sıralamış, bunların tanımını yapmış ve bunlarla alakalı meseleleri 

işlemiştir. Bu girişten sonra kelâmın çeşitli tanımlarını vermiş, sonra sırasıyla her birini 

ayrı bir fasıl başlığı altında hakîkât-mecâz, sarîh-kinâye-izmâr-iktizâ-işâret-delâlet, şer‘î 

hükümler, hüsün-kubuh, azîmet-ruhsat, kazâ-fasl, irâde-meşîe, kasd-ihtiyâr, zarûret-hâcet, 

küll-ba‘z, zâhir-nass-müşkil-müfesser, mücmel-muhkem-müteşâbih-beyân, müşterek-

müevvel, delil-huccet-burhân, emir, âmm-hâss konularını işlemiştir. Ardından yine fasıl 

başlıklarıyla sünnet, icmâ, nesh ve kıyas konularına yer vermektedir. Eserin sonunda ise 

                                                 
37  Abdülkadir b. Mahmûd el-Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudiyye fî tabakâti’l-Hanefiyye, III, Kahire, 1398, s. 

437. 
38  İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 290; Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, Dârü 

İhyâ’i’t-Türâsi’l-‘Arabî, Beyrut, t.y., s. 114. 
39  Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, III. b., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2013, s. 63. 
40  Mahmûd b. Zeyd el-Lâmişî, Kitâbün fî usûli’l-fıkh (Dirâse), (thk. Abdülmecid Türkî), 1. b., Dârü’l-

Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1995, s. 9. 
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dört ayrı fasıl başlığıyla istishab konusu ile ilgili ihtilaflar, illet-sebeb tanımı ve illet-sebeb-

delil-şart arasındaki farklar, mu‘âraza-tercih ve son olarak müctehidin başkasını taklid 

etmesinin caiz olup olmadığı konularını ele almaktadır. Birçok fasıl ve mes’ele başlığından 

meydana gelen eser, sistem olarak düzensiz gibi görünmekle birlikte işlenen konulara 

bakıldığında kitap, sünnet, icmâ, kıyas başlıklarının verilebileceği dört ana bölümden 

oluştuğu anlaşılmaktadır. Lâmişî’nin fıkıh usûlüne dair bu eseri Kitâbün fî usûli’l-fıkh 

adıyla Abdülmecid Türkî tarafından tahkik edilmiş ve 1995 yılında Beyrut’ta basılmıştır. 

5. Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) 

a. Hayatı: 

Tam adı Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hüseyin b. Hasan et-Taberistânî er-

Râzî olup İbnü’l-Hatîb41 ve İbnü Hatîbü’r-Rey42 isimleriyle de anılmaktadır. Doğum tarihi 

ile ilgili hicrî 543 43  ve 544 44  olmak üzere iki farklı tarih rivayet edilmektedir. Ebû 

Muhammed el-Begavî’nin öğrencilerinden olan babası Ziyâüddin Ömer, Fahreddin er-

Râzî’nin ilk hocasıdır. Babasından sonra bir süre Kemâleddin es-Simnânî’den çeşitli 

dersler almış, ardından dönemin ünlü filozoflarından biri olan Mecdüddin el-Cîlî’den 

felsefe okumuştur.45 Râzî; Hârizm, Cürcân, Tûs, Herat, Buhara, Semerkant, Hucend, Belh, 

Gazne gibi ilim ve kültür merkezlerine çeşitli zamanlarda ilmî seyahatlerde bulunmuştur. 

Öğrencileri arasında Kutbüddin el-Mısrî, Zeynüddin el-Keşşî, Şerefeddin el-Herevî, 

Esîrüddin el-Ebherî, Tâceddin el-Urmevî, Sirâceddin el-Urmevî ve Şemseddin Hüsrevşâhî 

gibi âlimler bulunmaktadır.46 Şâfiî mezhebine mensup olan Fahreddin er-Râzî, 606/1210 

yılında Herât’ta vefat etmiştir.47 

b. Eserleri: 

Râzî’nin, iki yüzden fazla eseri olduğu rivayet edilse de bunlardan bir kısmının ona 

ait olmadığı tespit edilmiştir. Kelâm, felsefe, mantık, tefsir, fıkıh, fıkıh usûlü, tıp, 

astronomi, matematik, Arap dili ve edebiyatı gibi çeşitli alanlarda çalışmaları olan 

                                                 
41  İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 249; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 107. 
42  Ebû Abdullah Şehâbeddin Yâkût b. Abdullah el-Hamevî, Mu‘cemü’l-üdebâ, (thk. İhsân Abbâs), VI, 

Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1993, s. 2585; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 107. 
43  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 107. 
44  Yâkût, Mu’cemü’l-üdebâ, VI, s. 2585; İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 252. 
45  Yâkût, Mu‘cemü’l-üdebâ, VI, s. 2585-2586; İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 249. 
46  Yûsuf Şevki Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, DİA, XII, İstanbul, 1995, s. 89. 
47  Yâkût, Mu‘cemü’l-üdebâ, VI, s. 2587; İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 252; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 107.  
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Râzî’nin, fıkıh ve usûl-i fıkıh ilimlerine dair eserlerinden bazıları şunlardır: el-Mahsûl, el-

Müntehab fî usûli’l-fıkh, el-Burhânü’l-Bahâ’iyye, el-Kâşif ‘an usûli’d-delâ’il.48 

el-Mahsûl fî usûli’l-fıkh 

Fahreddin er-Râzî eserini, mütekellimîn ekolünün kendinden önceki dört önemli 

fıkıh usûlü kitabı olan Kâdî Abdülcebbâr’ın el-‘Umed, Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’nin el-

Mu‘temed, İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî’nin el-Burhân fî usûli’l-fıkh ve Gazzâlî’nin el-

Müstasfâ’sını cem‘ ve ihtisar ederek yeni bir tertip ve tasnife tabi tutarak oluşturmuştur.49 

576/1180 yılında tamamlanan eser, yazıldığı tarihten itibaren ilim adamları tarafından 

büyük rağbet görmüş, pek çok kişi tarafından istinsah edilmiş, müellifin sağlığında temel 

bir kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır. 50  Fahreddin er-Râzî eserinde yukarıda 

zikredilen dört usûl kitabını esas almışsa da Ebû Hanîfe, Şâfiî, Muhammed b. Hasan eş-

Şeybânî, Îsâ b. Ebân, Kerhî, Muhammed b. Dâvûd ez-Zâhirî, Cessâs, Debûsî, İbn Süreyc, 

Ebû Bekir es-Sayrafî, İbn Fûrek ve Bâkıllânî gibi diğer fakih ve usûlcülerin görüş ve 

eserlerine de sıkça atıfta bulunmaktadır. Dil ve lafızla ilgili kavramların tanımları sırasında 

meşhur Arap dilcilerin görüşlerine müracaat ederken, kelam tartışmalarında da 

kelamcıların görüş ve eserlerinden yararlanmıştır.51 

Bâb ve fasıl sistematiği üzerine kurulu olan eserde önce fıkıh, fıkıh usûlü, ilim, zan, 

nazar, delil, emâre gibi terimler hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır. Ardından sırasıyla 

şer‘î hüküm, Kur’an ve Sünnet lafızlarından hüküm çıkarmaya yarayan lügavî ve lafzî 

meseleler, icmâ, haber, kıyas, te‘âdül ve tercih, ictihad ve fetva konuları ele alınmıştır. 

Genel olarak diyaloglar halinde yazılan eserde, muhalif görüşler ve delilleri bazen ait 

oldukları şahıs ve ekoller de belirtilerek ayrıntılı biçimde aktarıldıktan sonra bunların 

tartışması yapılmıştır.52 İnebey Kütüphanesi’nde HC253 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan 

nüsha 203 varak, 29 satır olup hicrî 643 yılında istinsah edilmiştir. Kütüphanede eserin 

OR394 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha mevcuttur. 134 varak, 21 satır olan 

bu nüsha, Yunus b. Ahmed tarafından hicrî 606 yılında istinsah edilmiş ve eserin aslı ile 

karşılaştırılmıştır. Başından noksan olan nüshanın sonunda tasavvufa dair bir risâle 

                                                 
48  Eserleri için bkz. Yavuz, “Fahreddin er-Râzî”, DİA, XII, s. 93-94. 
49  Ferhat Koca, “el-Mahsûl”, DİA, XXVII, Ankara, 2003, s. 391; Zekiyyüddin Şa‘bân, İslam Hukuk 

İlminin Esasları, (trc. İbrahim Kâfi Dönmez), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2006, s. 39. 
50  Koca, “el-Mahsûl”, DİA, XXVII, s. 391. 
51  Koca, “el-Mahsûl”, DİA, XXVII, s. 392. 
52  Koca, “el-Mahsûl”, DİA, XXVII, s. 391. 
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bulunmaktadır. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan el-Mahsûl’ün 53  farklı 

baskıları mevcut olmakla birlikte, Tâhâ Câbir el-Ulvânî tarafından altı cilt halinde tahkikli 

neşri yapılmıştır.54 

6. Seyfeddin el-Âmidî (ö. 631/1233) 

a. Hayatı: 

Tam adı Ebü’l-Hasen Seyfeddin Ali b. Ebû Ali b. Muhammed b. Sâlim et-Tağlebî 

(es-Sa‘lebî) el-Âmidî olup 551/1156 yılında Âmid (Diyarbakır)’da doğmuştur. 55  İlk 

tahsilini doğduğu şehirde yaptıktan sonra Bağdat’a giderek Ebü’l-Feth İbnü’l-Mennî el-

Hanbelî’den fıkıh, 56  İbn Şâtîl’den hadis ilimlerini okumuştur. 57  Önceleri Hanbelî 

mezhebine mensup iken sonradan Şâfiî mezhebine intisap eden Âmidî, Ebü’l-Kâsım İbn 

Fadlân’dan çeşitli dersler almıştır.58 Bağdat’tan sonra Kahire’ye giderek orada bir müddet 

ders veren Âmidî, Kahire’den Hama’ya gitmiş, oradan da Dımaşk’a giderek Aziziye 

Medresesi’nde on yıl müderrislik yapmıştır. 59  Felsefe, kelâm, fıkıh ve usûl-i fıkıh 

ilimlerinde derinleşmiş bir âlim olan Âmidî’nin talebeleri arasında İzzeddin İbn 

Abdisselâm ve İbn Ebî Usaybia gibi âlimler bulunmaktadır. 60  Seyfeddin el-Âmidî, 

631/1233 yılında Dımaşk’ta vefat etmiştir.61 

b. Eserleri: 

Seyfeddin el-Âmidî’nin yirmi civarında eser telif ettiği nakledilir.62 Usûl-i fıkıh 

ilmine dair kaleme alınmış olan el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm ve onun muhtasarı Müntehe’s-

sûl fî ‘ilmi’l-usûl, Âmidî’ye ait meşhur eserlerdendir.63 

 

 

                                                 
53  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 557; Âtıf Efendi Ktp., Âtıf Efendi, nr. 

715; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 635. 
54  Koca, “el-Mahsûl”, DİA, XXVII, s. 391. 
55  İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 293-294; Sübkî, a.g.e., VIII, s. 306; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 332. 
56  İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 293; Sübkî, a.g.e., VIII, s. 306. 
57  Sübkî, a.g.e., VIII, s. 306. 
58  İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 293; Sübkî, a.g.e., VIII, s. 306. 
59  Sübkî, a.g.e., VIII, s. 307. 
60  Özel, a.g.e., s. 407. 
61  İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 294; Sübkî, a.g.e., VIII, s. 307; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 332. 
62  İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 294; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 332. 
63  Eserleri için bkz. İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 294; Sübkî, a.g.e., VIII, s. 307; Emrullah Yüksel, “Âmidî, 

Seyfeddin”, DİA, III, İstanbul, 1991, s. 58; Özel, a.g.e., s. 407-408. 
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el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm  

İbn Haldûn ve onu takip eden birçok müellif Âmidî tarafından telif edilen el-

İhkâm’ı, mütekellimîn metodunun dört ana kaynağı sayılan Kâdî Abdülcebbâr’ın el-

‘Umed, İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî’nin el-Burhân, Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’nin el-

Mu‘temed ve Gazzâlî’nin el-Müstasfâ adlı eserlerinin başarılı bir telhisi olarak 

nitelendirir.64 Ancak burada telhisle, söz konusu eserlerin özümsenerek onlardan yeni bir 

muhtevanın elde edilmesinin kastedildiğini ve bu eserle kendi dönemine kadar oluşan 

mütekellimîn usûlünün müellif tarafından kendisine has bir sistematik ve anlatımla yeniden 

ele alındığını kabul etmek gerekir.65 

İnebey Kütüphanesi’nde HC255 demirbaş numarasına kayıtlı olan nüsha 158 varak, 

27 satır olup, hicrî 777 yılında Cemâl b. Muhammed b. Mahmûd el-Hatîb tarafından 

istinsah edilmiştir.66 Âmidî önsözde, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm diye isimlendirdiği eserinin, 

her birine “kâide” adını verdiği dört ana başlıktan oluştuğunu ifade etmektedir. Birinci 

bölümde fıkıh usûlü konularının daha iyi kavranabilmesi için kelâm, dil ve usûlle ilgili 

temel terim ve kavramların tanımı yapıldıktan sonra şer‘î hüküm konusu incelenmektedir. 

İkinci bölümde şer‘î delil, kısımları ve hükümleri, üçüncü bölümde ictihad ve hükümleri, 

fetva ve müftü konusu, dördüncü bölümde teâruz ve tercih konuları ele alınmaktadır.67 

Âmidî usûl konularını ele alırken “bâb”, “kısım”, “mes’ele”, bazen de “nev‘’’ve“fasıl” 

alt başlıklarını kullanarak önce konu ile ilgili kuralları verip ardından fer‘î meselelere ve 

örneklendirmelere geçmektedir. Usûl konularını incelerken çeşitli usûlcülerin görüşlerini 

ayrı ayrı belirterek konuların münakaşasını yapmakta, genelde katıldığı görüşü ve kendi 

tercihini belirtmektedir.68 

el-İhkâm, döneminde ve sonraki devirlerde büyük ilgi görmüş, önce müellifi 

tarafından Müntehe’s-sûl fî ‘ilmi’l-usûl adıyla ihtisar edilmiş, daha sonra çağdaşı Mâlikî 

fakihi İbnü’l-Hâcib’in telif ettiği Müntehe’s-sûl ve’l-emel fî ‘ilmeyi’l-usûl ve’l-cedel adlı 

eserin ve müellifin bunun üzerine yaptığı Muhtasarü’l-Müntehâ adlı ihtisarın da ana 

kaynakları arasında yer almıştır. Hanefî fakihi Muzafferüddin İbnü’s-Sââtî de iki usûl 

                                                 
64  Salim Öğüt, “el-İhkâm”, DİA, XXI, İstanbul, 2000, s. 534; Şa‘bân, a.g.e., s. 39. 
65  Öğüt, “el-İhkâm”, DİA, XXI, s. 534. 
66  Ebü’l-Hasen Seyfeddin el-Âmidî, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, İnebey Ktp., nr. HC255, vr. 158. 
67  Öğüt, “el-İhkâm”, DİA, XXI, s. 535. 
68  Öğüt, “el-İhkâm”, DİA, XXI, s. 535. 
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metodunu birleştirdiği el-Bedî‘ adlı eserinde fukahâ ekolünden Pezdevî’nin el-Usûl’ünü ve 

mütekellimîn ekolünden Âmidî’nin el-İhkâm’ını esas almıştır. Daha sonraki dönemlerde de 

el-İhkâm, usûl eserlerinin kaynakları arasında yer almaya devam etmiştir. Çeşitli 

kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eserin, 69  dört cilt halinde 1332/1914 yılında 

Kahire’de ilk neşri yapılmış olup farklı baskıları mevcuttur.70 

7. İbnü’l-Hâcib (ö. 646/1249) 

a. Hayatı: 

Babası, Kûs Emîri İzzeddin Mûsek es-Salâhî’nin hâcibi olduğundan kendisi İbnü’l-

Hâcib lakabıyla anılmakta olup, tam adı Ebû Amr Cemâleddin Osman b. Ömer b. Ebû 

Bekir b. Yûnus’tur.71 Aslen Kürt olan İbnü’l-Hâcib, 570/1175 yılında Mısır’ın Yukarı Saîd 

bölgesinde Kûs’a bağlı Esnâ kasabasında doğmuş ve Kahire’de yetişmiştir. 72  Burada 

Ebü’l-Hasen Ali b. İsmail el-Ebyârî, Ebû Mansûr el-Ebyârî, İbn Cübeyr, Halîl b. Sa‘âde el-

Huveyyî, Ebû Muhammed İbn Asâkir, Hîbetullah b. Ali el-Bûsîrî, Muhammed b. Ömer el-

Bennâ gibi âlimlerden ders almıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire’de Fâzıliyye 

medresesinde ve Dımaşk’ta Emeviyye Câmii’nde ders vermiştir. Dımaşk ve Kahire’de 

aralarında Şehâbeddin el-Karâfî, Ebû Şâme el-Makdisî, Abdülmü’min ed-Dimyâtî, İbn 

Mâlik et-Tâî gibi âlimlerin de bulunduğu birçok talebe yetiştirmiştir.73 Mâlikî mezhebinin 

önde gelen âlimlerinden biri olan İbnü’l-Hâcib, ömrünün sonlarına doğru İskenderiye’ye 

yerleşmiş ve 646/1249 yılında orada vefat etmiştir.74 

b. Eserleri: 

Sarf, nahiv, fıkıh ve usûl-i fıkıh alanındaki çalışmalarıyla meşhur olan İbnü’l-

Hâcib’in usûl-i fıkıh alanına dair eserleri Müntehe’s-sûl ve’l-emel fî ‘ilmeyi’l-usûl ve’l-

cedel ve bu eserin muhtasarı olan Muhtasarü’l-Müntehâ’dır.75 

 

                                                 
69  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 1127; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 

558-559; Topkapı Ktp., Ahmed III Kit., nr. 1303. 
70  Öğüt, “el-İhkâm”, DİA, XXI, s. 535. 
71  İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 248; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 654. 
72  İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 248-250; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 211. 
73  Hulûsi Kılıç, “İbnü’l-Hâcib”, DİA, XXI, İstanbul, 2000, s. 55-56; Özel, a.g.e., s. 506. 
74  İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 250; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 211. 
75  Eserleri için bkz. İbn Hallikân, a.g.e., III, s. 249; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 655; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 211; Kılıç, 

“İbnü’l-Hâcib”, DİA, XXI, s. 57; Özel, a.g.e., s. 506. 
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Muhtasarü’l-Müntehâ 

Mâlikî fakihi olan İbnü’l-Hâcib önce, mütekellimîn metodunu kullandığı ve usûl-i 

fıkıh literatürünün orta dönem örneklerinden biri olan Müntehe’s-sûl (su’âl) ve’l-emel fî 

‘ilmeyi’l-usûl ve’l-cedel’i kaleme almış, daha sonra bu eserini Muhtasarü’l-Müntehâ 

ismiyle ihtisar etmiştir.76 Muhtasarü’l-usûl, el-Muhtasarü’l-usûlî, Muhtasaru İbni’l-Hâcib 

el-usûlî gibi isimlerle de anılan eser, oldukça veciz ve kapalı bir üslupla yazılmış olmasına 

rağmen yazarının sağlığında medreselerde ders kitabı olarak okutulmaya başlanmış ve kısa 

zamanda en meşhur fıkıh usûlü metinlerinden biri haline gelmiştir. 77  Sadrüşşerîa’nın 

Tenkîhu’l-usûl’ü ve Molla Fenârî’nin Füsûlü’l-bedâyi‘i gibi karma metotla yazılmış fıkıh 

usûlü eserlerinin kaynakları arasında bulunan Muhtasarü’l-Müntehâ, aynı zamanda 

Osmanlı medreselerinde okutulan ve Osmanlı fıkıh bilginlerini etkileyen başlıca eserler 

arasında yer almıştır.78 

İbnü’l-Hâcib, Âmidî’nin el-İhkâm’ını özetleyerek bu eserini meydana getirmiştir.79 

Nitekim konu sistematiği Âmidî’nin el-İhkâm’ındakine benzer şekilde mebâdî, sem‘î 

deliller, ictihad ve tercih başlığını taşıyan dört bölüm üzerine kurulmuştur. Birinci bölümde 

fıkıh usûlüne giriş niteliği taşıyan temel bilgiler işlenmiş, kitabın büyük bir kısmını 

oluşturan ikinci bölümde ise kitap, sünnet, icmâ, kıyas ve istidlal başlıklarıyla beş şer‘î 

delil üzerinde durulmuştur. Üçüncü ve dördüncü bölümler oldukça sınırlı bir hacme sahip 

olmakla birlikte üçüncü bölümde ictihad, taklid, fetva ve müftî ile ilgili meseleler, 

dördüncü bölümde ise teâruz türleri ve teâruzu gidermek için başvurulacak tercih yolları 

ele alınmıştır.80 

Eserin İnebey Kütüphanesi’nde UC1058/2 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan 

nüshası 55-58 varak, 19 satır olup Ahmed b. Ahmed tarafından hicrî 1170 yılında 

İstanbul’da istinsah edilmiştir. İncelenen nüshanın, içerisinde yer aldığı mecmuada önce 

Cürcânî’nin Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ’sı, ardından incelenen bu nüsha ve 

sonrasında da Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’sı yer almaktadır. Kütüphanede eserin 

UC3527/3 ve UC3535/1 demirbaş numaralarıyla kayıtlı iki nüshası daha bulunmaktadır. 

                                                 
76  Kılıç, “İbnü’l-Hâcib”, DİA, XXI, s. 57. 
77  Ferhat Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, İstanbul, 2006, s. 68. 
78  Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 68. 
79  Şa‘bân, a.g.e., s. 39. 
80  Geniş bilgi için bkz. Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 68. 
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Müellif girişte, gayretlerin azaldığını ve çalışmaların özetleme ve kısaltmaya meylettiğini 

görünce usûl-i fıkha dair muhtasar bir eser yazdığını, sonra onu da güzel bir şekilde ihtisar 

ettiğini belirtmektedir.81 

Ellinin üzerinde şerhi olan Muhtasarü’l-Müntehâ’yı şerh edenler arasında Mâlikîler 

bulunmakla birlikte özellikle Eş‘arî-Şâfiîler’in çokluğu dikkat çekmektedir. Bu şerhler 

arasında en çok tutulanı ve üzerine en fazla hâşiye yapılanı Adudüddin el-Îcî 

(756/1355)’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’sıdır.82 Özellikle Osmanlı medreselerinde el-

Îcî’nin bu şerhi takip edilmiştir.83  Yine bu esere, XIV-XV. asır ulemasını kitaplarıyla 

etkilemiş bulunan Sâdeddin et-Teftâzânî ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî başta olmak üzere pek 

çok âlim hâşiye yazmıştır.84 Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser,85 daha 

çok şerh ve hâşiyeleriyle birlikte basılmış olup, eserin müstakil neşirleri de yapılmıştır.86 

İbnü’l-Hâcib’in bu kitabından hareketle onun usûl düşüncesini ortaya koymak için Bessâm 

Ali tarafından Mekke Câmi‘atü Ümmi’l-kurâ’da “el-Fikrü’l-usûlî ‘inde İbni’l-Hâcib” 

adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.87 

8. Tâceddin el-Urmevî (ö. 653/1255) 

a. Hayatı: 

Tam adı Ebû Abdullah Tâceddin Muhammed b. Hüseyin b. Abdullah el-Urmevî 

olup 88  hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda babasının adı 

Hasan şeklinde kaydedilmiştir.89 Bağdat’a yerleştiği ve oradaki Şerîfiyye medresesinde 

müderrislik yaptığı nakledilir. 90  Şâfiî mezhebine mensup 91  bir âlim olan Tâceddin el-

Urmevî’nin vefat tarihi hakkında hicrî 655 ve 656 gibi çeşitli rivayetler olmakla birlikte,92 

                                                 
81  İbnü’l-Hâcib, Muhtasarü’l-Müntehâ, İnebey Ktp., nr. UC1058/2, vr. 55a. 
82  Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 68. 
83  Recep Cici, Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları, Arasta Yayınları, Bursa, 2001, s. 44. 
84  Esere yazılan hâşiyeler için bkz. Cici, a.g.e., s. 44; Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 68. 
85  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 1006-1007; Süleymaniye Ktp., 

Giresun Yazmalar, nr. 3439; Topkapı Ktp., Ahmed III Kit., nr. 1243, nr. 1333. 
86  bkz. Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 68. 
87  Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 69. 
88  Takıyüddin Ebû Bekr b. Ahmed İbn Kâdî Şühbe, Tabakâtü’ş-Şâfi‘iyye, II, 1. b., Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, 

1407, s. 120; Ömer Rızâ Kehhâle, Mu‘cemü’l-müellifîn, IX, Mektebetü’l-Müsennâ, Beyrut, t.y., s. 244. 
89  bkz. Safedî, a.g.e., II, s. 261. 
90  Safedî, a.g.e., II, s. 261; İbn Kâdî Şühbe, a.g.e., II, s. 120. 
91  Safedî, a.g.e., II, s. 261. 
92  bkz. İbn Kâdî Şühbe, a.g.e., II, s. 120; Kehhâle, a.g.e., IX, s. 244. 
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653/1255 yılında vefat ettiği görüşü ağırlık kazanmaktadır.93 Hafız ed-Dimyâtî Mu‘cem 

adlı eserinde, onun hicrî 656 senesinde gerçekleşen Moğol istilasından önce Bağdat’ta 

vefat ettiğini söylemektedir.94 

b. Eserleri: 

Kaynaklarda Tâceddin el-Urmevî’nin el-Hâsıl mine’l-Mahsûl adlı eseri 

zikredilmekte olup, ona ait başka bir eser olup olmadığına dair bir bilgi 

bulunmamaktadır. 95  Bazı kaynaklarda Tâceddin el-Urmevî, aynı nisbeyi taşıyan ve 

Fahreddin er-Râzî’nin el-Mahsûl’ünü et-Tahsîl adıyla ihtisar eden Konya Kadısı 

Sirâceddin el-Urmevî ile karıştırılmaktadır.96 

el-Hâsıl mine’l-Mahsûl 

Fahreddin er-Râzî’nin el-Mahsûl fî ‘ilmi ‘usûli’l-fıkıh adlı eserinin muhtasarıdır. 

Eserin HC254 demirbaş numarasıyla İnebey Kütüphanesi’nde kayıtlı olan nüshası 189 

varak, 21 satır olup kütüphane kayıtlarına göre hicrî VIII. asırda istinsah edilmiştir. 

Urmevî, el-Hâsıl mine’l-Mahsûl’ü Ebû Hafs Ömer b. Sadrüşşehîd el-Vezzân’ın isteği 

üzerine telif ettiğini belirtir. Bu zat hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte Rey 

şehrinde Selçuklular döneminden itibaren Şâfiî mezhebinin reisliğini üstlenen Vezzân adlı 

aileye mensup bir âlim olmalıdır. 97 Urmevî, Râzî’nin el-Mahsûl’ünü, özü ve manalarını 

ihlal etmeden lafız cihetinden özetlediğini, sadece metinde çokça tekrar edilen veya çok az 

ihtiyaç duyulan meseleleri çıkardığını, bunların da on kadar mesele olduğunu, delillerden 

en açık ve itirazlardan da en kuvvetli olanlarını seçip diğerlerine yer vermediğini söyler.98 

el-Hâsıl mine’l-Mahsûl üzerine çeşitli ihtisar ve şerh çalışmaları yapılmış olmakla 

birlikte, bu çalışmalardan en önemlisi Kâdî Beyzâvî’nin kaleme aldığı Minhâcü’l-vüsûl ilâ 

‘ilmi’l-usûl’dür. Beyzâvî bu eserini, el-Hâsıl’ı özetleyerek kaleme almış, aynı zamanda el-

Mahsûl ile aynı eserin Sirâceddin el-Urmevî tarafından yazılan muhtasarı et-Tahsîl mine’l-

Mahsûl’den yararlanmış ve kendi görüşlerini de eklemiştir.99 Çeşitli kütüphanelerde yazma 

                                                 
93  Tuncay Başoğlu, “Urmevî, Tâceddin”, DİA, XLII, İstanbul, 2012, s. 178. 
94  İbn Kâdî Şühbe, a.g.e., II, s. 120. 
95  bkz. İbn Kâdî Şühbe, a.g.e., II, s. 120; Kehhâle, a.g.e., IX, s. 244; Başoğlu, “Urmevî, Tâceddin”, DİA, 

XLII, s. 178. 
96  bkz. Safedî, a.g.e., II, s. 261. 
97  Başoğlu, “Urmevî, Tâceddin”, DİA, XLII, s. 178. 
98  Başoğlu, “Urmevî, Tâceddin”, DİA, XLII, s. 178. 
99  Ferhat Koca, “Minhâcü’l-vüsûl”, DİA, XXX, İstanbul, 2005, s. 113. 
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nüshaları bulunan eser,100 Abdüsselam Mahmûd Ebû Nâcî tarafından doktora tezi olarak 

tahkik edilmiştir.101 

9. Abdürrahim el-Mevsılî (ö. 671/1272) 

a. Hayatı: 

598/1202 yılında Musûl’da doğmuş olan Abdürrahim el-Mevsılî’nin tam adı Ebü’l-

Kâsım Tâceddin Abdürrahim b. Muhammed b. Muhammed b. Yûnus el-Mevsılî’dir.102 

Babası, dedesi ve büyük dedesi de tanınmış birer fıkıh âlimi olup ilk tahsilini aile efradında 

görmüştür.103 Diğer hocaları hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Moğollar’ın Musûl’u ele 

geçirmesi sebebiyle Bağdat’a göç etmiş ve burada batı bölgesinin kadılığına tayin 

edilmiştir. 104  Dönemin önde gelen Şâfiî âlimlerinden olan Mevsılî’nin yetiştirdiği 

öğrenciler arasında Burhaneddin el-Ca‘berî ve İbn Behrân el-Kûrânî gibi âlimler 

bulunmaktadır.105 Abdürrahim el-Mevsılî 671/1272 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.106 

b. Eserleri: 

Abdürrahim el-Mevsılî’nin fıkıh ve usûl-i fıkıh alanına dair eserlerinden bazıları 

şunlardır: et-Ta‘ciz fi’htisari’l-Vecîz, et-Tatrîz fî şerhi’t-Ta‘cîz, en-Nebîh fî muhtasari’t-

Tenbîh, Cevâmi‘u’l-kelimi’ş-şerîfe ‘alâ mezhebi’l-İmâm Ebî Hanîfe, Muhtasarü’l-

Mahsûl.107 

Muhtasarü’l-Mahsûl fî usûli’l-fıkh 

Şâfiî fakihi Abdürrahim el-Mevsılî tarafından kaleme alınan eser, Fahreddin er-

Râzî (ö. 606/1210)’nin el-Mahsûl fî ‘ilmi usûli’l-fıkh adlı eserinin muhtasarıdır. 

Kütüphanedeki nüsha 49 varak, 15 satır olup Muhammed b. Ömer b. el-Hatîb Hamdî b. 

Ca‘fer ez-Zafâdî tarafından hicrî 692 yılında Dımaşk’ta istinsah edilmiştir. Nesih hattıyla 

ve tamamı harekeli olarak istinsah edilen eser, HO669 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. 

                                                 
100  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 705; Nurosmaniye Ktp., nr. 1330. 
101  Başoğlu, “Urmevî, Tâceddin”, DİA, XLII, s. 178. 
102  İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 255; Sübkî, a.g.e., VIII, s. 192. 
103  Ahmet Özel, “Mevsılî, Abdürrahîm b. Muhammed”, DİA, XXIX, Ankara, 2004, s. 488. 
104  Sübkî, a.g.e., VIII, s. 192. 
105  Özel, “Mevsılî, Abdürrahîm b. Muhammed”, DİA, XXIX, s. 488. 
106  İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 255; Sübkî, a.g.e., VIII, s. 192; Özel, “Mevsılî, Abdürrahîm b. Muhammed”, 

DİA, XXIX, s. 488. 
107  Eserleri için bkz. İbn Hallikân, a.g.e., IV, s. 255; Sübkî, a.g.e., VIII, s. 191; Özel, “Mevsılî, Abdürrahîm 

b. Muhammed”, DİA, XXIX, s. 488. 
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Ferağ kaydının olduğu varağın sayfa kenarında, müellif hattı nüshasından yazıldığı ve 

müellif hattı nüshası ile baştan sona mukabele edildiği belirtilmektedir.108 

Müellif mukaddimede, el-Mahsûl adlı esere yazdığı ilk muhtasara öğrencilerin 

ilgisini görünce, ilk muhtasarın tüm meselelerini içeren ve hacim bakımından onun üçte 

biri kadar olan ikinci bir muhtasar yazdığını ifade etmektedir.109 Ferağ kaydında da bu 

eserin el-Mahsûl üzerine yazdığı ikinci muhtasar olduğunu ve onu hicrî 648 yılında 

tamamladığını belirtmektedir. 110  Eserde, “fe’in kulte-kultü” 111  ifadeleriyle muhtemel 

sorulara cevap verilmekte, “kîle”112  ifadesiyle zayıf görüşler belirtilmekte, “fer‘un”113 

ifadesiyle konu ile ilgili fürûdan örnekler verilmekte, “kâle’ş-Şâfi‘î”, “kâle Ebû Hanîfe”114 

gibi ifadelerle mezhep imamlarının görüşleri zikredilmektedir. “Kâle’l-Murtazâ” 115 

ifadesiyle İmâmiyye’nin önde gelen fıkıh âlimi Şerîf el-Murtazâ’nın görüşü, “kâle Ebû 

Sevr”116 ifadesiyle mezhep kurucusu ve mutlak müctehid olan Ebû Sevr’in görüşü, “kâle’l-

Müzenî” 117 , “kâle’l-Kerhî” 118  ifadelerinde de Müzenî ve Kerhî gibi Şâfiî ve Hanefî 

mezheplerinin önde gelen âlimlerinin görüşleri nakledilmektedir. 

Eser, “kelâm” adı verilen on bir ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar da 

“bâb”,“kısım”, “mes’ele”, “fasıl” adı verilen çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. “Kelâm” 

adı verilen ana başlıklar sırasıyla şunlardır: Lüga, el-evâmir ve’n-nevâhî, ‘umûm-husûs, 

ef‘âl, nesih, icmâ, ahbâr, kıyâs, et-te‘âdül ve’t-tercîh, ictihâd, fetvâ, edille.119 

 

 

                                                 
108  Abdürrahim b. Muhammed el-Mevsılî, Muhtasarü’l-Mahsûl fî usûli’l-fıkh, İnebey Ktp., nr. HO669, vr. 

49a. 
109  Mevsılî, a.g.e., vr. 2b. 
110  Mevsılî, a.g.e., vr. 49a. 
111  Mevsılî, a.g.e., vr. 7b. 
112  Mevsılî, a.g.e., vr. 8b. 
113  Mevsılî, a.g.e., vr. 4a. 
114  Mevsılî, a.g.e., vr. 19a. 
115  Mevsılî, a.g.e., vr. 19a. 
116  Mevsılî, a.g.e., vr. 21a. 
117  Mevsılî, a.g.e., vr. 21a. 
118  Mevsılî, a.g.e., vr. 22b. 
119  Konu başlıklarının sayfa numaraları sırasıyla şöyledir: 5a, 10a, 15b, 23b, 25a, 27b, 30b, 35b, 42a, 45a, 

46a, 47a. 
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10. Kâdî Beyzâvî (ö. 685/1286) 

a. Hayatı: 

Müfessir, Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi olan120 Nâsırüddin Abdullah b. Ömer b. 

Muhammed el-Beyzâvî, 121  Şîraz kâdılkudâtlığı yaptığı için “Kâdî” ve “Kâdılkudât” 

lakabıyla meşhur olmuştur. 122  Şîraz yakınlarındaki Beyzâ kasabasında doğan Beyzâvî, 

babasının Fars atabegi Ebû Bekir b. Sa‘d tarafından başşehir kâdılkudâtlığına tayin 

edilmesinden sonra ailesiyle birlikte Şîraz’a gitmiş ve tahsilini burada tamamlamıştır. 

Babasının vefatından sonra bir süre Şîraz kâdılkudâtlığı görevinde bulunmuş, daha sonra 

Tebriz’e yerleşip ömrünün geri kalan kısmını burada ilim, ibadet ve riyâzetle 

geçirmiştir.123 Hocaları hakkında fazla bilgi bulunmayan Beyzâvî’nin yetiştirdiği talebeler 

arasında Kemâleddin el-Merâğî, Abdurrahman b. Ahmed el-İsfahânî, Ahmed b. Hasan el-

Çârperdî ve Zeynüddin el-Henkî gibi meşhur âlimler bulunmaktadır. Vefatıyla ilgili çok 

farklı tarihler verilmekle birlikte, kaynakların çoğunda onun 685/1286 yılında Tebriz’de 

vefat ettiği belirtilir.124 

b. Eserleri: 

Daha çok tefsir, kelâm, fıkıh, usûl-i fıkıh ve gramer alanlarında eser veren 

Beyzâvî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserlerinden bazıları şunlardır: Minhâcü’l-vüsûl ilâ 

‘ilmi’l-usûl, el-Gâyetü’l-kusvâ fî dirâyeti’l-fetvâ, Mirsâdü’l-efhâm ilâ mebâdi’l-ahkâm 

(Muhtasarü’l-Müntehâ’nın şerhidir), Şerhu’l-Minhâc, Ta‘lîk ‘alâ Muhtasari İbn Hâcib, 

Şerhu’l-Mahsûl min ‘ilmi’l-usûl, Şerhu’t-Tenbîh (Ebû İshâk eş-Şîrâzî’nin fıkha dair 

eserinin şerhidir). İlk ikisi dışında diğer eserleri kaynaklarda zikredildiği halde günümüze 

ulaşmamıştır.125 

Minhâcü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl 

Beyzâvî, Fahreddin er-Râzî’nin el-Mahsûl adlı eserinin muhtasarı olan Tâceddin el-

Urmevî’ye ait el-Hâsıl mine’l-Mahsûl adlı kitabı özetleyerek ve yer yer kendi görüşlerini 

                                                 
120  Yûsuf Şevki Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, VI, İstanbul, 1992, s. 100; Özel, a.g.e., s. 417. 
121  Tam adı için bkz. Sübkî, a.g.e., VIII, s. 157; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 462; Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, VI, s. 100; 

Özel, a.g.e., s. 417. 
122  Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, VI, s. 100; Özel, a.g.e., s. 417. 
123  Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, VI, s. 100. 
124  Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, VI, s. 100; Özel, a.g.e., s. 417. 
125  Eserleri için bkz. Sübkî, a.g.e., VIII, s. 157; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 463; Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, VI, s. 102; 

Özel, a.g.e., s. 417-420. 
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de ekleyerek bu eseri kaleme almıştır. 126  İnebey Kütüphanesi’nde HO706 demirbaş 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha 2+48 varak, 15 satır olup Ahmed b. Yûnus b. Osman 

tarafından hicrî 777 yılında istinsah edilmiştir. Eserin ferağ kaydında sahih ve asıl olan 

nüshasıyla karşılaştırıldığına dair mukabele kaydı bulunmaktadır.127 Kütüphanede eserin 

OR393 demirbaş numarasıyla kayıtlı, hicrî 812 yılında istinsah edilmiş ve 21-184 varak, 17 

satır olan bir nüshası daha mevcuttur. 

Eser, bir mukaddime ve “kitâb” adı verilen yedi ana bölümden meydana 

gelmektedir. Eserde önce fıkıh ve fıkıh usûlünün tanımları yapılmış, ardından “bâb” diye 

adlandırılan iki alt bölümde hüküm bahislerine yer verilmiştir. Ana bölümlerde Kur’an, 

sünnet, icmâ, kıyas, hakkında ihtilaf edilen deliller, te‘âdül ve tercih, ictihad ve iftâ 

konuları ele alınmaktadır. 128  Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan esere 129 

birçok âlim tarafından şerh ve hâşiyeler yazılmış olup eserin, müstakil olarak veya şerh ve 

hâşiyeleriyle birlikte çeşitli baskıları yapılmıştır.130 

11. Celâleddin el-Habbâzî (ö. 691/1292) 

a. Hayatı: 

Hanefî fıkıh âlimi olan Ebû Muhammed Celâleddin Ömer b. Muhammed b. Ömer 

el-Habbâzî el-Hucendî, 629/1232 yılında Hucend şehrinde doğmuştur. 131  Hucend ve 

Hârizm’de tahsil gördükten sonra Bağdat ve Dımaşk’a gitmiş, Dımaşk’taki el-İzziyye ve 

el-Hâtûniyye medreselerinde ders vermiştir. Yetiştirdiği talebeler arasında Ebü’l-Abbâs 

Ahmed b. Mes‘ûd el-Konevî, Dâvud b. Ağlebek er-Rûmî el-Mantıkî ve Hibetullah b. 

Ahmed et-Türkistânî gibi âlimler bulunmaktadır. 132  Usûl ve fürû âlimi olan Habbâzî, 

691/1292 yılında Dımaşk’ta vefat etmiştir.133 

 

 

                                                 
126  Ferhat Koca, “Minhâcü’l-vüsûl”, DİA, XXX, İstanbul, 2005, s. 113. 
127  Nâsırüddin Abdullah b. Ömer el-Beyzâvî, Minhâcü’l-vüsûl, İnebey Ktp., nr. HO706, vr. 50a. 
128  Koca, “Minhâcü’l-vüsûl”, DİA, XXX, s. 113. 
129  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 7953, nr. 1809; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 

nr. 1006; Fâtih, nr. 1467. 
130  Şerhler hakkında geniş bilgi için bkz. Atay, a.g.e., s. 114-116; Koca, “Minhâcü’l-vüsûl”, DİA, XXX, s. 

113. 
131  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 787; Ziriklî, a.g.e., V, s. 63; Kehhâle, a.g.e., II, s. 576-577. 
132  Mahmud Rıdvanoğlu, “Habbâzî”, DİA, XIV, İstanbul, 1996, s. 342; Özel, a.g.e., s. 115-116. 
133  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 787; Ziriklî, a.g.e., V, s. 63; Kehhâle, a.g.e., II, s. 577. 
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b. Eserleri: 

Fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: el-Muğnî fî usûli’l-fıkh, Şerhu’l-Muğnî 

fî usûli’l-fıkh, Şerhu’l-Hidâye.134 

el-Muğnî fi’l-usûl 

Eserin İnebey Kütüphanesi’nde HC256 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüshası 

85+1 varak, 17 satır olup İbrahim b. Şu‘ayb tarafından hicrî 753 yılında istinsah edilmiştir. 

Kütüphanede eserin HO685, HO673, HO660/2, HC257, UC3530/9, UC3534/2, UC3535/3 

demirbaş numaralarına kayıtlı yedi nüshası daha bulunmaktadır. İncelenen nüshada bâb ve 

fasıl başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmış, bu başlıklar ayrıca sayfa kenarında da 

belirtilmiştir. Sayfa kenarında açıklamalara yer verilmiş, müstensih tarafından önemli 

görülen ve dikkat çekilmek istenen konuların üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Eserin 

incelenen nüshadaki bâb başlıkları sırasıyla şöyledir: “Emir”, “nehiy”, “vücûhü’n-nazm”, 

“vücûhü’l-beyân”, “vücûhu isti‘mâli’n-nazm”, “ma‘rifetü vücûhi’l-vükûf ‘alâ ahkâmi’n-

nazm”, “huccetü’ş-şer‘iyye”, “beyân”, “icmâ”, “kıyâs”, “‘umûru’l-mu‘teriza ‘ale’l-

ehliyye”, “hurûfü’l-me‘ânî”. Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan eser,135 

Muhammed Mazhar Bekâ tarafından 1983 yılında tahkik edilerek Mekke’de Câmi‘atü 

Ümmi’l-Kurâ tarafından yayımlanmıştır. 

12. Muzafferüddin İbnü’s-Sââtî (ö. 694/1295) 

a. Hayatı: 

Hanefî fıkıh âlimi olan Muzafferüddin Ahmed b. Ali b. Tağlib el-Ba‘lebekkî el-

Bağdâdî, 136  Ba‘lebek asıllı olup Bağdat’ta büyümüştür. Saat imalatçısı olan babasına 

nisbetle İbnü’s-Sââtî diye tanınmaktadır.137 Bağdat’ta Zahîrüddin Muhammed b. Ömer en-

Nevcâbâzî, Ebü’l-Berekât en-Nesefî, İbnü’s-Saykal el-Cezerî gibi âlimlerden ders almış ve 

özellikle fıkıh, fıkıh usûlü ve kelâm alanlarında yetişmiştir. Muvaffakıyye ve 

Müstansıriyye medreselerinde müderrislik yapmış olup, Tâceddin İbnü’s-Sebbâk, oğlu 

                                                 
134  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 787; Taşköprîzâde, Miftâhü’s-se‘âde, s. 168; Kehhâle, a.g.e., II, s. 

577; Rıdvanoğlu, “Habbâzî”, DİA, XIV, s. 343; Özel, a.g.e., s. 116. 
135  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1802; Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1444-1451; 

Topkapı Ktp., Ahmed III Kit., nr. 1261. 
136  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 100; Ziriklî, a.g.e., I, s. 175. 
137  Ziriklî, a.g.e., I, s. 175; Ahmet Özel, “İbnü’s-Sââtî, Muzafferüddin”, DİA, XXI, İstanbul, 2000, s.190; 

Özel, a.g.e., s. 116. 
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Mecdüddin İbnü’s-Sââtî, kızı Fâtıma ve Rükneddin es-Semerkandî gibi âlimleri 

yetiştirmiştir.138 Dönemin önde gelen Hanefî âlimlerinden biri olan İbnü’s-Sââtî, 694/1295 

yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.139 

b. Eserleri: 

Hanefî fıkıh literatüründe “mütûn-i erbaa” diye anılan dört temel kitaptan biri olan 

Mecma‘u’l-bahreyn ve mülteka’n-neyyireyn adlı eser ile fıkıh usûlü alanına dair Bedî‘u’n-

nizâmi’l-câmi‘ beyne kitâbeyi’l-Bezdevî ve’l-İhkâm adlı eser, İbnü’s-Sââtî tarafından 

kaleme alınmıştır.140 

Bedî‘u’n-nizâmi’l-câmi‘ beyne kitâbeyi’l-Pezdevî ve’l-İhkâm 

İbnü’s-Sââtî’ye ait olan eser, Bedî‘u’n-nizâmi’l-câmi‘ beyne kitâbeyi’l-Pezdevî ve’l-

İhkâm şeklinde uzunca bir isimle zikredildiği gibi, daha ziyade Bedî‘u’n-nizâm veya el-

Bedî‘ adıyla bilinir. 141  İnebey Kütüphanesi’ndeki nüsha Bedî‘u’n-nizâmi’l-câmi‘ beyne 

kitâbeyi’l-Pezdevî ve’l-İhkâm adıyla kayıtlı olmasına rağmen, nüshanın içerisinde bu isme 

rastlanmamıştır. Aksine eserin zahriyesinde Bedî‘u’l-usûl kaydı bulunmaktadır.142 Esasen 

Bedî‘u’n-nizâmi’l-câmi‘ beyne kitâbeyi’l-Pezdevî ve’l-İhkâm adı, Usûlü’l-Pezdevî ve 

İhkâm adlı eserleri toplaması itibariyle kitabın bu özelliğini yansıtması bakımından 

sonradan yapılmış bir ilave olmalıdır.143 Keşfü’z-zunûn ve Hediyyetü’l-‘ârifîn’de bu isimle 

zikredilmiştir. 144  Ancak başta müellif hattı nüsha olmak üzere bazı nüshalarda adı 

Nihâyetü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl şeklinde kaydedilmektedir. Nitekim eseri neşre 

hazırlayanlardan Sa‘d b. Garîr de bu ismi benimsemiştir. Ancak müellifin mukaddimede 

eseri için kullandığı “bedî‘” sıfatı diğer ismi unutturacak kadar yaygınlık kazanmıştır.145 

Kütüphanede HO703 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 173 varak, 17 satır 

olup Ahmed b. Nâsır b. İbrâhîm el-Cerrâhî tarafından hicrî 851 yılında istinsah 

                                                 
138  Özel, “İbnü’s-Sââtî, Muzafferüddin”, DİA, XXI, s.190. 
139  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 100; Özel, “İbnü’s-Sââtî, Muzafferüddin”, DİA, XXI, s.190. 
140  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 100-101; Ziriklî, a.g.e., I, s. 175; Özel, “İbnü’s-Sââtî, 

Muzafferüddin”, DİA, XXI, s.190-192; Özel, a.g.e., s. 117. 
141  Hüseyin Atay, İslam Hukuk Felsefesi (Giriş), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 

1973, s.119. 
142  Muzafferüddin İbnü’s-Sââtî, Bedî‘u’n-nizâm, İnebey Ktp., nr. HO703, vr. 1a 
143  Özel, “İbnü’s-Sââtî, Muzafferüddin”, DİA, XXI, s.191. 
144  bkz. Kâtip Çelebi, a.g.e., I, s. 235; Bağdâdî, a.g.e., I, 100. 
145  Özel, “İbnü’s-Sââtî, Muzafferüddin”, DİA, XXI, s.191. 
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edilmiştir. 146  Eserin bu nüshasında başlıklar ve fasıllar ile birlikte “kâ‘ide” 147 , 

“mes’ele” 148 , “tenbîh” 149 , “fe’in kîle” 150 , “kulnâ” 151 , “kâlû” 152 , “ücîbü” 153 , “ve 

minhâ”154, “emmâ”155 gibi ifadeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Müellif önsözde, Seyfeddin el-Âmidî’nin el-İhkâm’ını özetleyip Fahrülislâm el-

Pezdevî’nin Kenzü’l-vüsûl’ündeki kıymetli bilgilerle süsleyerek eşsiz bir eser ortaya 

koyduğunu belirtmektedir. Söz konusu eserlerle ilgili olarak da onların, aklî ve naklî 

kuralları bir araya getiren ve tüm usûl konularını kapsayan iki önemli kitap olduğunu ifade 

etmektedir.156 İbnü’s-Sââtî fıkıh usûlü alanında mütekellimîn ve fukahâ metoduna göre 

yazılmış iki önemli kitabı birleştirdiği bu eseriyle karma metod diye adlandırılan yeni bir 

telif metodu ortaya koymuştur.157 

İbnü’s-Sââtî, eserinin dört ana başlıktan oluştuğunu ifade etmektedir. Bunlardan 

birincisi mebâdî (ilkeler); ikincisi edille-i sem‘iyye, kısımları ve hükümleri; üçüncüsü 

ictihat, müftü ve müsteftînin hükümleri; dördüncüsü tercih metotlarıdır. 158  Çeşitli 

kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser,159 Mısır Câmiatü’l-Ezher külliyyetü’ş-şerî‘a 

ve’l-kânûn’da Mehmed Akkaya tarafından 1982 yılında, Mekke Câmiatü Ümmi’l-kurâ 

külliyyetü’ş-şerî‘a’da Sa‘d b. Garîr b. Mehdî es-Sülemî tarafından 1985 yılında doktora 

tezi olarak tahkik edilmiştir.160 

 

 

                                                 
146  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 173a. 
147  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 6a 
148  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 7a 
149  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 8a 
150  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., 13b 
151  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 13b 
152  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 18a. 
153  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 18a. 
154  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 51b. 
155  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 122b. 
156  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 1b. 
157  Özel, “İbnü’s-Sââtî, Muzafferüddin”, DİA, XXI, s.192. 
158  İbnü’s-Sââtî, a.g.e., vr. 2a. 
159  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 948; Nurosmaniye Ktp., nr. 1294; Vahit 

Paşa Ktp., nr. 1106. 
160  Özel, “İbnü’s-Sââtî, Muzafferüddin”, DİA, XXI, s.192. 
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13. Ebü’l-Berekât en-Nesefî (ö.710/1310) 

a. Hayatı: 

Hanefî âlimi olan Ebü’l-Berekât Hâfızüddin Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-

Nesefî, Nesef şehrinde doğmuş 161  ve Buhara’da yetişmiştir. 162  Hocaları arasında 

Şemsüleimme el-Kerderî, Hamîdüddin ed-Darîr, Bedrüddin Hâherzâde gibi âlimler 

bulunmaktadır. 163  Kirmân’da Kutbiyye-Sultâniyye medresesinde uzun süre müderrislik 

yapan Nesefî’nin talebeleri arasında Hüsameddin es-Sığnâkî ve Muzafferüddin İbnü’s-

Sââtî gibi âlimler zikredilmektedir. Temel İslâm ilimlerinin hemen her dalında eser veren 

ve klasik sonrası dönemde Hanefî mezhebinin önde gelen âlimlerinden biri olan Nesefî, 

Bağdat seyahatinden dönerken 710/1310 yılında Hûzistan eyaletinin Îzec şehrinde vefat 

etmiştir.164 

b. Eserleri: 

Fıkıh, usûl-i fıkıh, akâid, tefsir gibi alanlarda eser veren Nesefî’nin fıkıh ve usûl-i 

fıkha dair eserleri şunlardır: el-Müstasfâ, el-Musaffâ, el-Vâfî, Kenzü’d-dekâ’ik, el-Kâfî fî 

şerhi’l-Vâfî, Menârü’l-envâr, el-Münevvir fî Şerhi’l-Menâr, Keşfü’l-esrâr fî Şerhi’l-

Menâri’l-envâr, Şerhu’l-Müntehab fî usûli’l-mezheb.165 

Menârü’l-Envâr 

Fukahâ metoduyla yazılmış en önemli Hanefî usûl kitaplarından biri olan 

Pezdevî’nin Kenzü’l-vüsûl’ünden küçük bazı takdim ve tehirler dışında ihtisar edilerek 

meydana getirilmiştir. Fasıl ve bâb sistemine göre yazılan eserde bütün alt başlıklar, tertip 

ve tasnifler Pezdevî’nin usûlü ile aynıdır. Menâr’ın bu kadar meşhur olmasının sebebi ise, 

bütün fıkıh usûlü konularını özet halinde veren bir metin olmasıdır.166 

İnebey Kütüphanesi’nde Menârü’l-envâr’ın farklı tarihlerde istinsah edilmiş toplam 

15 nüshası bulunmakla birlikte, bu nüshalardan istinsah tarihi bakımından en eski olanı 

                                                 
161  Ebü'l-Hasenât Muhammed Abdülhay b. Muhammed Leknevî, el-Fevâ’idü’l-behiyye fî terâcimi’l-

hanefiyye, Dârü’l-Ma‘rife, Beyrut, t.y., s. 101; Murteza Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, XXXII, 
İstanbul, 2006, s. 567; Özel, a.g.e., s. 122-123. 

162  Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, XXXII, s. 567; Özel, a.g.e., s. 123. 
163  Leknevî, a.g.e., s. 102; Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, XXXII, s. 567; Özel, a.g.e., s. 123. 
164  Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, XXXII, s. 567; Özel, a.g.e., s. 123. 
165  Eserleri için bkz. Leknevî, a.g.e., s. 102; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 464; Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, 

XXXII, s. 567-568; Özel, a.g.e., s. 123-124. 
166  Ferhat Koca, “Menârü’l-Envâr”, DİA, XXIX, Ankara, 2004, s. 118. 
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hicrî 738 yılında Halîl b. Mübârek tarafından istinsah edilen167 nüshadır. KU35 demirbaş 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha 32 varak, 15 satırdır. Hicrî VIII. asırda istinsah edilmesine 

rağmen güzel bir yazıya sahip olan nüshanın orta kısmında kurt yeniği bulunmakla birlikte, 

bu hasar metnin okunmasına mânî olacak derecede değildir. Ancak metnin kenarında 

verilen açıklamaların bir kısmı yazmadaki bu hasar sebebiyle okunamamaktadır. Eserin 

kütüphanedeki diğer nüshaları şunlardır: HC258, HO710/1, UC1064, UC1065/1, 

UC3540/8, GE205, GE2763, GE4479, GE4657, GE4779, GE4877, UC1080/1, GE3959/1, 

GE3960/1. 

Usûl konusunda Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşler “sahîh”, “muhtâr”, ve 

“‘ınde’l-cumhûr” gibi ifadelerle belirtilmiş, ihtilaf durumunda Ebû Hanîfe’den rivayet 

edilen görüşler zikredilerek bunlardan sahih olanlarına ayrıca işaret edilmiştir. Eserde 

sadece Ebû Hanîfe ve Ebü’l-Hasan el-Kerhî’nin adlarına rastlanmakta, diğer farklı görüş 

sahiplerinin isimleri belirtilmemektedir.168 Eserin Türkiye’deki çeşitli kütüphanelerde iki 

yüzü aşkın yazma nüshası bulunmaktadır.169 Başta müellif tarafından olmak üzere birçok 

âlim tarafından şerh edilen Menâr; hâşiye, ihtisar ve tercüme çalışmalarına da konu olmuş, 

şerhleriyle veya müstakil olarak defalarca basılmıştır.170 

14. Sâdeddin Ebü’l-Fezâ’il ed-Dihlevî (Hicrî VIII. asır) 

a. Hayatı: 

Keşfü’z-zunûn’da müellifin ismi bir yerde Tâceddin Mahmûd b. Muhammed ed-

Dihlevî,171  başka bir yerde Sâdeddin Ebü’l-Fezâ’il ed-Dihlevî şeklinde geçmektedir.172 

Ziriklî, müellifin ismini Sâdeddin Ebü’l-Fezâ’il Abdullah b. Abdülkerim ed-Dihlevî 

şeklinde kaydettikten sonra herhangi bir sebep belirtmeksizin bazı eserlerde müellif 

isminin yanlışlıkla Mahmûd b. Muhammed şeklinde kaydedildiğini söylemektedir. 173 

Ziriklî dışındaki diğer kaynaklarda Dihlevî’nin tam adı Sâdeddin Ebü’l-Fezâ’il Tâceddin 

                                                 
167  Ebü’l-Berekât en-Nesefî, Menârü’l-envâr, İnebey Ktp., nr. KU35, vr. 32b. 
168  Koca, “Menârü’l-Envâr”, DİA, XXIX, s. 118. 
169  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1750-1751; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 

4790; Vahit Paşa Ktp., nr. 190. 
170  Şerhler hakkında geniş bilgi için bkz. Atay, a.g.e., s. 121-129; Cici, a.g.e., s. 45; Koca, “Menârü’l-Envâr”, 

DİA, XXIX, s. 118-119. 
171  bkz. Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1806. 
172  bkz. Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1824. 
173  Ziriklî, a.g.e., IV, s. 99. 
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Mahmûd b. Muhammed ed-Dihlevî şeklinde geçmektedir.174 Döneminin önemli Hanefî 

fakihlerinden biri olan175 Dihlevî’nin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Vefat 

tarihi kaynaklarda 891/1486 şeklinde kaydedilmektedir.176 Ancak 775/1373 yılında vefat 

eden Kureşî’nin eserinde ondan bahsedilmesi, ayrıca İnebey Kütüphanesi’nde bulunan 

İfâdatü’l-envâr nüshasının 774/1372’de, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki bir nüshanın 

(Yeni Cami, nr. 308) 744/1342’de istinsah edilmiş olması, 891/1486 olarak zikredilen vefat 

tarihinin yanlış olduğunu göstermektedir. Dihlevî’nin İfâdatü’l-envâr adlı eserini tahkik 

eden Hâlid Muhammed Abdülvâhid Hanefî, çalışmasının dirâse kısmında vefat tarihi ile 

ilgili bu probleme işaret etmiş, eserin hicrî 750 ve 769 tarihlerinde istinsah edilen 

nüshalarından bahsetmiştir.177 Nesefî’nin 710/1310 olan vefat tarihi ve İfâdatü’l-envâr’ın 

zikredilen istinsah tarihleri dikkate alındığında, Dihlevî’nin hicrî VIII. asırda yaşadığı 

anlaşılmakta ve Nesefî’nin çağdaşı ve hatta talebesi olma ihtimali akla gelmektedir. 

b. Eserleri: 

Sâdeddin Ebü’l-Fezâ’il ed-Dihlevî’nin fıkıh usûlüne dair İfâdatü’l-envâr fî idâ’eti 

usûli’l-Menâr ve nahve dair el-Maksad fi’n-nahv adlı iki eseri bulunmaktadır.178 

İfâdatü’l-envâr fî idâ’eti usûli’l-Menâr 

Eser, Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin Menârü’l-envâr’ı üzerine yazılan şerhtir. İnebey 

Kütüphanesi’nde HO662 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 142 varak, 22 satır olup 

Muhammed b. Ebû Bekir b. Muhammed b. Osman tarafından hicrî 774 yılında istinsah 

edilmiştir. İncelenen nüshada müellif ismi, Sâdeddin Ebü’l-Fezâ’il Abdullah b. 

Abdülkerim ed-Dihlevî şeklinde kaydedilmiştir.179 Ancak Hâlid Muhammed Abdülvâhid 

Hanefî tarafından yapılan tahkikli neşirde müellif ismi Mahmûd b. Muhammed ed-Dihlevî 

şeklindedir. Tahkikli neşir incelendiğinde, tahkike konu olan nüshaların biri hariç 

diğerlerinin mukaddimesinde müellif isminin muhakkikin verdiği şekilde geçtiği, ancak 

                                                 
174  bkz. Kureşî, a.g.e., II, s. 162; İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 294; Abdülhay b. Fahreddin et-Tâlibî, Nüzhetü’l-

havâtır, III, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 1999, s. 282; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 470; Kehhâle, a.g.e., III, s. 828. 
175  Tâlibî, a.g.e., III, s. 282. 
176  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1824; Tâlibî, a.g.e., III, s. 282; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 470; Kehhâle, a.g.e., III, s. 

828. 
177  Mahmûd b. Muhammed Dihlevî, İfâdatü’l-envâr fî idâ’eti usûli’l-Menâr (Dirâse), (thk. Hâlid 

Muhammed Abdülvâhid Hanefî), Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, 2005, s. 46. 
178  Eserleri için bkz. Kureşî, a.g.e., II, s. 162; İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 295; et-Tâlibî, a.g.e., III, s. 282; 

Bağdâdî, a.g.e., I, s. 470; Kehhâle, a.g.e., III, s. 828. 
179  Ebü’l-Fezâ’il Abdullah b. Abdülkerim ed-Dihlevî, İfâdatü’l-envâr fî idâ’eti usûli’l-Menâr, İnebey Ktp., 

nr. HO662, vr. 2b. 
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“cîm” harfinin rumuz olarak verildiği “Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye” nüshasının 

mukaddimesinde zikredilen müellif isminin İnebey Kütüphanesi’nde incelenen nüshada 

zikredilen isim ile aynı olduğu görülmüştür.180 Sayfa kenarında sık sık açıklamalara yer 

verilen nüshada, koyu ve farklı mürekkeple yazılan “kâle” ifadesiyle müellifin adı 

zikredilmiş, yine koyu ve farklı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadeleriyle önce metin 

verilmiş ve ardından verilen metin şerh edilmiştir. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları 

bulunan eser,181 yüksek lisans tezi olarak Hâlid Muhammed Abdülvâhid Hanefî tarafından 

tahkik edilmiş ve 2005 yılında Riyad’da basılmıştır. İnebey Kütüphanesi’nde eserin 

GE3959/2 demirbaş numarasına kayıtlı bir nüshası daha bulunmaktadır. 

15. Kutbüddin Mahmûd b. Mes‘ûd eş-Şîrâzî (ö. 710/1311) 

a. Hayatı: 

Dinî ve aklî ilimlerde yetişmiş olan Kutbüddin Mahmûd b. Mes‘ûd b. Muslih el-

Fârisî eş-Şîrâzî eş-Şâfiî 634/1236 yılında Şîraz’da doğmuştur.182 Şîraz’da göz hekimi olan 

babası Ziyâeddin Mes‘ûd el-Kâzerûnî, Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin mürididir. Kutbüddin 

din, tıp ve tasavvufla ilgili ilk derslerini babasından almış ve on dört yaşında onun elinden 

hırka giymiştir. Babasından başka amcası Kemâleddin Ebü’l-Hayr el-Kâzerûnî, Şemseddin 

el-Keyşî, Şerefeddin Zekî el-Bûşekânî, Nasîrüddin Tûsî ve Ali b. Ömer el-Kâtibî gibi 

hocalardan ders almıştır. 670/1271 yılı civarında Konya’ya yerleşmiş, Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî ile görüşmüş ve Sadreddin Konevî’nin derslerine katılmıştır.183 Sivas ve 

Malatya’da bir süre kadılık yapmış olan Şîrâzî,184 Bağdat, Mısır, Şam ve Tebriz’e gitmiş, 

710/1311 yılında Tebriz’de vefat etmiştir.185 

b. Eserleri: 

Astronomi, felsefe, mantık, tefsir gibi alanlarda da eser veren Kutbüddin eş-

Şîrâzî’nin usûl-i fıkha dair eseri Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’dır.186 

                                                 
180  bkz. Mahmûd Dihlevî, a.g.e., s. 93. 
181  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 988; Râgıp Paşa Ktp., nr. 425; Selim 

Ağa Ktp., nr. 266. 
182  Sübkî, a.g.e., X, s. 386; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 406-407. 
183  Azmi Şerbetçi, “Kutbüddîn-i Şîrâzî”, DİA, XXVI, Ankara, 2002, s. 487. 
184  Şerbetçi, “Kutbüddîn-i Şîrâzî”, DİA, XXVI, s. 487. 
185  Sübkî, a.g.e., X, s. 386; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 407. 
186  Eserleri için bkz. Sübkî, a.g.e., X, s. 386; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 407; Şerbetçi, “Kutbüddîn-i Şîrâzî”, DİA, 

XXVI, s. 488. 
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Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ 

İnebey Kütüphanesi’nde iki cilt halinde yazma halde bulunan ve hicrî VIII. asırda 

istinsah edilen eser, HO681 ve HO682 demirbaş numaralarıyla kayıtlıdır. Birinci cildi 243 

varak, 27 satır; ikinci cildi ise 368 varak, 23 satırdır. İncelenen nüshada “kâle” ifadesiyle 

metin verilmiş, ardından “ekûlü” ifadesiyle verilen metin şerh edilmiştir. Birinci ciltte bu 

ifadeler kırmızı mürekkeple yazılmış iken, ikinci cildin başlarında siyah mürekkeple 

yazılarak üstü kırmızı mürekkeple çizilmiş, ilerleyen sayfalarda bu ifadeler yazılmayarak 

yeri boş bırakılmıştır. Eserin 2a, 2b, 3a, 5a ve 60a varaklarında silikler mevcuttur. Eserde 

fihrist ve konu başlıkları bulunmamaktadır. “Fe’in kîle-kulnâ”,187 “fe’in kulte-kultü” ve 

“el-cevâbü”188 gibi ifadelerle konular tartışılarak muhtemel sorulara cevap verilmektedir. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eserin 189  bazı bölümleri, Medine el-

Câmi‘atü’l-İslâmiyye’de 1995 yılında Süveyd Cum‘a Meyanca ve Murad Büdâye 

tarafından yüksek lisans tezi olarak tahkik edilmiştir. 

16. Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali es-Siğnâkî (ö. 714/1314) 

a. Hayatı: 

Hanefî fakihi olan Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali b. Haccâc el-Buhârî es-

Siğnâkî’nin190 doğum yeri ve tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’nin büyük şehirlerinden biri olan ve Seyhun nehri 

kıyısında bulunan Siğnâk şehrine nisbet edilmesi en azından onun bu şehirle ilişkisini 

göstermektedir.191 Hâfızüddin Muhammed b. Muhammed b. Nasr, Fahreddin Muhammed 

b. Muhammed b. İlyâs el-Mâymergî192 ve Celâleddin el-Ma‘şer gibi hocalardan ders almış, 

birlikte ders halkalarına katıldığı Hüsâmeddin en-Niyâzevî el-Ahvezî, Ebü’l-Berekât en-

Nesefî, Şemseddin Adud el-Kindî, Rükneddin el-Efşencî, Tâceddin Ahmed b. Mahmûd el-

Cendî gibi akranlarından faydalanmıştır.193 Bağdat’ta Meşhed-i Ebû Hanîfe’de ders veren 

Siğnâkî’nin talebeleri arasında Kıvâmüddin el-Kâkî, Celâleddin Ahmed b. Yûsuf el-

                                                 
187  Kutbüddin Şîrâzî, Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ, I, İnebey Ktp., nr. HO681, vr. 101b. 
188  Şîrâzî, a.g.e., I, vr. 102b. 
189  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., nr. 1822; Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, nr. 335; Râgıp 

Paşa Ktp., nr. 419. 
190  İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 160; Leknevî, a.g.e., s. 62; Ziriklî, a.g.e., II, s. 247; Kehhâle, a.g.e., I, s. 566. 
191  Rahmi Yaran, “Siğnâkî”, DİA, XXXVII, Ankara, 2002, s. 164; Özel, a.g.e., s. 126. 
192  İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 161; Leknevî, a.g.e., s. 62; Yaran, “Siğnâkî”, DİA, XXXVII, s. 164; Özel, a.g.e., 

s. 126. 
193  Yaran, “Siğnâkî”, DİA, XXXVII, s. 164; Özel, a.g.e., s. 126. 
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Hârizmî el-Kürlânî,194 Emîr Kâtib el-İtkânî, Celâleddin Ahmed b. Mahmûd el-Gucdüvânî, 

Şemseddin Abdullah b. Haccâc el-Kaşgârî ve İbnü’l-Fasîh gibi âlimler bulunmaktadır. 

Kaynaklarda vefatıyla ilgili olarak hicrî 710 ve 714 arasında değişen çeşitli tarihler 

verilmekle birlikte,195 714/1314 yılında Halep’te vefat ettiği görüşü ağırlık kazanmıştır.196 

b. Eserleri: 

Sarf, nahiv, kelâm, fıkıh ve usûl-i fıkıh alanında eser veren Siğnâkî’nin fıkıh ve 

usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: el-Vâfî fî usûli’l-fıkh, el-Kâfî: Şerhu’l-Pezdevî, en-

Nihâye fî şerhi’l-Hidâye, Şerhu Muhtasari’t-Tahâvî, Fetâvâ’r-ri‘âye fî tecdîdi mesâ’ili’l-

Hidâye.197 

el-Kâfî şerhu Usûli’l-Pezdevî 

Hanefî fakihi Hüsâmeddin es-Siğnâkî (ö. 714/1314) tarafından Ebü’l-Usr el-

Pezdevî (ö. 482/1089)’nin fıkıh usûlüne yapılan şerhtir.198 İnebey Kütüphanesi’nde HC251 

demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 215 varak, 23 satır olup eserin ikinci cildidir. 

Kütüphanede birinci cilde rastlanmamıştır. Zahriyede bulunan bir kayıtta nüshanın müellif 

hattı olduğu belirtilmektedir.199 Varak 55’de kısmî hasar bulunmaktadır. Metin ile hâşiye 

arasını ayırmak amacıyla metnin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Birinci cildin 

devamı olan sayfa numaraları da kırmızı mürekkeple verilmiştir. Bu sayfa numaralarına 

göre ikinci cilt 225. sayfadan başlayıp 440. sayfa ile son bulmaktadır. Siğnâkî, “fe’in kîle-

kulnâ”, 200  “fe’in kulte-kultü” 201  ifadeleriyle muhtemel sorulara cevap vermekte, metni 

açıklarken yer yer “ey”, “ya‘nî”202 ifadelerini kullanmaktadır. “Bâbü beyâni aksâmi’s-

sünne”203, “bâbü haberi’l-vâhid”204, “bâbü taksîmi’r-râvî”205, “bâbü beyâni şerâ’iti’r-

                                                 
194  Leknevî, a.g.e., s. 62; Yaran, “Siğnâkî”, DİA, XXXVII, s. 164; Özel, a.g.e., s. 126. 
195  bkz. İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 161; Leknevî, a.g.e., s. 62; Ziriklî, a.g.e., II, s. 247; Kehhâle, a.g.e., I, s. 566; 

Yaran, “Siğnâkî”, DİA, XXXVII, s. 164; Özel, a.g.e., s. 126. 
196  Yaran, “Siğnâkî”, DİA, XXXVII, s. 164. 
197  Eserleri için bkz. İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 160-161; Leknevî, a.g.e., s. 62; Ziriklî, a.g.e., II, s. 247; 

Kehhâle, a.g.e., I, s. 566; Yaran, “Siğnâkî”, DİA, XXXVII, s. 164; Özel, a.g.e., s. 126. 
198  Eserin ismi kütüphane kayıtlarında “el-Kâfî” şeklinde geçmektedir. 
199  Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali es-Siğnâkî, el-Kâfî şerhu Usûli’l-Pezdevî, İnebey Ktp., nr. HC251, vr. Ia. 
200  Siğnâkî, a.g.e., vr. 1a, 4a, 4b. 
201  Siğnâkî, a.g.e., vr. 7a. 
202  Siğnâkî, a.g.e., vr. 4a. 
203  Siğnâkî, a.g.e., vr. 4a. 
204  Siğnâkî, a.g.e., vr. 6a. 
205  Siğnâkî, a.g.e., vr. 7a. 
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râvî”206 örneklerinde olduğu gibi birçok bâb başlığından oluşan eserin ikinci cildinde, “er-

rüknü’r-râbi‘ fi’l-kıyâs” 207  başlığı da yer almaktadır. Buna göre eserin toplamda dört 

rükünden oluştuğu söylenebilir. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser,208 

Fahreddin Seyyid Muhammed Kânit tarafından Medine İslam Üniversitesi’nde doktora tezi 

olarak tahkik edilmiş ve beş cilt halinde 1422/2001 yılında Riyad’da neşredilmiştir.209 

17. Abdülaziz b. Ahmed b. Muhammed el-Buhârî (ö. 730/1330) 

a. Hayatı: 

Hanefî fakihi ve usûl âlimi olan Alâeddin Abdülaziz b. Ahmed b. Muhammed el-

Buhârî’nin210 hayatına dair fazla bilgi bulunmamaktadır. Amcası Fahreddin Muhammed el-

Mâymergî211 ve Hâfızüddin Muhammed el-Buhârî’den fıkıh okumuş olan Abdülaziz el-

Buhârî’nin yetiştirdiği talebeler arasında Kıvâmüddin Muhammed el-Kâkî ve Cemâleddin 

Ömer el-Habbâzî gibi meşhur Hanefî âlimler bulunmaktadır.212 730/1330 yılında vefat 

etmiştir.213 

b. Eserleri: 

Abdülaziz el-Buhârî’nin usûl-i fıkıh ve fıkha dair yazdığı eserlerden bazıları 

şunlardır: Keşfü’l-esrâr fî şerhi Usûli’l-Pezdevî, et-Tahkîk (Ğâyetü’t-tahkîk/Şerhu’l-

Hüsâmî), Şerhu’l-Hidâye (Kitâbü’n-Nikâh’a kadar), Risâle fî tahrîci mesâ’ili zevi’l-erhâm 

fi’l-ferâ’iz.214 

et-Tahkîk (Şerhu’l-Ahsîkesî) 

Abdülaziz el-Buhârî (ö. 730/1330) tarafından Hüsameddin el-Ahsîkesî’nin (ö. 

644/1247) el-Müntehab adlı eserine et-Tahkîk (Gâyetü’t-tahkîk veya Şerhu’l-Hüsâmî) 

                                                 
206  Siğnâkî, a.g.e., vr. 8a. 
207  Siğnâkî, a.g.e., vr. 64a. 
208  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 490; Dâmad İbrahim, nr. 455; Köprülü 

Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 520. 
209  Yaran, “Siğnâkî”, DİA, XXXVII, s. 165. 
210  İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 188; Leknevî, a.g.e., s. 94; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 581; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 13; 

Kehhâle, a.g.e., II, s. 157. 
211  İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 189; Leknevî, a.g.e., s. 94; Fahrettin Atar, “Abdülazîz el-Buhârî”, DİA, I, s. 186; 

Özel, a.g.e., s. 129. 
212  Leknevî, a.g.e., s. 94. 
213  Leknevî, a.g.e., s. 94; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 581; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 13; Kehhâle, a.g.e., II, s. 157. 
214  Eserleri için bkz. İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 189; Leknevî, a.g.e., s. 94-95; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 581; Ziriklî, 

a.g.e., IV, s. 13; Kehhâle, a.g.e., II, s. 158; Fahrettin Atar, “Abdülazîz el-Buhârî”, DİA, I, İstanbul, 1988, 
s. 186-187; Özel, a.g.e., s. 129. 
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adıyla yapılan şerhtir. İnebey Kütüphanesi’nde HC261 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan 

nüsha 315 varak, 25 satır olup hicrî 731 yılında istinsah edilmiştir. Kütüphanede eserin 

HO693 ve GE3963 demirbaş numaralarıyla kayıtlı iki nüshası daha mevcuttur. Abdülaziz 

el-Buhârî mukaddimede, Keşfü’l-esrâr (fî şerhi Usûli’l-Pezdevî)’ı tamamladıktan sonra 

Ahsîkesî’nin eserini şerh etmeye başladığını ifade etmektedir. 215 “Kavlühû” ifadesiyle 

metni vermekte, ardından “ey” ifadesiyle şerh etmektedir. “Fe’in kîle-kulnâ” ifadesiyle 

muhtemel sorulara cevap vermektedir.216 Nüshada bâb başlığı olarak zikredilen başlıklar 

şunlardır: “Beyânü aksâmi’s-sünne”, “icmâ”, “kıyâs”, “hurûfü’l-me‘ânî”. 

Çeşitli kütüphanelerde eserin birçok yazma nüshası bulunmaktadır. Diğer 

kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 

1816-1817, nr. 1834, nr. 1747, nr. 8697; Veliyüddin Efendi, nr. 995; Süleymaniye Ktp., 

Bağdatlı Vehbi, nr. 351; Cârullah, nr. 488, nr. 502-504; Dâmad İbrahim, nr. 469; Esad 

Efendi, nr. 60, nr. 502-503; Fâtih, nr. 1313-1315, nr. 1317; Giresun Yazmalar, nr. 26; 

Gülnuş V. Sultan, nr. 27; H. Hüsnü Paşa, nr. 398; Hekimoğlu, nr. 299; İzmirli İ. Hakkı, nr. 

516; Kasidecizâde, nr. 190; Lâleli, nr. 746-748; Mahmud Paşa, nr. 163; Reîsülküttâb, nr. 

285-286; Serez, nr. 504; Süleymaniye, nr. 372; Şehid Ali Paşa, nr. 658; Şehzâde Mehmed, 

nr. 26-27; Turhan V. Sultan, nr. 86; Yazma Bağışlar, nr. 124-125; Yeni Cami, nr. 349; 

Yozgat, nr. 614; Yûsuf Ağa, nr. 178-179; Hacı Selim Ağa Ktp., Hacı Selim Ağa, nr. 251; 

Hüdâî Efendi, nr. 779; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 513; Millet Ktp., Ali Emîrî 

Arabî, nr. 465; Feyzullah Efendi, nr. 568; Murat Molla Ktp., Murad Molla, nr. 675; 

Kayseri Râşid Ktp., Râşid Efendi, nr. 21509; Edirne Selimiye Ktp., nr. 613; Vahit Paşa 

Ktp., nr. 1341; Manisa İl H. Ktp., nr. 441; Amasya İl H. Ktp., nr. 1254. 

Keşfü’l-esrâr fî şerhi Usûli’l-Pezdevî 

Kendisinden sonraki âlimler için önemli bir kaynak niteliğinde olan eser, 

Pezdevî’nin usûlü üzerine yapılan şerhlerin en genişi ve en meşhurudur. Nitekim Teftâzânî 

et-Telvîh’te bu kitaptan çokça alıntı yapmıştır. 217  İnebey Kütüphanesi’nde HO678 

demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 2+3-261 varak, 33 satır olup kütüphane 

kayıtlarına göre Rukn b. Şems tarafından hicrî 786 yılında istinsah edilmiştir. 218 

                                                 
215  Abdülaziz el-Buhârî, et-Tahkîk, İnebey Ktp., nr. HC261, vr. 1b. 
216  Buhârî, a.g.e., vr. 5b. 
217  Fahrettin Atar, “Abdülazîz el-Buhârî”, DİA, I, s. 186. 
218  Nüshada müstensih ismi ve istinsah tarihine dair bir kayıt bulunamadı. 
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Kütüphanede eserin UC1126 demirbaş numaralı bir nüshası daha bulunmaktadır. Çeşitli 

kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan eser,219 1307 yılında Kahire’de ve 1307-

1308 yılında İstanbul’da basılmıştır.220 Cumhuriyet Üniversitesi’nde 2010 yılında Şükrü 

Ayran tarafından “Abdülaziz el-Buhârî’nin ‘Keşfü’l-esrâr an Usûli’l-Fahri’l-İslâm 

Pezdevî’ Adlı Eserindeki Usûlü” adlı bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır.221 

18. Burhâneddin Ubeydullah b. Muhammed el-İbrî (ö 743/1342) 

a. Hayatı: 

Fıkıh, fıkıh usûlü, kelâm ve felsefede geniş bilgi sahibi olan Burhâneddin Abdullah 

(Ubeydullah) b. Muhammed b. Gânim el-Fergânî et-Tebrîzî el-İbrî, Tebriz’de 

doğmuştur.222 Kaynaklarda hangi mezhebe mensup olduğu konusunda çelişkili bilgiler yer 

almakla birlikte, hem Hanefî hem Şâfiî fıkhını öğrenip öğrettiği kaydedilmektedir. 223 

Tebriz’de kadılık yapan İbrî, 743/1342 yılında vefat etmiştir.224 

b. Eserleri: 

Fıkıh, usûl-i fıkıh ve kelâm alanında eser veren İbrî’nin, fıkıh usûlü ve fıkha dair 

eserleri şunlardır: Şerhu Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl, Şerhu Gâyetü’l-kusvâ.225 

Şerhu Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl 

Burhaneddin el-İbrî (ö 743/1342) tarafından Beyzâvî’nin Minhâcü’l-vüsûl’ü 

üzerine yazılan şerhtir. İbrî, Beyzâvî’nin diğer muhtasar eserlerine de şerh yazmak 

istediğini, ancak usûlün fürû‘a önceliği bulunduğundan dolayı önce Minhâcü’l-vüsûl’ü şerh 

edeceğini ifade etmektedir. 226  İnebey Kütüphanesi’nde HC262 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha, 8-278 varak,227 23 satır olup Mes‘ûd b. Muhammed tarafından hicrî 781 

yılında istinsah edilmiştir. Kırmızı mürekkeple yazılan “kâle” ifadesiyle metin verilmiş, 

                                                 
219  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1820; Süleymaniye Ktp. Ayasofya, nr. 1003-

1004; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 628-633. 
220  Atar, “Abdülazîz el-Buhârî”, DİA, I, s. 186. 
221  http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php (25.06.2014). 
222  Kehhâle, a.g.e., II, s. 289; Tahsin Özcan, “İbrî”, DİA, XXI, İstanbul, 2000, s. 371. 
223  Özcan, “İbrî”, DİA, XXI, s. 371. 
224  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 649; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 197; Kehhâle, a.g.e., II, s. 289; Özcan, “İbrî”, DİA, XXI, s. 

371. 
225  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 649; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 197; Kehhâle, a.g.e., II, s. 289; Özcan, 

“İbrî”, DİA, XXI, s. 371-372. 
226  Özcan, “İbrî”, DİA, XXI, s. 372. 
227  Kütüphane kataloğunda 278 varak olarak kaydedilen nüsha incelendiğinde, nüshanın ilk 7 varağının 

başka bir eser olduğu tespit edilmiştir. 
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ardından yine kırmızı mürekkeple yazılan “ekûlü” ifadesiyle verilen metin şerh edilmiştir. 

“Kitâb” adı verilen ana başlıklar ile “bâb” adı verilen alt başlıklar da yine kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser ile ilgili, 228  Medine el-

Câmiatü’l-İslâmiyye’de Hamd b. Hamdî es-Sâidî tarafından 1406 yılında “Şerhu 

Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl li’l-Fergânî min evveli’l-kitâb ilâ âhiri’l-emr ve’n-nehy-

dirâseten ve tahkîkan” adıyla, Selâme b. Duvey‘in b. Sa‘d el-Ahmedî tarafından da 1408 

yılında “Şerhu Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl li’l-Fergânî el-kısmü’s-sânî min bâbi’l-

‘umûm ilâ âhiri’l-kitâb-dirâseten ve tahkîkan” adıyla birer doktora tezi yapılmıştır.229 

19. Sadrüşşerîa es-Sânî (ö. 747/1346) 

a. Hayatı: 

Hanefî mezhebine mensup olan Sadrüşşerîa es-Sânî Ubeydullah b. Mes‘ûd b. 

Tâcüşşerîa Ömer b. Sadrüşşerîa el-Evvel Ubeydullah b. Mahmûd el-Mahbûbî el-Buhârî230 

tefsir, hadis, fıkıh usûlü, fıkıh, nahiv, belagat, kelâm, mantık gibi ilimler yanında231 felsefe 

ve tabiat bilimlerinde geniş bilgi birikimine sahiptir.232 Ubeydullah adını taşıyan büyük 

dedesi de Sadrüşşerîa diye tanındığından dedesinin lakabına “Ekber” veya “Evvel”, kendi 

lakabına ise “Asgar” veya “Sânî” sıfatları eklenmiştir. 233  Ebû Tâhir Hâfızüddin 

Muhammed b. Muhammed et-Tâhirî, Şemseddin et-Tabesî ve Muhammed b. Mübârekşah 

el-Mantıkî gibi âlimlere hocalık yapmıştır. 234  Hanefî-Mâturîdî ekolünün önde gelen 

temsilcilerinden olan Sadrüşşerîa,235 747/1346 yılında Buhâra’da vefat etmiştir.236 

 

 

 

                                                 
228  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 544-545; Hacı Selim Ağa Ktp., Hacı 

Selim Ağa, nr. 268; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 623. 
229  http://www.iu.edu.sa/deanships/GraduateStudies/theses/discussion/Shreeah/AusolAlfqh/Pages/default. 

aspx (24.06.2014) 
230  Leknevî, a.g.e., s. 109; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 649; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 198; Kehhâle, a.g.e., II, s. 355. 
231  Leknevî, a.g.e., s. 109; Kehhâle, a.g.e., II, s. 355. 
232  Ziriklî, a.g.e., IV, s. 198. 
233  Şükrü Özen, “Sadrüşşerîa”, DİA, XXXV, İstanbul, 2008, s. 427; Özel, a.g.e., s. 132. 
234  Özen, “Sadrüşşerîa”, DİA, XXXV, s. 429; Özel, a.g.e., s. 133. 
235  Özen, “Sadrüşşerîa”, DİA, XXXV, s. 428; Özel, a.g.e., s. 133. 
236  Ziriklî, a.g.e., IV, s. 198. 
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b. Eserleri: 

Mantık, kelâm, astronomi, nahiv ve belagat gibi alanlarda eser veren Sadrüşşerîa 

es-Sânî’nin usûl-i fıkıh ve fıkha dair eserleri şunlardır: Tenkîhu’l-usûl, et-Tavzîh fî halli 

gavâmizi’t-Tenkîh, Şerhu’l-Vikâye, en-Nukâye muhtasarü’l-Vikâye.237 

Tenkîhu’l-usûl 

Sadrüşşerîa, Tenkîhu’l-usûl adını verdiği 238  bu eserinde Pezdevî’nin Kenzü’l-

vüsûl’ünü esas alarak Fahreddin er-Râzî’nin el-Mahsûl’ü ile İbnü’l-Hâcib’in el-

Muhtasar’ındaki konuların özetini vermiş, ayrıca birçok konuda kendi görüşlerini de 

eklemiştir. Müellif, daha sonra metinde bazı ekleme, çıkartma ve değişiklikler yaptığını 

ifade etmiş, eserine et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh adıyla bir şerh yazıp metne verdiği 

son şekli bu şerhin içine kaydetmiştir. 239  İnebey Kütüphanesi’nde HC265 demirbaş 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha 147 varak, 10 satır olup Tevfîk b. Muhammed el-Geylânî 

tarafından hicrî 993240 yılında istinsah edilmiştir.241 Kütüphanede eserin UC1081 demirbaş 

numaralı bir nüshası daha bulunmaktadır. Sayfa kenarında açıklamalara yer verilen 

nüshada başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış, konu içerisinde dikkat çekilmek istenen 

yerlerin de üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. 

Müellif girişte, âlimlerin her dönemde Pezdevî’nin usûlü üzerine eğildiklerini, 

ancak bazı âlimlerin onu eleştirdiğini, bu yüzden onun eserini ayıklayıp düzenlemek 

istediğini ve Pezdevî’nin maksadını açıklamaya, eserini de aklın kaidelerine göre yeniden 

düzenleyip taksim etmeye çalıştığını ifade etmektedir.242 Bâb ve fasıl sistemiyle yazılan ve 

bir mukaddime, iki bölümden oluşan eserin mukaddimesinde fıkıh ve fıkıh usûlünün 

tanımı, fıkıh usûlünün mahiyeti ve kapsamı ele alınmıştır. Birinci bölümde her biri rükün 

başlığı ile verilen kitap, sünnet, icmâ ve kıyas konuları işlenmiştir. İstihsan, cedel, teâruz 

ve ictihad konularına kıyas başlığı altında yer verilmiştir. İkinci bölümde hüküm, mahkûm 

                                                 
237  Eserleri için bkz. Leknevî, a.g.e., s. 109-112; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 649-650; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 198; 

Kehhâle, a.g.e., II, s. 355; Özen, “Sadrüşşerîa”, DİA, XXXV, s. 429-430; Özel, a.g.e., s. 133-134. 
238  Sadrüşşerîa es-Sânî Ubeydullah b. Mes‘ûd, Tenkîhu’l-usûl, İnebey Ktp., nr. HC265, vr. 2b. 
239  Şükrü Özen, “Tenkîhu’l-usûl”, DİA, XL, İstanbul, 2011, s. 454-455. 
240  Kütüphane kataloğuna istinsah tarihi hicrî 994 şeklinde kaydedilmiştir. 
241  Sadrüşşerîa, Tenkîhu’l-usûl, a.g.e., vr. 147a. 
242  Sadrüşşerîa, Tenkîhu’l-usûl, a.g.e., vr. 2a. 
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bih ve mahkûm aleyh konuları ele alınmış, kitabın sonunda da ehliyet ve ehliyet ârızalarına 

yer verilmiştir.243 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser244 ile ilgili birçok şerh, hâşiye 

ve ihtisar çalışması yapılmış, 245 özellikle Sâdeddin et-Teftâzânî’nin müellifin şerhi üzerine 

yapmış olduğu hâşiye, eserin aslından daha fazla rağbet görmüş ve Osmanlı 

medreselerinde en çok okutulan kitap haline gelmiştir.246 Tenkîhu’l-usûl, müellifin şerhi ve 

Teftâzânî’nin hâşiyesiyle birlikte defalarca basılmıştır.247 

et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh 

Sadrüşşerîa fıkıh usûlü alanında önce Tenkîhu’l-usûl’ü kaleme almış, ardından bazı 

ekleme ve çıkarmalar ve çeşitli değişiklikler yaparak bu esere verdiği son şekli de içerisine 

kaydettiği et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh adlı şerhini yazmıştır. Bu şerh asıl metinle 

bir bütünlük içerisinde olduğundan daha sonra gelen müellifler şerhi bir metin gibi 

düşünerek ona şerhler yazmışlardır. Sadrüşşerîa, Tenkîhu’l-usûl’de birtakım yeni görüşler 

ileri sürmekle birlikte eserin şerhi olan et-Tavzîh’te kendi görüşlerini daha geniş biçimde 

işlemiştir. Müellif orjinal görüşlerini ifade ederken, bu görüşlerin kendisine ait olduğunu 

çeşitli ifadelerle belirtmektedir.248 

İnebey Kütüphanesi’nde UC1083 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 205+4 

varak, 21 satır olup Ahmed b. Tura Hacı tarafından hicrî 823 yılında istinsah edilmiştir. 

Kütüphanede eserin toplam on dört nüshası bulunmaktadır. Diğer nüshalar şunlardır: 

İnebey Ktp., nr. KU36; nr. UC1082; nr. HO158; nr. UC1084; nr. UC1085; nr. UC1086; nr. 

UC1087; nr. UC9648; nr. GE3962; nr. GE4265; nr. GE4473; nr. GE4513; nr. GE4663. 

İncelenen nüshada metin “mim” harfi, şerh ise “şın” harfi ile verilmiştir. Bâb ve fasıl 

başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası 

                                                 
243  Özen, “Tenkîhu’l-usûl”, DİA, XL, s. 455. 
244  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1795; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 952-

953; Zeytinoğlu Ktp., nr. 776. 
245  Eser üzerine yapılan çalışmalar için bkz. Atay, a.g.e, s. 131-134; Özen, “Tenkîhu’l-usûl”, DİA, XL, s. 

456-458. 
246  Cici, a.g.e., s.46. 
247  Ayrıntılı bilgi için bkz. Özen, “Tenkîhu’l-usûl”, DİA, XL, s. 456-457. 
248  Özen, “Tenkîhu’l-usûl”, DİA, XL, s. 455. 
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bulunan eser, 249  gerek metni ile, gerekse metin ve hâşiyeleriyle birlikte birçok defa 

basılmıştır. 

20. Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî (ö. 749/1349) 

a. Hayatı: 

Ebü’s-Senâ Şemseddin Mahmûd b. Abdurrahman b. Ahmed el-İsfahânî 674/1276 

yılında İsfahan’da doğmuştur. 250  İlk öğrenimini bâbasının yanında yapan İsfahânî, 

Kutbüddîn-i Şîrâzî ve Cemâleddin İbn Ebü’r-Recâ gibi âlimlerden ders almıştır. 251 

725/1325 yılında252 Dımaşk’a giderek Revâhiye Medresesi’nde müderrislik yapmıştır.253 

Yedi yıl burada kaldıktan sonra254 Mısır’a (Kahire) gitmiş ve burada bulunan Mu‘izziyye 

Medresesi’nde ders vermiştir.255 Şâfiî mezhebine mensup olan İsfahânî, 749/1239 yılında 

Kahire’de ortaya çıkan veba salgınında vefat etmiştir.256 

b. Eserleri: 

Çeşitli alanlarda eserler kaleme alan ve kelâm ilminde şerhçilik dönemine öncülük 

eden257 Ebü’s-Senâ el-İsfahânî’nin fıkıh usûlüne dair eserleri şunlardır: Beyânü me‘âni’l-

Bedî‘, Şerhu Muhtasarı İbni’l-Hâcib, Şerhu Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl.258 

Beyânü me‘âni’l-Bedî‘ 

İbnü’s-Sââtî’nin Bedî‘u’n-nizâm adlı eserine Ebü’s-Senâ Şemseddin Mahmûd b. 

Abdurrahman b. Ahmed el-İsfahânî (ö. 749/1349) tarafından yazılan şerhtir. Bu şerh 

Beyânü müşkili’l-Bedî‘ ismiyle de kaydedilmekte olup, hicrî 733 yılında telif edilmiştir.259 

                                                 
249  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 2107; Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin, 

nr. 158; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 577-581. 
250  Sübkî, a.g.e., X, s. 383; İbn Kâdî Şühbe, a.g.e., III, s. 71; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 176; Kehhâle, a.g.e., III, s. 

814. 
251  Şühbe, a.g.e., III, s. 71. 
252  Şühbe, a.g.e., III, s. 71. 
253  Sübkî, a.g.e., X, s. 383; Şühbe, a.g.e., III, s. 71; Kehhâle, a.g.e., III, s. 814. 
254  Şühbe, a.g.e., III, s. 71. 
255  Sübkî, a.g.e., X, s. 383; Şühbe, a.g.e., III, s. 71. 
256  Sübkî, a.g.e., X, s. 384; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 176; Kehhâle, a.g.e., III, s. 814. 
257  Muhsin Demirci, “İsfahânî, Mahmûd b. Abdurrahman”, DİA, XXII, İstanbul, 2000, s. 509. 
258  Eserleri için bkz. Sübkî, a.g.e., X, s. 384; Şühbe, a.g.e., III, s. 71; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 409; Ziriklî, a.g.e., 

VII, s. 176; Kehhâle, a.g.e., III, s. 814; Demirci, “İsfahânî, Mahmûd b. Abdurrahman”, DİA, XXII, s. 
509-510. 

259  Atay, a.g.e., s.120. 
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İncelenen nüshanın zahriyesinde ise eserin ismi Beyânü’l-Bedî‘ şeklinde kaydedilmiştir.260 

Kütüphanedeki nüsha, eserin ikinci cildi olup 261  birinci cildine kütüphanede 

rastlanmamıştır. İkinci cilt 212 varak, 23 satır olup HO692 demirbaş numarasıyla 

kayıtlıdır.  

Eserde önce kırmızı mürekkeple yazılmış “kavlühû” ifadesiyle bazen bir cümle, 

bazen bir paragraf, bazen de bir sayfaya yakın bir şekilde metin verilmiş, ardından verilen 

metin şerh edilmiştir. Şerh ile metin, şerhin başladığı kısmın üstüne konulmuş olan işaretle 

ayrılmıştır. Nüshada sadece iki fasıl başlığı bulunmaktadır. Bunlardan ilki “faslün fî 

hakîkati’l-haber ve aksâmihî”262, diğeri de “kavlühû faslün fî haberi’l-vâhid”263 ismini 

taşımaktadır. Eserde yeri geldikçe “kavlühû teâlâ” 264  ve “kâle aleyhisselâm” 265 

ifadeleriyle ayet ve hadislere yer verilmekte, “kâle Ali (r.a.)”266, “kâle’s-sahâbî”267, “kâle 

İbn Abbâs” 268  gibi ifadelerle sahâbe kavilleri zikredilmektedir. “Kâdî Ebu Bekir el-

Cübbâî”, 269  “kâleti’l-mu‘tezile”,270  “ve hüve mezhebü’ş-şeyh Ebi’l-Hasen el-Eş‘arî”271 

ifadeleriyle itikâdî mezheplerin görüşleri ifade edilmekte, “‘ınde ashâbi Ebî Hanîfe”,272 

“ve hüve mezhebü’ş-şâfi‘iyyi ve Ahmed b. Hanbel ve’l-kerhî ve kebîrin mine’l-fukahâ”,273 

“‘ınde ba‘di eimmetine’l-hanefiyye ve’l-mu‘tezile ve’l-muhakkikîn min ashâbi’ş-

Şâfi‘iyye” 274  ifadeleriyle fıkhî mezheplerin ortak veya birbirinden ayrılan görüşlerine 

dikkat çekilmektedir. “Kâlû-kulnâ” ifadeleriyle konu tartışılarak muhtemel sorulara cevap 

verilmekte, “lenâ” ifadesiyle şârihin görüşü belirtilmekte ve“kîle” ifadesiyle de zayıf 

görüşlere yer verilmektedir.275 Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser,276 

                                                 
260  Şemseddin Ebü’s-Senâ Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî, Beyânü me‘âni’l-Bedî‘, İnebey Ktp., nr. 

HO692, vr. 3a. 
261  İsfahânî, a.g.e., vr. 212a. 
262  İsfahânî, a.g.e., vr. 55a. 
263  İsfahânî, a.g.e., vr. 68b. 
264  İsfahânî, a.g.e., vr. 86a. 
265  İsfahânî, a.g.e., vr. 83a. 
266  İsfahânî, a.g.e., vr. 84a. 
267  İsfahânî, a.g.e., vr. 87b. 
268  İsfahânî, a.g.e., vr. 96a. 
269  İsfahânî, a.g.e., vr. 83a. 
270  İsfahânî, a.g.e., vr. 128a. 
271  İsfahânî, a.g.e., vr. 114a. 
272  İsfahânî, a.g.e., vr. 96b. 
273  İsfahânî, a.g.e., vr. 100a. 
274  İsfahânî, a.g.e., vr. 134b. 
275  İsfahânî, a.g.e., vr. 83b. 
276  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1345-1347; Amasya İl Halk Ktp., nr. 1280; 

Beyazıd Ktp., nr. 6133. 
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Hüsâmeddin b. Musa Muhammed ‘Affâne tarafından Mekke Câmiatü Ümmi’l-kurâ 

külliyyetü’ş-şerîa’da 1985 yılında doktora tezi olarak tahkik edilmiştir.277 

Beyânü’l-Muhtasar 

Muhtasarü’l-Müntehâ’nın şerhi olup, Şerhu Muhtasari İbni’l-Hâcib ismiyle de 

anılmaktadır. 278  Bununla birlikte eserin hem incelenen yazma nüshasında, hem de 

matbûsunda müellifin, esere Beyânü’l-Muhtasar adını verdiği görülmektedir. 279  İnebey 

Kütüphanesi’ndeki yazma nüsha, 199 varak, 31 satır olup HO677 demirbaş numarasıyla 

kayıtlıdır. Ferağ kaydında eserin hicrî 735 yılında tamamlandığı belirtilmiş, müstensih ismi 

ve istinsah tarihine yer verilmemiştir.280 Söz konusu eserin üslûbunda istinsah edildiğine 

delalet edecek bir ibare bulunmaması, yazmanın müellif nüshası olma ihtimalini akla 

getirmekle birlikte, bunun tespit ve teyid edilebilmesi için nüshanın ayrıntılı bir şekilde 

incelenmesi gerekmektedir. Kütüphanede eserin Şerhu Muhtasari Müntehe’s-sûl ve’l-emel 

fî ‘ilmeyi usûli’l-fıkh ve’l-cedel ismiyle ve HC272 demirbaş numarasıyla kaydedilmiş diğer 

bir nüshası daha mevcuttur. 

Nüshanın ilk sayfalarında kırmızı mürekkeple daha sonra ise siyah mürekkeple 

yazılan “kâle” ifadesiyle önce metin verilmiş, ardından yine ilk sayfalarda kırmızı 

mürekkeple daha sonra ise siyah mürekkeple yazılan “ekûlü” ifadesiyle metin şerh 

edilmiştir. Konular genelde “mes’ele”281 ifadesiyle başlamakta ve herhangi bir bâb başlığı 

bulunmamaktadır. Eserde “kâle’l-Eş‘arî ve Ahmed ve’l-Gazzâlî”, 282  “kâle’l-Eş‘arî ve 

Ahmed ve İmâmü’l-Harameyn”, “kâle ba‘zu ashâbi’ş-Şâfi‘î ve Ebû Hanîfe ve’l-

Mu‘tezile”283 gibi ifadelerle mezheplerin ve çeşitli âlimlerin görüşlerine yer verilmekte, 

“ihtelefe’l-‘ulemâ’”284 ve“zehebe’l-cumhûr”285 ifadeleriyle ihtilaf edilen veya genel kabul 

gören görüşler nakledilmekte, “kâlû-kulnâ”,286 “fe’in kîle-ücîbü”287 ifadeleriyle muhtemel 

                                                 
http://www.alquds.edu/ar/الكليات/كلية- الدعوة- وأصول-الدين/دائرة- الفقه- والتشريع/285- الھيئة-التدريسية/5579- حسام- الدين-   277

html.(24.04.2014) عفانة 
278  Ferhat Koca, “İsfahânî, Mahmûd b. Abdurrahman”, DİA, XXII, İstanbul, 2000, s. 510. 
279  Eserin ismi için bkz. Şemseddin el-İsfahânî, Beyânü’l-Muhtasar, İnebey Ktp., nr. HO677, vr. 1b; 

Şemseddin el-İsfahânî, Beyânü’l-Muhtasar şerhu Muhtasarı İbni’l-Hâcib (thk. Muhammed Mazhar 
Bekkâ), 1. b, Dârü’l-Medenî, Cidde, 1986, s. 7. 

280  İsfahânî, a.g.e., vr. 199b. 
281  İsfahânî, a.g.e., vr. 72a. 
282  İsfahânî, a.g.e., vr. 72a. 
283  İsfahânî, a.g.e., vr. 72b. 
284  İsfahânî, a.g.e., vr. 5.b. 
285  İsfahânî, a.g.e., vr. 85b. 
286  İsfahânî, a.g.e., vr. 170a. 
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sorulara cevap verilerek konular tartışılmaktadır. Mukaddimede Muhtasarü’l-Müntehâ’dan 

övgüyle söz eden müellif, bu eserin hakikatlerini açıklayan, inceliklerini ortaya koyan, 

lafızdaki zorlukları gideren, manalardaki kapalılıkları açan bir şerh yazmaya başladığını 

ifade etmektedir.288 Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser,289 1986 yılında 

Muhammed Mazhar Bekkâ tarafından üç cilt halinde, 2004 yılında Ali Cum‘a Muhammed 

tarafından iki cilt halinde ve 2006 yılında Yahya Murad tarafından iki cilt halinde tahkik 

edilerek neşredilmiştir. 

Şerhu Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl 

Şemseddin el-İsfahânî (749/1349) tarafından Kâdî Beyzâvî’nin Minhâcü’l-vüsûl 

adlı eserine yazılan şerhtir. İnebey Kütüphanesi’nde HC263 demirbaş numarasıyla kayıtlı 

olan nüsha 112 varak, 25 satır olup hicrî 771 yılında istinsah edilmiştir. Ferağ kaydında, 

nüshanın İsfahânî’nin hattıyla yazıldığına dair bir ibare bulunmakla birlikte yine ferağ 

kaydındaki istinsah tarihi, müellifin vefatından sonradır.290 Bu durumda ferağ kaydında 

bahsedilen İsfahânî, müellif ile aynı nisbeye sahip bir müstensih olmalıdır. Eserin 

kütüphanede HO672 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha bulunmaktadır. 

Besmeleden hemen sonra bir giriş yazmaksızın şerhe başlayan İsfahânî, “kavlühû” 

ifadesiyle metni verdikten sonra “ekûlü” ifadesiyle ilgili kısmı şerh etmektedir. İncelenen 

nüshada metnin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Eserde asl, fıkıh usûlü, fıkıh gibi 

terimlerle ilgili açıklama yapıldıktan sonra iki bâb başlığı açılmakta, ilkinde hüküm ile 

ilgili konular, ikincisinde ise hâkim, mahkûm aleyh ve mahkûm bih işlenmektedir. 

Ardından “kitâb” adı verilen yedi ana başlık altında sırasıyla kitap, sünnet, icmâ, kıyas, 

ihtilaf edilen deliller, te‘âdül ve tercih, ictihad ve taklid konuları ele alınmıştır. Her ana 

başlık altında “bâb”, “fasıl”, “mes’ele” adı verilen alt başlıklara yer verilmiştir. İsfahânî, 

bu şerhte metnin hemen her kelimesini açıklamış, metni dil, mantık, fıkıh usûlü ve kelâm 

açısından tahlil etmiş ve bazı konularda tenkitlerini ve kendi tercihlerini de belirtmiştir.291 

                                                                                                                                                    
287  İsfahânî, a.g.e., vr. 9a. 
288  İsfahânî, a.g.e., vr. 1b. 
289  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 971; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 

nr. 982; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 603. 
290  bkz. Şemseddin el-İsfahânî, Şerhu Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl, İnebey Ktp., nr. HC263, vr. 112a. 
291  Koca, “Minhâcü’l-vüsûl”, DİA, XXX, s. 113. 
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İnebey Kütüphanesi dışında Süleymaniye ve Köprülü kütüphanelerinde 

(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 996; Köprülü Ktp., Ahmed Paşa, nr. 72) iki adet yazma 

nüshası bulunan eser, Abdülkerim b. Ali b. Muhammed en-Nemle tarafından tahkik 

edilerek 1990 yılında Riyad’da Mektebetü’r-Rüşd tarafından iki cilt halinde 

yayımlanmıştır. 

21. Kıvâmüddin el-Kâkî (ö. 749/1348) 

a. Hayatı: 

Hanefî fıkıh âlimi olan Kıvâmüddin Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Kâkî 

el-Hucendî es-Sincârî’nin292 hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Abdülaziz el-Buhârî ve 

Hüsameddin es-Siğnâkî’den ders alan Kâkî, Kahire’ye giderek orada yaşamıştır. 293 

Mardînî Câmii’nde imamlık yapmış, tedris ve iftâ ile meşgul olmuş294 ve 749/1348 yılında 

vefat etmiştir.295 

b. Eserleri: 

Kıvâmüddin el-Kâkî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Mi‘râcü’d-

dirâye ilâ şerhi’l-Hidâye, ‘Uyûnü’l-mezâhibi’l-erba‘ati’l-Kâmilî, Câmi‘u’l-esrâr fî şerhi’l-

Menâr, Şerhu Usûli’l-Bezdevî.296 

Câmi‘u’l-esrâr fî şerhi’l-Menâr 

Kıvâmüddin el-Kâkî (ö. 749/1348) tarafından kaleme alınan eser, Menârü’l-

envâr’ın şerhidir. İnebey Kütüphanesi’nde HO663 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 

2+3-171 varak, 29 satır olup Cemâlü’l-Eşkar297 İshâk b. Mahmûd b. Hamza tarafından 

hicrî 782 yılında istinsah edilmiştir. 

Şârih mukaddimede, Nesefî’nin ince meseleler ve güzel bilgiler içeren, düzeni ve 

tertibi güzel olan, ancak kolaylaştırmak ve kısaltmak için çok fazla ihtisar edildiğinden 

dolayı açıklamaya ve izaha muhtaç olan bir kitap yazdığını zikretmektedir. Bir grup 

dostunun da kendisinden bu kitaba ait tüm meseleleri içeren, delillerini açıklayan bir şerh 

                                                 
292  Leknevî, a.g.e., s. 186; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 155; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 36; Kehhâle, a.g.e., III, s. 621. 
293  Leknevî, a.g.e., s. 186. 
294  Leknevî, a.g.e., s. 186; Kehhâle, a.g.e., III, s. 621. 
295  Leknevî, a.g.e., s. 186; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 155; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 36; Kehhâle, a.g.e., III, s. 621. 
296  Eserleri için bkz. Leknevî, a.g.e., s. 186; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 155; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 36; Kehhâle, 

a.g.e., III, s. 621; Hüseyin Karaman, “Kâkî”, DİA, XXIV, İstanbul, 2001, s. 216; Özel, a.g.e., s. 135. 
297  Kütüphane kataloğuna yanlışlıkla Cemal el-Işık diye yazılmıştır. 
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yazmasını istediklerini ifade ettikten sonra bu şerhi yazmaya başladığı söylemektedir.298 

Şârih, “kavlühû” ifadesiyle metni vermiş, ardından şerh etmiştir. Metin dışında sayfa 

kenarında açıklamalar bulunmaktadır. “Fe’in kîle-kulnâ”299 ifadeleriyle muhtemel sorulara 

cevap vermekte, “‘ulemâ’ünâ kâlû” 300 , “kulnâ” 301 , “‘ındenâ” 302  gibi ifadelerle 

mezhebinin görüşünü belirtmekte, mezhep içi tercihleri303, diğer mezheplerin görüşlerini304 

veya farklı mezheplerin paylaştığı aynı görüşleri305 nakletmektedir. İncelenen nüshanın 

zahriyesinde tabakâtü’l-fukahâ ile ilgili bir metin bulunmaktadır. Nüshadaki bâb başlıkları 

sırasıyla şunlardır: “Beyânü aksâmi’s-sünne” 306 , “bâbü’l-icmâ” 307 , “bâbü’l-kıyâs” 308 . 

Ayrıca eserin sonunda “faslün fi’l-müteferrikât” 309  başlığıyla çeşitli meselelere yer 

verilmiştir. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser,310 Fazlürrahmân Abdülğafûr 

el-Efgânî tarafından Suudi Arabistan’da el-Câmi‘atü’l-İslâmiyye bi’l-Medîneti’l-

Münevvere’de 1409/1989 yılında “Câmi‘u’l-esrâr fî şerhi’l-Menâr li’n-Nesefî li’ş-Şeyh 

Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Kâkî dirâseten ve tahkîkan” adıyla doktora tezi 

olarak tahkik edilmiştir.311 Efgânî’nin bu tahkiki Riyad’da Mektebetü Nizâr Mustafa el-

Bâz tarafından beş cilt halinde 1997 yılında yayımlanmıştır. 

22. Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed el-Îcî (ö. 756/1355) 

a. Hayatı: 

Şâfiî mezhebine mensup olan Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed b. Abdülgaffâr 

b. Ahmed el-Îcî, Şîraz yakınlarındaki Îc’de doğmuştur. 312  Doğum tarihi hakkında 

                                                 
298  Kâkî, a.g.e., vr. 3b. 
299  Kıvâmüddin el-Kâkî, Câmi‘u’l-esrâr fî şerhi’l-Menâr, İnebey Ktp., nr. HO663, vr. 5b. 
300  Kâkî, a.g.e., vr. 5b. 
301  Kâkî, a.g.e., vr. 5a. 
302  Kâkî, a.g.e., vr. 8a. 
303  Kâkî, a.g.e., vr. 6a. 
304  Kâkî, a.g.e., vr. 5b, 6a. 
305  Kâkî, a.g.e., vr. 5a, 8a. 
306  Kâkî, a.g.e., vr. 71a. 
307  Kâkî, a.g.e., vr. 101a. 
308  Kâkî, a.g.e., vr. 106a. 
309  Kâkî, a.g.e., vr. 169b. 
310  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 986-988, Süleymaniye Ktp., 

Bağdatlı Vehbi, nr. 337; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 615-616. 
311  http://www.iu.edu.sa/deanships/GraduateStudies/theses/discussion/Shreeah/AusolAlfqh/Pages/default. 

aspx (24.04.2014) 
312  Sübkî, a.g.e., X, s. 46; Kehhâle, a.g.e., II, s. 76. 
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kaynaklarda hicrî 700 ve 708 gibi çeşitli tarihler verilmekle birlikte,313 680/1281 yılından 

sonra doğduğu ifade edilmektedir.314 Îc’de yetiştikten sonra Şîraz’a, ardından Sultâniye’ye 

gitmiş ve bir müddet kadılık görevinde bulunmuştur. Tekrar Şîraz’a dönen Adudüddin, 

burada kâdılkudâtlığa atanmıştır. Çârperdî ve Kutbüddin-i Şîrâzî, Adudüddin el-Îcî’nin 

hocalarındandır. Onun yetiştirdiği talebeler arasında Şemseddin el-Kirmânî, Sa‘deddin et-

Teftâzânî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî ve Ebû Muhammed Abdullah b. Sa‘d el-Afîfî el-

Kazvînî gibi âlimler bulunmaktadır.315 Kirman valisi tarafından tutuklanarak Direymiyân 

Kalesi’ne hapsedilen Adudüddin el-Îcî,316 756/1355 yılında burada vefat etmiştir.317 

b. Eserleri: 

Kelâm, tefsir, belagat, siyaset gibi ilimlerde eser veren Adudüddin el-Îcî’nin fıkıh 

usûlüne dair eseri Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’dır.318 

Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ 

Eser, Muhtasarü’l-Müntehâ üzerine yazılan şerhler arasında en çok rağbet görüp 

üzerine en fazla hâşiye yapılanıdır.319 Osmanlı medreselerinde de Muhtasar’ın bu şerhi 

takip edilmiştir.320  Yeterince açık ve anlaşılır olmadığı için izahına ihtiyaç duyulduğu 

belirtilen bu şerh üzerine yazılmış hâşiyelerin en meşhurları Sa‘deddin et-Teftâzânî ile 

Seyyid Şerîf el-Cürcânî’ye aittir.321 İnebey Kütüphanesi’nde HO675 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha 192 varak, 25 satır olup Muhammed b. İsmail tarafından hicrî 851 

yılında istinsah edilmiştir. Kütüphanede eserin bu nüshadan başka UC1058/3, UC1059, 

UC1060/2, UC1062/1, UC1496/2, UC3527/4, UC3535/2, GE4658/1, GE4238/2 demirbaş 

numaralarıyla kayıtlı dokuz nüshası daha bulunmaktadır. İncelenen nüshada kırmızı 

mürekkeple yazılan “kâle” ifadesiyle metin verilmiş, “ekûlü” ifadesiyle de şerh kısmına 

geçilmiştir. Ayrıca sayfanın üst kısmında metin toplu bir şekilde verilmiştir. Sadeddin et-

Teftâzânî ile Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin hâşiyeleri sayfa kenarlarında verilmiş, yer yer 

                                                 
313  bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 527; Kehhâle, a.g.e., II, s. 76. 
314  Sübkî, a.g.e., X, s. 46. 
315  Tahsin Görgün, “Îcî, Adudüddin”, DİA, XXIV, İstanbul, 2000, s. 410-411. 
316  Sübkî, a.g.e., X, s. 47. 
317  Sübkî, a.g.e., X, s. 47; Kehhâle, a.g.e., II, s. 76. 
318  Eserleri için bkz. Sübkî, a.g.e., X, s. 46; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 527; Kehhâle, a.g.e., II, s. 76; Görgün, “Îcî, 

Adudüddin”, DİA, XXIV, s. 412-414. 
319  Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 68. 
320  Cici, a.g.e., s. 44. 
321  Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 68. 
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metnin satır aralarında ve sayfa kenarında kısa açıklamalar yapılmıştır. Hâşiyelerin ilgili 

kısmı verildikten sonra sonunda kime ait olduğunu belirtmek amacıyla, Teftâzânî için 

bazen “tef” bazen “sadeddin”, Cürcânî için de bazen “seyyid” bazen de “seyyid şerîf” 

ifadesi kullanılmıştır. 

Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan eser,322 Muhammed Dûkûrî 

tarafından Suudi Arabistan’da el-Câmi‘atü’l-İslâmiyye bi’l-Medîneti’l-Münevvere’de 1423 

yılında “Şerhu Muhtasari İbni’l-Hâcib li’l-Kâdî ‘Adudüddîn el-Îcî tahkîkan ve dirâseten” 

ismiyle doktora tezi olarak tahkik edilmiştir.323 Daha çok hâşiyeleri ile birlikte basılan 

eserin müstakil neşirleri de yapılmıştır. 1307-1310 tarihlerinde İstanbul’da iki cilt halinde 

müstakil olarak, 1316-1317 tarihlerinde Bulak’ta Teftâzânî, Cürcânî ve Cürcânî’nin 

hâşiyesine Hasan el-Herevî’nin hâşiyeleriyle birlikte basılmıştır.324 

23. Kıvâmüddin Emîr Kâtib el-İtkânî (ö. 758/1357) 

a. Hayatı: 

Kıvâmüddin Emîr Kâtib b. Emîr Ömer b. Emîr Gâzî el-Fârâbî el-İtkânî, 685/1286 

yılında Seyhun nehri civarında bulunan Fârâb şehrinin İtkân kasabasında doğmuştur. 

Ahmed b. Es‘ad el-Harîf‘anî’den ders alan İtkânî Dımaşk, Kahire ve Bağdat’a seyahatlerde 

bulunmuştur. Bağdat’ta kadılık ve Meşhed-i Ebû Hanîfe’de müderrislik yapmış, Dımaşk’ta 

Zâhiriyye Medresesi’nde, Kahire’de Mardînî Camii’nde ders vermiştir. 325  Yetiştirdiği 

öğrenciler arasında Halep ve Dımaşk’ta kadılık yapan Ebü’l-Velîd İbnü’ş-Şıhne gibi 

âlimler yer almaktadır. 326  Dönemin önde gelen Hanefî âlimlerinden biri olan İtkânî, 

taassub derecesinde mezhebine bağlılığı ve muhaliflere karşı sert tavrıyla tanınır. 327 

758/1357 yılında Kahire’de vefat etmiştir.328 

 

 

                                                 
322  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1736, nr. 1758-1759; Süleymaniye Ktp., 

Amcazâde Hüseyin, nr. 159, nr. 448; Zeytinoğlu Ktp., nr. 553, nr. 672. 
323  http://www.iu.edu.sa/deanships/GraduateStudies/theses/discussion/Shreeah/AusolAlfqh/Pages/default. 

aspx. (12.05.2014) 
324  Diğer baskıları için bkz. Koca, “el-Muhtasar”, DİA, XXXI, s. 68. 
325  Leknevî, a.g.e., s. 50-52. 
326  Ahmet Akgündüz, “İtkânî”, DİA, XXIII, İstanbul, 2001, s. 465; Özel, a.g.e., s. 138. 
327  Leknevî, a.g.e., s. 50. 
328  İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 140; Leknevî, a.g.e., s. 52; Kehhâle, a.g.e., I, s. 398; Akgündüz, “İtkânî”, DİA, 

XXIII, s. 465; Özel, a.g.e., s. 138. 
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b. Eserleri: 

İtkânî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: et-Tebyîn, Gâyetü’l-beyân ve 

nâdiretü’l-akrân, risâle fî terki ref‘i’l-yedeyn, eş-Şâmil fî şerhi Usûli’l-Pezdevî, 

Manzûmetü Dürer.329 

et-Tebyîn 

Hanefî fakihi Kıvâmüddin Emîr Kâtib el-İtkânî (ö. 758/1357) tarafından 

Ahsîkesî’nin el-Müntehab fî usûli’l-mezheb adlı eseri üzerine yazılan şerhtir. İnebey 

Kütüphanesi’nde UC1096 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 161 varak, 25 satır 

olup, müstensihi Muhammed b. Hacı İbrahim’dir. Hicrî 716 yılında telif edilen eserin bu 

nüshası, müellif hayatta iken hicrî 739 yılında istinsah edilmiştir. Kütüphanede eserin 

HO684 demirbaş numarasıyla kayıtlı ve hicrî 758 yılında istinsah edilmiş bir nüshası daha 

bulunmaktadır. İncelenen nüshada “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, bâb ve fasıl 

başlıkları kalın ve koyu bir şekilde yazılmıştır. Nüshadaki bâb başlıkları sırasıyla şöyledir: 

“Bâbün fî aksâmi’s-sünne”, “bâbü’l-beyân”, “bâbü beyâni’t-tebdîl ve’n-nüsah”, “bâbü’l-

icmâ”, “bâbü’l-kıyâs”, “bâbü hurûfi’l-me‘ânî”.  

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 330  Sâbır Nâsır Mustafa 

Osman tarafından Ezher Üniversitesi’nde doktora tezi olarak 1980 yılında tahkik edilmiş331 

ve 1999 yılında iki cilt halinde Rabat’ta yayımlanmıştır. Yine 1425 yılında Medine İslam 

Üniversitesi’nde “et-Tebyîn şerhu’l-Müntehab fî usûli’l-mezheb li’l-Ahsîketî li-Kıvâmiddîn 

Emir el-İtkânî-dirâseten ve tahkîkan” ismiyle bir doktora tezi yapılmıştır.332 

24. İbnü’r-Rabve Nâsırüddin el-Konevî (ö. 764/1363) 

a. Hayatı: 

Ebû Abdullah Nâsırüddin Muhammed b. Ahmed b. Abdülaziz el-Konevî ed-

Dımeşkî, aslen Konyalı olup Dımaşk’ta doğmuş ve burada yaşamıştır.333 İbnü’r-Rabve 

                                                 
329  Eserleri için bkz. İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 140; Leknevî, a.g.e., s. 50-52; Kehhâle, a.g.e., I, s. 398; 

Akgündüz, “İtkânî”, DİA, XXIII, s. 465; Özel, a.g.e., s. 139. 
330  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., nr. 1732, nr. 1814; Afyon Gedik Ktp., nr. 18357; 

Kastamonu Ktp., nr. KHK1548. 
331  Akgündüz, “İtkânî”, DİA, XXIII, s. 465. 
332  http://www.iu.edu.sa/deanships/GraduateStudies/theses/discussion/Shreeah/AusolAlfqh/Pages/default. 

aspx (26.06.2014) 
333  Ziriklî, a.g.e., V, s. 327. 
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lakabıyla meşhur olan Muhammed b. Ahmed el-Konevî, hanefî mezhebine mensup olup 

fıkıh, usûl-i fıkıh, tefsir, hadis ve nahiv gibi ilimlerde uzmanlaşmıştır.334  Radıyyüddin 

İbrahim b. Süleyman el-Mantıkî, Alâeddin Ali b. Balaban el-Farisî gibi âlimlerden ders 

almıştır.335 Dımaşk’taki Yelboğa el-Yahyâvî Camii’nde ve Mukaddemiyyetü’l-Cevvâniyye 

Medresesi’nde müderrislik yapmış, Ebû İshak Burhaneddin İbrahim b. Musa el-Ebnâsî 

kendisinden ders ve fetva icazeti almıştır.336 İbnü’r-Rabve 764/1363 yılında Dımaşk’ta 

vefat etmiştir.337 

b. Eserleri: 

İbnü’r-Rabve’nin sadece iki eseri günümüze ulaşmıştır. Bunlar; Kudsü’l-esrâr 

fi’htisâri’l-Menâr ve bu eserin şerhi olan el-Mekkiyyü’l-muhtar fî şerhi Kudsi’l-

esrâr’dır.338 

el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr 

İbnü’r-Rabve önce Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin Menârü’l-Envâr adlı eserini 

Kudsü’l-esrâr fi’htisâri’l-Menâr adıyla ihtisar etmiş, daha sonra bu muhtasar üzerine el-

Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr339 ismindeki bu şerhi kaleme almıştır. İbnü’r-

Rabve’nin İnebey Kütüphanesi’nde HO666 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan bu şerhi 117 

varak, 31 satır olup Ali el-Ensârî el-Hazrecî el-Hanefî tarafından hicrî 864 yılında istinsah 

edilmiştir. 

İbnü’r-Rabve mukaddimede, Mekke’de iken oradaki talebelerin kendisinden 

Kudsü’l-esrâr adlı eseri üzerine müşkil yerleri açıklayan, sözü gereksiz yere uzatmaktan ve 

aşırı kısaltmaktan kaçınan, sayısız faydaları içeren kısa bir şerh yazmasını istediklerini 

söylemektedir. Bunun üzerine Menâr’ın muhtasarı olan Kudsü’l-esrâr adlı eserini şerh 

etmeye başladığını ve bu şerhi el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr diye 

                                                 
334  Leknevî, a.g.e., s. 156; Kehhâle, a.g.e., III, s. 73. 
335  Leknevî, a.g.e., s. 156. 
336  Cengiz Kallek, “İbnü’r-Rabve”, DİA, XXI, İstanbul, 2000, s. 179. 
337  Leknevî, a.g.e., s. 156; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 162; Ziriklî, a.g.e., V, s. 327; Kehhâle, a.g.e., III, s. 73. 
338  Eserleri için bkz. Leknevî, a.g.e., s. 156; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 162; Ziriklî, a.g.e., V, s. 327; Kehhâle, 

a.g.e., III, s. 73; Kallek, “İbnü’r-Rabve”, DİA, XXI, s. 179. 
339  İbnü’r-Rabve’nin bu şerhi Hediyyetü’l-ârifîn’de Şerhu Kudsi’l-esrâr muhtasari’l-Menâr adıyla 

zikredilmektedir (bkz. Bağdâdî, a.g.e., II, s. 162). Dia’nın “Menâr” maddesinde de Mekketü’l-muhtar fî 
şerhi kudsi’l-esrâr adıyla zikredilmektedir (bkz. Koca, “Menârü’l-envâr”, DİA, XXIX, s. 119). 
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isimlendirdiğini ifade etmektedir. 340  Kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle 

metnin verildiği nüshada, metin ile şerh arasını ayırmak amacıyla metnin üzeri kırmızı 

mürekkeple çizilmiştir. İbnü’r-Rabve “Fe’in kîle-kultü”, “fe’in kulte-kultü” 341  gibi 

ifadelerle muhtemel sorulara cevap vermekte, “‘ınde Ebî Hanîfe ve Muhammed”, “‘ınde 

Ebî Yûsuf”342, “kâle Muhammed ve Züfer”343 tarzında mezhep içindeki farklı görüşleri 

zikretmekte, “kâle’ş-Şâfi‘î”344 ifadesiyle İmam Şafiî’nin görüşünü nakletmekte, “kîle”345 

ifadesiyle zayıf görüşleri belirtmektedir. Mezhep imamlarının yanında Sadrüşşerîa 346 , 

Serahsî, Habbâzî, Debbûsî347, Ebû Bekir er-Râzî348, Kerhî349 gibi âlimlerin görüşlerine de 

yer vermekte, “kâle ba‘du’l-mu‘tezile”350 gibi ifadelerle de itikadî mezheplerin görüşlerini 

ifade etmektedir. Eserde tespit edilebildiği kadarıyla üç bâb başlığı ve bunların alt başlığı 

olan fasıl başlıkları kullanılmıştır. İncelenen nüshadaki bâb başlıkları şunlardır: “Bâbü’s-

sünne”, “bâbü’l-icmâ”, “bâbü’l-kıyâs”.351 

Ramazan Kaplan Erciyes Üniversitesi’nde“İbnü’r-Rabve el-Konevî’nin ‘Kudsü’l-

esrâr fi’htisâri’l-Menâr’ Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili” adıyla bir yüksek lisans çalışması 

yapmaktadır.352 Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 764, Şehid 

Ali Paşa, nr. 664-02) iki adet yazma nüshası bulunan el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi 

Kudsi’l-esrâr adlı eserin, günümüzde halen neşri veya tahkiki yapılmamıştır. 

25. Celâleddin b. Şemseddin el-Kürlânî (ö. 767/1366) 

a. Hayatı: 

Hanefî mezhebine mensup olan Celâleddin b. Şemseddin el-Hârizmî el-Kürlânî, 

Hüsameddin el-Hasan es-Siğnâkî ve Abdülaziz el-Buhârî’den ders almıştır. Talebeleri 

                                                 
340  Nâsırüddin Muhammed b. Ahmed b. Abdülaziz el-Konevî ed-Dımeşkî İbnü’r-Rabve, el-Mekkiyyü’l-

muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr, İnebey Ktp., nr. HO666, vr. 1b. 
341  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 2a. 
342  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 6a. 
343  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 7b. 
344  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 7a. 
345  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 3b. 
346  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 7b. 
347  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 12a. 
348  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 19b. 
349  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 20a. 
350  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 19b. 
351  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 67b, 81b, 83a. 
352  http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php (11. 06. 2014) 
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arasında el-Fetâva’l-Bezzâziyye müellifi Hâfızüddin el-Bezzâz’ın babası Nâsırüddin 

Muhammed b. Şihâb b. Yûsuf ile Tâhir b. İslâm el-Hârizmî gibi âlimler bulunmaktadır.353 

b. Eserleri: 

Kaynaklarda müellifin el-Kifâye şerhu’l-Hidâye adlı eseri zikredilmektedir. 354 

İnebey Kütüphanesi’de bulunan ve Kürlânî’ye nispet edilen eş-Şâfî fi’l-usûl adlı esere dair 

bir bilgiye rastlanmamıştır. Eserin aidiyeti konusu, kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç 

duymaktadır. 

eş-Şâfî fi’l-usûl 

Hanefî fıkıh âlimi Celâleddin el-Kürlânî tarafından Ebü’l-‘Usr el-Pezdevî’nin 

Kenzü’l-vüsûl’ü üzerine yazılan şerhtir. Kürlânî girişte, eserini eş-Şâfî fi’l-usûl diye 

isimlendirdiğini belirtmektedir.355 Kürlânî’nin hocaları Siğnâkî ile Abdülaziz el-Buhârî de 

Pezdevî’nin usûlü üzerine birer şerh yazmışlardır. İnebey Kütüphanesi’nde HO688 

demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 486 varak, 29 satır olup Abdülvehhâb b. Musa el-

Kürlânî tarafından hicrî 808 yılında istinsah edilmiştir. İncelenen nüshada kırmızı 

mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, nüshanın bazı yerlerinde 

“kavlühû” ifadesinin yazılacağı yerler boş bırakılmıştır.356 Başlıklar düzenli ve belirgin 

olmayıp bazı bâb başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Varak 146a tamamen boş olup, 

146b’nin de yarısından fazlası boştur. Kürlânî, “ey” 357  ifadesiyle açıklamalarda 

bulunmakta, “nekûlü”358, “kulnâ”359, “‘ınde ashâbinâ”360 ifaderiyle mezhebinin görüşünü 

belirtmekte, “kîle” 361  ifadesiyle zayıf görüşleri nakletmekte, “fe’in kîle-kulnâ” 362 

ifadesiyle muhtemel sorulara cevap vermektedir. “Kâle’llâhü Te‘âlâ” 363  ve “kâle 

‘aleyhi’s-selâm”364 ifadeleriyle ayet ve hadisleri zikreden müellif, “kâle İbn Abbâs”365, 

                                                 
353  Leknevî, a.g.e., s. 58; Özel, a.g.e., s. 144. 
354  bkz. Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1499; Leknevî, a.g.e., s. 58; Özel, a.g.e., s. 144. 
355  Celâleddin b. Şemseddin el-Kürlânî, eş-Şâfî fi’l-usûl, İnebey Ktp., nr. HO688, vr. 1b. 
356  bkz. Kürlânî, a.g.e., vr. 25b. 
357  Kürlânî, a.g.e., vr. 3a. 
358  Kürlânî, a.g.e., vr. 4b. 
359  Kürlânî, a.g.e., vr. 11b. 
360  Kürlânî, a.g.e., vr. 15a. 
361  Kürlânî, a.g.e., vr. 2b. 
362  Kürlânî, a.g.e., vr. 9a. 
363  Kürlânî, a.g.e., vr. 2a. 
364  Kürlânî, a.g.e., vr. 2b. 
365  Kürlânî, a.g.e., vr. 19a. 



 

51 
 

“kâle Mâlik b. Enes”366 örneklerinde olduğu gibi sahabe kavline de yer vermektedir. “Kâle 

Ebû Hanîfe ve Muhammed”, “kâle Ebû Yûsuf” 367  “kâle Züfer” 368  ifadeleriyle Hanefî 

mezhebinin imamlarının görüşlerini aktarmakta, “‘ınde’ş-Şâfi‘î”369, “kâle ba‘du ashâbi’ş-

Şâfi‘î”370 gibi ifadelerle Şâfiî mezhebine ait görüşlere yer vermekte, “kâle’ş-Şeyh Ebû 

Mansûr”371, “kâle ashâbü’l-hadîs ve ba‘du’l-mu‘tezile”372 örneklerinde olduğu gibi itikadî 

mezheplerin görüşlerini nakletmektedir. 

26. Cemâleddin Abdürrahim b. Hasan el-İsnevî (ö. 772/1370) 

a. Hayatı: 

Şâfiî mezhebine mensup olan Ebû Muhammed Cemâleddin Abdürrahim b. Hasan 

b. Ali el-Ümevî el-İsnevî 704/1305 yılında İsnâ şehrinde doğmuştur.373 721/1321 yılında 

Kahire’ye giderek Ebü’l-Hasen en-Nahvî ve Ebû Hayyân el-Endelüsî gibi hocalardan 

arapça okumuş; Kutbüddin es-Sünbâtî, Celâleddin el-Kazvînî, Takıyyüddin es-Sübkî, 

Bedreddin et-Tüsterî gibi âlimlerden de çeşitli ilimler okumuştur. Arap dili ve edebiyatı, 

fıkıh ve fıkıh usûlü alanlarında dönemin tanınmış âlimleri arasında yer almaktadır. 374 

İsnevî’nin talebeleri arasında Cemâleddin İbn Zahîre, Zeynüddin el-‘Irâkî, Bedreddin ez-

Zerkeşî, Sirâceddin İbnü’l-Mülakkın, Ahmed b. İmâd el-Akfehsî ve Kemâleddin ed-Demîrî 

gibi âlimler bulunmaktadır.375 772/1370 yılında vefat etmiştir.376 

b. Eserleri: 

Şâfiî mezhebine mensup âlimlerin biyografilerini ihtiva eden meşhur Tabakâtü’ş-

Şâfi‘iyye adlı eserinin yanında nahiv, fıkıh, fıkıh usûlü gibi ilimlere dair çalışmaları 

bulunan İsnevî’nin, fıkıh ve fıkıh usûlüne dair eserlerinden bazıları şunlardır: Nihâyetü’s-

sûl fî şerhi Minhâci’l-vüsûl, Zevâ’idü’l-usûl ‘alâ Minhâci’l-vüsûl, et-Temhîd fî’stihrâci’l-

                                                 
366  Kürlânî, a.g.e., vr. 20a. 
367  Kürlânî, a.g.e., vr. 4b. 
368  Kürlânî, a.g.e., vr. 15a. 
369  Kürlânî, a.g.e., vr. 14b. 
370  Kürlânî, a.g.e., vr. 8b. 
371  Kürlânî, a.g.e., vr. 15b. 
372  Kürlânî, a.g.e., vr. 16b. 
373  Celâleddin es-Suyûtî, Buğyetü’l-vu‘ât, (thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim), II, el-Mektebetü’l-

‘Asriyye, Lübnan, t.y., s. 92; Ziriklî, a.g.e., III, s. 344; Kehhâle, a.g.e., II, s. 129. 
374  Suyûtî, a.g.e., II, s. 92. 
375  Saffet Köse, “İsnevî”, DİA, XXIII, İstanbul, 2001, s. 160. 
376  Suyûtî, a.g.e., II, s. 93; Ziriklî, a.g.e., III, s. 344; Kehhâle, a.g.e., II, s. 129. 
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fürû‘ mine’l-kavâ‘idi’l-usûl, el-Cevâhirü’l-mudî’e fî şerhi’l-mukaddimeti’r-Rahbiyye fi’l-

ferâ’iz, Ahkâmü’l-hunâsâ.377 

Temhîdü’l-vüsûl fi’stihrâci’l-fürû‘ mine’l-kavâ‘idi’l-usûl 

Usûl kurallarından hüküm çıkarma yollarını gösteren eser türünün önemli 

örneklerinden biri olan Temhîdü’l-vüsûl’de, Şehâbeddin ez-Zencânî ve İbnü’t-

Tilimsânî’nin eserlerinin aksine Şâfiî mezhebinin kural ve görüşlerine ağırlık verilmiştir.378 

İnebey Kütüphanesi’nde HO671 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha, 108 varak, 25 

satır olup hicrî 854 yılında istinsah edilmiştir. Başlıkların kırmızı mürekkeple yazıldığı 

nüshada “kâle”, “emmâ” gibi ifadelerin de üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Kütüphane 

kayıtlarında nüsha sehven 166 varak olarak kaydedilmiştir. Ancak yapılan incelemede 

eserin 108 varak olduğu, 109. varaktan sonrasının İsnevî’ye ait nahve dair başka bir eser 

olduğu tespit edilmiştir. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 379 

Muhammed Hasan Hayto tarafından tahkik edilmiş ve et-Temhîd fî tahrîci’l-fürû‘ ‘ale’l-

usûl adıyla çeşitli tarihlerde Beyrut’ta yayımlanmıştır.380 

27. Ebû Muhammed Mansûr b. Ahmed el-Kâ’ânî (ö. 775/1373) 

a. Hayatı: 

Tam adı Ebû Muhammed Mansûr b. Ahmed b. Yezîd (Mü’eyyid) el-Hârizmî el-

Kâ’ânî’dir. 381  Kâ’ânî diye meşhur olan Mansûr b. Ahmed, 382  Hanefî fakihi ve usûl 

âlimidir.383 Aslen Hârizmli olup384 Mekke’de ikamet etmiştir.385 Vefatıyla ilgili iki farklı 

tarih nakledilmekte olup, Kâtip Çelebi ve Bağdâdî 705/1305, 386  diğer kaynaklar ise 

775/1373 tarihini kaydetmektedirler. 387  Ziriklî, Taşköprîzâde’nin yazma halde bulunan 

                                                 
377  Eserleri için bkz. Suyûtî, a.g.e., II, s. 93; Ziriklî, a.g.e., III, s. 344; Kehhâle, a.g.e., II, s. 129; Köse, 

“İsnevî”, DİA, XXIII, s. 160-161. 
378  Köse, “İsnevî”, DİA, XXIII, s. 160. 
379  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 697; Reîsülküttâb, nr. 284. 
380  http://www.irsad.com.tr/dtysearch.php?kelime=temhid (26.06.2014) 
381  İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 306; Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1749; Leknevî, a.g.e., s. 215; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 

474; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 297; Kehhâle, a.g.e., III, s. 912. 
382  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 474. 
383  Ziriklî, a.g.e., VII, s. 297; Kehhâle, a.g.e., III, s. 912. 
384  Ziriklî, a.g.e., VII, s. 297. 
385  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1749; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 474; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 297. 
386  bkz. Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1749; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 475. 
387  bkz. Leknevî, a.g.e., s. 215; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 297; Kehhâle, a.g.e., III, s. 912. 
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Tabakâtü’l-hanefiyye adlı eserinde Kâ’ânî’nin vefat tarihi olarak 775/1373 tarihini 

verdiğini belirtmektedir.388 

b. Eserleri: 

Kaynaklarda Kâ’ânî’nin fıkıh usûlüne dair Şerhu’l-Muğnî fi’l-usûl389 ve Şerhu’l-

Müntehab li’l-Ahsîketî390 adlı iki eseri zikredilmektedir. 

Şerhu’l-Muğnî fi’l-usûl 

Celâleddin Ömer b. Muhammed el-Habbâzî (ö. 691/1292)’nin el-Muğnî’si üzerine 

Mansûr b. Ahmed el-Kâ’ânî tarafından yazılan şerhtir. 175 varak, 25 satır olan eser, 

kütüphane kayıtlarına göre hicrî 1043 yılında istinsah edilmiş olup391 HO657 demirbaş 

numarasına kayıtlıdır. Kütüphanede eserin GE206 demirbaş numarasıyla kayıtlı 126 varak, 

27 satır ve başından noksan olan bir nüshası daha bulunmaktadır. 

İncelenen nüshanın zahriyesinde beş sayfalık oldukça ayrıntılı bir fihrist yer 

almaktadır. Sayfa kenarında yer yer açıklamalar yapılmış, başlıklar kırmızı mürekkeple 

yazılmış, ara başlıklar da kırmızı mürekkeple kenara yazılmıştır. Nüshada kırmızı 

mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, ardından verilen metin şerh 

edilmiştir. “Fe’in kîle-kulnâ”, “fe'in kulte-kultü” tarzı ifadelere oldukça sık 

rastlanmaktadır. “Kâle Ebû Yûsuf ve Muhammed”, “Ebû Hanife yekûlü”,392 “İhtelefe’l-

meşâyih”, “kâle’l-cumhûr min ‘ulemâ’inâ”,393 “‘ınde Ebî Hanîfe ve Muhammed kâle Ebû 

Yûsuf”394 gibi ifadelerle mezhep içi görüş birliğini ve görüş farklılıklarını ifade etmekte; 

“kâle ba‘du’l-Mâlikiyye”, 395  “kâle’ş-Şâfi‘î” 396  gibi ifadelerle diğer mezheplerin 

görüşlerine değinmekte; “kâle İbnü’l-Hâcib”, 397  “kâle Şemsüleimme el-Halvânî”, 398 

“kâle’l-fâdıl es-Semerkandî”399 ifadeleriyle de diğer âlimlerin görüşlerini aktarmaktadır. 

                                                 
388  Ziriklî, a.g.e., VII, s. 297. 
389  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1749; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 475; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 297; Kehhâle, a.g.e., III, s. 

912. 
390  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 475. 
391  Yazmada istinsah tarihine rastlanmadı. 
392  Kâ’ânî, a.g.e., vr. 13b. 
393  Kâ’ânî, a.g.e., vr. 16b. 
394  Kâ’ânî, a.g.e., vr. 21b. 
395  Kâ’ânî, a.g.e., vr. 5b. 
396  Kâ’ânî, a.g.e., vr. 6b. 
397  Kâ’ânî, a.g.e., vr. 5a. 
398  Kâ’ânî, a.g.e., vr. 8b. 
399  Kâ’ânî, a.g.e., vr. 11b. 
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Bâb ve fasıl sistematiği üzerine kurulu olan eserde, bâb başlıkları sırasıyla şöyledir: 

“Emir”, “nehiy”, “vücûhu’n-nazm sîğaten ve lügaten”, “vücûhu’l-beyân”, “vücûhu 

isti‘mâli’n-nazm”, “ma‘rifetü vücûhi’l-vukûf ‘alâ ahkâmi’n-nazm”, “el-hucecü’ş-

şer‘iyye”, “el-beyân”, “el-icmâ‘”, “el-kıyâs”. Eserde son olarak “mebhas” adı verilen bir 

başlıkla “hurûfü’l-me‘ânî” konusu işlenmiştir. Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma 

nüshaları bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar 

şunlardır: Beyazıd Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 976; Süleymaniye Ktp., Çorlulu Ali Pş., nr. 

167, Esad Efendi, nr. 489, Fâtih, nr. 1367-1379, İzmirli İ. Hakkı, nr. 501, Kadızâde 

Mehmed, nr. 109, Şehid Ali Paşa, nr. 647; Râgıp Paşa Ktp., nr. 420; Millet Ktp., Feyzullah 

Efendi, nr. 606; Amasya Ktp., nr. 1261; Kastamonu Ktp., nr. KHK1465, nr. KHK1971, nr. 

KHK2973, nr. KHK3207, nr. KHK710. 

28. Seyfeddin el-Ebherî (777/1375) 

a. Hayatı: 

Tam adı Seyfeddin Ahmed b. Abdülaziz el-Ebherî olup hayatı hakkında 

kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Vefat tarihi diğer kütüphanelerin 

kataloglarından alınmıştır. 

b. Eserleri: 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Muhtasarü’l-Müntehâ üzerine Adudüddin el-Îcî tarafından yazılan Şerhu 

Muhtasari’l-Müntehâ isimli şerhin hâşiyesidir.400 Söz konusu şerh üzerine yazılmış birçok 

hâşiyeden biri olan eser, Seyfeddin Ahmed b. Abdülaziz el-Ebherî (777/1375) tarafından 

kaleme alınmıştır. 

İnebey Kütüphanesi’nde iki nüshası olan eserin istinsah tarihi bakımından daha eski 

olan nüshası, 154 varak401, 23 satır olup Hüseyin b. Hayreddin tarafından hicrî 818 yılında 

istinsah edilmiştir. Nüshanın 2b, 3a, 44a, 44b, 45a numaralı varaklarında hasarlar 

bulunmakta olup okunamayan kelimeler mevcuttur. İncelenen nüshada metin, ilk 

sayfalarda siyah mürekkeple, sonraki sayfalarda ise kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” 

ifadesiyle verilmiş, ardından hâşiye kısmına geçilmiştir. Satır aralarında ve sayfa kenarında 

                                                 
400  Eserin ismi kütüphane kayıtlarında Hâşiyet Muhtasarü’l-Muntehâ şeklinde geçmektedir. 
401  Kütüphane kataloğunda 153 varak olarak kaydedilmesine rağmen eser 154 varaktır. 
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açıklamalara yer verilmiştir. “Fe’in kîle-kulnâ”402 ifadeleriyle tartışmalara girip muhtemel 

sorulara cevap vermekte, “zehebe ba‘du’ş-şârihîn” 403 , kâle ekseru’ş-şârihîn” 404 

ifadeleriyle diğer şârihlerin görüşlerini aktarmakta, “i‘lem”405  ifadesiyle konu ile ilgili 

aktardığı bilgileri özetlemektedir. 

HO680 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan bu nüsha, müellife okunmak suretiyle 

tashih edilen Hızır Şah406 nüshasıyla mukabele edilmiştir.407 Hicrî 889 yılında istinsah 

edilen diğer nüsha HC273 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Çeşitli kütüphanelerde eserin 

yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar 

şunlardır: Beyazıd Ktp., nr. 1759, Veliyüddin Efendi, nr. 931; Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 980, Cârullah, nr. 1282, Dâmad İbrahim, nr. 445, Fâtih, nr. 986, nr. 1279, nr. 

1293-1296, Hamidiye, nr. 746, Lâleli, nr. 725, Pertevniyal, nr. 251, Şehid Ali Paşa, nr. 

627; Nurosmaniye Ktp., nr. 1324, nr. 1328; Râgıp Paşa Ktp., nr. 385; Millet Ktp., 

Feyzullah Efendi, nr. 1184; Edirne Selimiye Ktp., nr. 619; Manisa Ktp., nr. 461-462; 

Amasya Ktp., nr. 980, nr. 1435; Çankırı Ktp., nr. 55-03. 

29. Ekmeleddin Muhammed el-Bâbertî (ö. 786/1384) 

a. Hayatı: 

Hanefî mezhebine mensup bir âlim olan Ekmeleddin Muhammed b. Mahmûd b. 

Ahmed el-Bâbertî er-Rûmî el-Mısrî, Bayburt’ta doğmuştur.408 Bazı kaynaklarda Bağdat 

yakınlarındaki Bâbertâ köyüne nispet edilmiş olsa da Rûmî nisbesi, onun Bâbertâ’ya değil 

Bayburt’a nispet edilmesi gerektiğini teyit etmektedir. 409  İlk tahsiline memleketinde 

başlamış, sonra Halep’e, 740/1339 yılından sonra Kahire’ye giderek Kıvâmüddin el-Kâkî, 

Ebû Hayyân el-Endelüsî, Şemseddin Mahmûd el-İsfahânî ve İbn Abdülhâdî gibi 

âlimlerden ders almıştır.410 Fıkıh, hadis, kelâm, Arap dili ve edebiyatı gibi alanlarda derin 

bilgi sahibi olan Bâbertî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Molla Fenârî ve Bedreddin Simâvî gibi 

                                                 
402  Ahmed b. Abdülaziz el-Ebherî, Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, İnebey Ktp., nr. HO680, vr. 

4a, 6b, 7a. 
403  Ebherî, a.g.e., vr. 4a. 
404  Ebherî, a.g.e., vr. 6b. 
405  Ebherî, a.g.e., vr.8a. 
406  Kütüphane kataloğuna Hızır Şahin şeklinde kaydedilmiştir. 
407  Ebherî, a.g.e., vr. 154a. 
408  Ziriklî, a.g.e., VII, s. 42; Arif Aytekin, “Bâbertî”, DİA, IV, İstanbul, 1991, s. 377; Özel, a.g.e., s. 152. 
409  bkz. Leknevî, a.g.e., s. 197; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 42; Aytekin, “Bâbertî”, DİA, IV, s. 377-378; Özel, 

a.g.e., s. 152. 
410  Leknevî, a.g.e., s. 197. 
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meşhur âlimlerin de aralarında bulunduğu birçok talebe yetiştirmiştir. 411  Kendisine 

defalarca yapılan kadılık tekliflerini reddetmiş, Emîr Şeyhü tarafından Şeyhûniyye 

meşihatlığına getirilmiş ve burada öğretim faaliyetleriyle meşgul olmuştur.412 786/1384 

yılında Mısır’da (Kahire) vefat ederek413 Şeyhûniyye hankâhına defnedilmiştir.414 

b. Eserleri: 

Fıkıh, fıkıh usûlü, kelâm, hadis ve tefsir alanlarında kırkı aşkın eseri bulunan 

Bâbertî’nin, fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: el-‘İnâye fî şerhi’l-Hidâye, et-

Takrîr ‘alâ Usûli’l-Pezdevî, en-Nükûd ve’r-rüdûd fî şerhi Müntehe’s-sûl ve’l-emel fî 

‘ilmeyi’l-usûl ve’l-cedel, el-Envâr fî şerhi’l-Menâr.415 

el-Envâr fî şerhi’l-Menâr 

Eser, Ebü’l-Berekât Abdullah b. Ahmed Hâfizüddin en-Nesefî’nin (710/1310) 

Menârü’l-envâr416 adlı kitabına Ekmeleddin el-Bâbertî (ö. 786/1384) tarafından yazılan 

şerhtir. Menâr, başta müellifi olmak üzere birçok kişi tarafından şerh edilmiş ve bu şerhler 

üzerine yine birçok kişi tarafından şerh, hâşiye ve ta‘likler yazılmıştır. 417  Nitekim 

Bâbertî’nin bu şerhinin giriş kısmı üzerine Ebüssuûd Efendi Hâşiye ‘alâ evâ’ili Şerhi’l-

Menâr adıyla bir hâşiye yazmıştır. Bu hâşiye Sevâkıbü’l-enzâr fî evâ’ili Menâri’l-envâr 

ismiyle de anılmaktadır.418 

İnebey Kütüphanesi’nde HO661 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 142 

varak, 31 satır olup hicrî 813 yılında Hasan b. Ebî Bekr el-Kudsî tarafından Kahire’de 

istinsah edilmiştir. İncelenen nüshanın 94, 96, 99 ve 101. varakları kararma ve yanmadan 

dolayı okunamayacak durumdadır. Ayrıca muhtelif yerlerde silikler mevcuttur. 

Kütüphanede eserin UC1066 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha bulunmaktadır. 

Bu nüsha 174 varak, 27 satır olup hicrî 829’da Şeyhûniyye’de istinsah edilmiştir. 

                                                 
411  Leknevî, a.g.e., s. 196-197; Aytekin, “Bâbertî”, DİA, IV, s. 378; Özel, a.g.e., s. 153. 
412  Aytekin, “Bâbertî”, DİA, IV, s. 378; Özel, a.g.e., s. 153. 
413  Ziriklî, a.g.e., VII, s. 42; Kehhâle, a.g.e., III, s. 691. 
414  Suyûtî, a.g.e., I, s. 240. 
415  Eserleri için bkz. Suyûtî, a.g.e., I, s. 239; Leknevî, a.g.e., s. 197; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 42; Kehhâle, a.g.e., 

III, s. 691; Aytekin, “Bâbertî”, DİA, IV, s. 378; Özel, a.g.e., s. 153-154. 
416  Geniş bilgi için bkz. Koca, “Menârü’l-Envâr”, DİA, XXIX, s. 118-119. 
417  Eserlerin ismi için bkz. Atay, a.g.e., s. 121-129. 
418  Koca, “Menârü’l-Envâr”, DİA, XXIX, s. 118. 
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Şârih, “kavlühû” ifadesiyle metni verdikten sonra ilgili kısmı şerh etmiştir. “Fîhi 

bahsün”419, fîhi nazar”420 ifadeleriyle tartışmalı konulara dikkat çekerken, “fe’in kulte-

ücîbü”421  “fe’in kîle-kulnâ” ve “fe’in kîle-ücîbü” 422  gibi ifadelerle muhtemel sorulara 

cevap vermektedir. “Kâle Ebû Hanîfe”, “kâle Ebû Yûsuf”, “kâle Muhammed” 423 

ifadeleriyle mezhep içindeki farklı görüşlere değinmekte, “kâle ‘âmmetü’l-‘ulemâ’”, “kâle 

ba‘du’l-fukahâ ve’ş-Şâfi‘î”, “kâle ba‘du ‘ashâbi Mâlik” 424  gibi ifadelerle mezheplerin 

konu ile ilgili farklı görüşlerini vermekte, yeri geldiğinde Eş‘arî, Mu‘tezile, Şî‘a gibi 

itikadî mezheplerin görüşlerine de değinmektedir.425 Başlık ve alt başlıkların düzenli bir 

şekilde verilmediği nüshada altı tane fasıl başlığı426 ve “beyânü aksâmi’s-sünne” adını 

taşıyan bir bâb başlığı427 bulunmaktadır. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser ile ilgili,428 Suudi Arabistan 

Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye’de “el-Envâr fî şerhi’l-Menâr li’l-

Bâbertî min evveli’l-kitâb ilâ fasli’l-azîmeti ve’r-ruhsati –dirâseten ve tahkîkan-” ve “el-

Envâr fî şerhi’l-Menâr li’l-Bâbertî min fasli’l-azîmeti ve’r-ruhsati ilâ âhiri’l-kitâb –

dirâseten ve tahkîkan-” isimli iki yüksek lisans tezi yapılmıştır.429 Yine Lübnan Câmiatü’l-

Cinân’da “el-Envâr şerhu’l-Menâr li’l-İmâm Ekmeli’d-dîn Muhammed b. Mahmûd el-

Bâbertî dirâse ve tahkîk min hurûfi’l-me‘ânî ilâ nihâyeti’l-kitâb” adında bir yüksek lisans 

çalışması yapılmıştır.430 

 

 

 

                                                 
419  Ekmeleddin el-Bâbertî, el-Envâr fî şerhi’l-Menâr, İnebey Ktp., nr. HO661, vr. 2a, 2b. 
420  Bâbertî, a.g.e., vr. 2a, 4b. 
421  Bâbertî, a.g.e., vr. 5a. 
422  Bâbertî, a.g.e., vr. 5b. 
423  Bâbertî, a.g.e., vr. 14b. 
424  Bâbertî, a.g.e., vr. 8b. 
425  Bâbertî, a.g.e., vr. 8b. 
426  Fasıl başlıklarının geçtiği varaklar şunlardır: 61b, 69a, 93a, 123b, 130a, 133a. 
427  Bâbertî, a.g.e., vr. 75a. 
428  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 537; Hacı Selim Ağa Ktp., Hacı Selim 

Ağa, nr. 267; Amasya İl H. Ktp., nr. 394. 
429  http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/al_Sharia/scientific_part/asolfeqhh/Pages/mastr.aspx 

(12.03.2014) 
430  http://www.jinan.edu.lb/Academ/abhath1-3.htm (12.03.2014) 
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30. Sâdeddin Mes‘ûd b. Ömer et-Teftâzânî (ö. 792/1390) 

a. Hayatı: 

Horasan bölgesindeki Teftâzân kasabasında doğan Sâdeddin Mes‘ûd b. Ömer b. 

Abdullah et-Teftâzânî’nin431 doğum tarihi hakkında kaynaklarda hicrî 712432 ve 722433 

olmak üzere iki farklı tarih zikredilmektedir. Arap dili ve edebiyatı, kelâm, fıkıh usûlü, 

fıkıh ve mantık gibi ilimler başta olmak üzere bütün ilimlerde derin bilgi sahibi olan 

Teftâzânî, Adudüddin el-Îcî ve Kutbüddin er-Râzî gibi âlimlerden ders almıştır.434 Onun 

öğrencileri arasında Şehâbeddin Muhammed el-Câcermî, Hüsameddin Hasan b. Ali el-

Ebîverdî, Burhaneddin Haydar el-Hafî el-Herevî, Alâeddin Ali b. Musa er-Rûmî, Kara 

Dâvud, Lütfullah es-Semerkandî gibi âlimler bulunmaktadır. Horasan, Mâverâünnehir ve 

Hârizm gibi çeşitli ilim merkezlerini dolaşan Teftâzânî, Timur’un Hârizm’i ele 

geçirmesinden sonra onunla birlikte Semerkant’a gitmiş, burada büyük itibar görüp dersler 

vermiş, aynı şekilde Timur tarafından Semerkant’a getirilen Seyyid Şerîf el-Cürcânî ile 

burada tanışarak onunla ilmî münazaralarda bulunmuştur. Eserlerinde mezhebini açık bir 

şekilde beyan etmemesi, Hanefî ve Şâfiî mezheplerinde eser vermiş olması gibi sebeplerle 

bazı âlimlerce Hanefî, bazıları tarafından Şâfiî kabul edilmiştir. 435  792/1390 yılında 

Semerkant’ta vefat etmiş ve Serahs’a defnedilmiştir.436 Bazı kaynaklarda vefatıyla ilgili 

hicrî 791 ve 793 tarihleri zikredilmektedir.437 

b. Eserleri: 

Tefsir, fıkıh, fıkıh usûlü, kelâm, mantık, Arap dili ve edebiyatı gibi alanlarda eser 

yazan Teftâzânî’nin fıkıh ve fıkıh usûlüne dair eserlerinden bazıları şunlardır: et-Telvîh ilâ 

keşfi hakâ’iki’t-Tenkîh, Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, Şerhu Telhîsi’l-Câmi‘i’l-

kebîr, Miftâhu’l-fıkh.438 

 

                                                 
431  Leknevî, a.g.e., s. 135; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 219; Kehhâle, a.g.e., III, s. 849. 
432  Suyûtî, a.g.e., II, s. 285; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 219; Kehhâle, a.g.e., III, s. 849. 
433  Leknevî, a.g.e., s. 135. 
434  Suyûtî, a.g.e., II, s. 285; Kehhâle, a.g.e., III, s. 849. 
435  Şükrü Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, İstanbul, 2011, s. 300; Özel, a.g.e., s. 159. 
436  Leknevî, a.g.e., s. 135. 
437  bkz. Suyûtî, a.g.e., II, s. 285; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 219; Kehhâle, a.g.e., III, s. 849. 
438  Eserleri için bkz. Suyûtî, a.g.e., II, s. 285; Leknevî, a.g.e., s. 135; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 219; Kehhâle, 

a.g.e., III, s. 849; Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 304-308; Özel, a.g.e., s. 159-161. 
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et-Telvîh ilâ keşfi hakâiki’t-Tenkîh 

Sadrüşşerîa’nın Tenkîhu’l-usûl’ü ve bunun üzerine yazdığı et-Tavdîh fî halli 

gavâmizi’t-Tenkîh adlı şerhine Sâdeddin et-Teftâzânî tarafından yazılan hâşiyedir. 

Sadrüşşerîa’ya yöneltilen eleştiriler sebebiyle Hanefî ilim muhitlerinde büyük yankı 

uyandıran et-Telvîh, daha sonraki usûl-i fıkıh literatürünü derinden etkilemiş, Kadı 

Burhâneddin, Nurullah el-Hârizmî ve Şehâbeddin Mercânî gibi pek çok müellif tarafından 

şiddetle eleştirilmiştir.439 

İnebey Kütüphanesi’nde HO659 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 2+442 

varak, 21 satır olup Muhammed b. Alâ’ tarafından hicrî 805 yılında istinsah edilmiştir. 

Kütüphanede eserin KU37, UC1091, UC1092, GE1149/2, GE3956, GE4655, GE4656 

demirbaş numaralarıyla kayıtlı yedi nüshası daha bulunmaktadır. Kenarlarda açıklamalara 

yer verilmiştir. Diğer nüshalarla yapılan karşılaştırmada metnin “kavlühû” ifadesiyle 

verilip ardından hâşiyeye geçildiği anlaşılmıştır. Ancak incelenen nüshada metnin verildiği 

“kavlühû” ifadeleri yazılmayarak yeri boş bırakılmıştır. Bu boşluklardan metnin verildiği 

kısım anlaşılmakla birlikte metnin nerede son bulup hâşiyenin nerede başladığı herhangi 

bir işaretle belirtilmemiştir. Müellif yer yer “fe’in kîle-kultü” ifadeleriyle muhtemel 

sorulara cevap vermek amacıyla konu ile ilgili tartışmalara girmektedir. 440  Teftâzânî, 

758/1357 yılında telifini tamamladığı441 eserinin kaynaklarını mukaddimede cümle içinde 

kafiyeli bir şekilde vermektedir.442 Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser443 

ile ilgili birçok hâşiye ve ta‘lîk çalışması yapılmış, gerek et-Tavzîh’le gerekse diğer 

hâşiyeleriyle birlikte defalarca yayımlanmıştır. Ayrıca eser, Zekeriyyâ Umeyrân (Beyrut 

1996) ve Muhammed Adnân Dervîş (Beyrut 1419/1998) tarafından tahkik edilerek 

neşredilmiştir.444 

 

 

                                                 
439  Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 305. 
440  Teftâzânî, a.g.e., vr. 3b. 
441  Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 305. 
442  Sâdeddin et-Teftâzânî, et-Telvîh, İnebey Ktp., nr. HO659, vr. 1b-2b. 
443  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 177, nr. 1771, nr. 1799, nr. 8703, nr. 8738, nr. 

8741; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 959-961; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 575; Zeytinoğlu Ktp., 
nr. 197, nr. 804. 

444  Geniş bilgi için bkz. Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 305-306. 
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Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Sâdeddin et-Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafından kaleme alınan bu eser, Muhtasarü’l-

Müntehâ üzerine Adudüddin el-Îcî (756/1355) tarafından yazılan şerhin hâşiyesidir. 445 

Müellif eserini milâdî 1369 yılında tamamlamıştır. 446  İnebey Kütüphanesi’nde HO676 

demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha, 142+1 varak, 25 satır olup Ahmed b. Zekeriyyâ 

b. Yahyâ el-Kehfî tarafından hicrî 834 yılında Kayseri’de istinsah edilmiştir. 447 

Kütüphanede eserin HC274 ve HC275 demirbaş numaralarıyla kayıtlı iki nüshası daha 

bulunmaktadır. İncelenen nüshada metnin (Îcî’nin şerhinin) verildiği kısımlardan önce bir 

kelime yazacak genişlikte boşluklar gözlenmiştir. Eserin diğer nüshaları ve matbûsu 

incelendiğinde metnin “kavlühû” ifadesiyle verildiği görülmüş, yapılan karşılaştırmada 

incelenen nüshadaki boşluklara bu ifadenin denk geldiği anlaşılmıştır.“Fe’in kîle-kulnâ”448 

ifadeleriyle muhtemel sorulara cevap vererek tartışmalara giren müellif, ihtiyaç gördüğü 

yerlerde metni sarf ve nahiv açısından tahlil etmiştir.449  Çeşitli kütüphanelerde yazma 

nüshaları bulunan eser,450 şerhiyle birlikte defalarca neşredilmiştir. 

31. Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) 

a. Hayatı: 

Hanefî mezhebine mensup olan Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Ali es-Seyyid 

eş-Şerîf el-Cürcânî 740/1340 yılında Cürcan’da doğmuştur.451 Hz. Peygamber’in soyundan 

gelen Muhammed b. Zeyd ed-Dâ‘î’nin on üçüncü göbekten torunu olduğu için Seyyid 

Şerîf unvanıyla bilinir.452 Kutbüddin Muhammed er-Râzî’nin Şerhu’ş-Şemsiyye ve Şerhu’l-

Metâli‘ adlı eserlerini bizzat kendisinden okumak için Herat’a gitmiş, Kutbüddin er-Râzî 

ise onu Mısır’da ikamet etmekte olan Mübârek Şah el-Mantıkî’ye göndermiştir. Mısır’a 

giderken Cemâleddin Aksarâyî’nin şöhretini duyarak Aksaray’a gitmeye karar vermiş, 
                                                 
445  Kütüphane kayıtlarında eserin ismi Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ şeklindedir. Diğer iki nüshanın ismi de 

Hâşiyet Muhtasarü’l-Muntehâ şeklinde kaydedilmiştir. Ancak eserin doğru ismi Hâşiye ‘alâ Şerhi 
Muhtasari’l-Müntehâ olmalıdır. 

446  Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 306. 
447  Sâdeddin Mes‘ûd b. Ömer et-Teftâzânî, Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, İnebey Ktp., nr. 

HO676, vr. 142b. 
448  Teftâzânî, a.g.e., vr. 3b. 
449  bkz. Teftâzânî, a.g.e., vr.3b-4a. 
450  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., nr. 1719; Millet Ktp., Ali Emîrî Arabî, nr. 760; Selimiye 

Ktp., nr. 605. 
451  Leknevî, a.g.e., s. 125; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 728; Kehhâle, a.g.e., II, s. 515. 
452  Muhammed b. Ali eş-Şevkânî, el-Bedru’t-tâli‘ bi-mehâsini men ba‘de’l-karni’s-sâbi‘, I, Dârü’l-

Ma‘rife, Beyrut, t.y., s. 488. 
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ancak oraya vardığında hocanın vefat ettiğini öğrenmiştir. Bu sırada Aksaray’da bulunan 

Molla Fenârî ile tanışarak onunla beraber Mısır’a gitmiştir. Aklî ilimleri Mübârek Şah’tan, 

naklî ilimleri Ekmeleddin el-Bâbertî’den okuyup tahsilini tamamladıktan sonra Şîraz’a 

giderek oraya yerleşmiştir. Timur, Şîraz’ı aldıktan sonra onu Semerkant’a götürmüş, 

burada Teftâzânî ile tanışan Cürcânî, onunla ilmî münazaralarda bulunmuştur. Şeyh 

Bahâeddin Nakşibend’in halifelerinden Hâce Alâeddin Attâr el-Buhârî’den ders alarak 

Nakşibendiyye tarikatına girmiştir. Yetiştirdiği talebeler arasında Fahreddin el-‘Acemî, 

Seyyid Ali el-‘Acemî ve Fethullah eş-Şirvânî gibi âlimler bulunmaktadır. 453  Yaşadığı 

dönemde ve sonraki yüzyıllarda otorite kabul edilen Cürcânî, aklî ve naklî ilimlerin hemen 

hepsine dair telif, şerh ve hâşiye türünde eserler vermiş, görüşleri medreselerin ilmî ve fikrî 

hayatında asırlarca süren tesirler meydana getirmiştir. 454  Timur’un vefatından sonra 

Semerkant’tan ayrılarak Şîraz’a dönen Cürcânî,455 816/1413 yılında orada vefat etmiştir.456 

b. Eserleri: 

Cürcânî kelâm, tasavvuf, felsefe, mantık, astronomi, aritmetik, münazara, sarf-

nahiv, belagat, fıkıh, hadis, tefsir gibi dinî ve aklî ilimlerin hemen hepsine dair telif, şerh 

ve hâşiye türünde olmak üzere 100 civarında eser kaleme almıştır. Fıkıh ve usûl-i fıkha 

dair eserleri şunlardır: Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, Hâşiye ‘ale’t-Telvîh, 

Şerhu’l-Ferâ’izi’s-Sirâciyye, Şerhu Kenzi’d-dekâik, Hâşiyetü’l-Hidâye.457 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Muhtasarü’l-Müntehâ üzerine Adudüddin el-Îcî (756/1355) tarafından yazılan 

şerhin hâşiyesidir. İnebey Kütüphanesi’nde HC266 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan 

nüsha 219 varak, 15 satır olup hicrî 914 yılında istinsah edilmiştir. Eserin kütüphanede 

HO699/2, HC276/1, HC277, UC1058/1, UC1060/1, UC1061/1, UC1062/2, UC3527/5, 

GE4503/6, GE4658/2, GE395, GE4238/1 demirbaş numaralarıyla kayıtlı on iki nüshası 

daha bulunmaktadır. Osmanlı âlimleri tarafından Muhtasarü’l-Müntehâ ile ilgili yapılan 

                                                 
453  Leknevî, a.g.e., s. 126-130. 
454  Sadreddin Gümüş, “Cürcânî, Seyyid Şerîf”, DİA, VIII, İstanbul, 1993, s. 135; Özel, a.g.e., s. 164. 
455  Ziriklî, a.g.e., V, s. 7. 
456  Şevkânî, a.g.e., I, s. 488; Leknevî, a.g.e., s. 130; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 728; Ziriklî, a.g.e., V, s. 7; Kehhâle, 

a.g.e., II, s. 515. 
457  Eserleri için bkz. Şevkânî, a.g.e., I, s. 488; Leknevî, a.g.e., s. 130; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 728-729; Ziriklî, 

a.g.e., V, s. 7; Kehhâle, a.g.e., II, s. 515; Gümüş, “Cürcânî, Seyyid Şerîf”, DİA, VIII, s. 136; Özel, a.g.e., 
s. 165-167. 
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hâşiyelerin tamamı Adudüddin el-Îcî’nin şerhine Cürcânî’nin yaptığı hâşiye üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 458  Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan eser, 459 

şerhiyle birlikte defalarca neşredilmiştir. 

Hâşiyetü’t-Telvîh 

Sadrüşşerîa’nın et-Tenkîh ve et-Tavdîh adlı eserleri üzerine Sâdeddin et-Teftâzânî 

tarafından yapılan et-Telvîh adlı hâşiyenin Hüsamzâde Mustafa el-Bursevî (ö. 

893/1488’den sonra) tarafından kaleme alınan hâşiyesidir. 460  İnebey Kütüphanesi’nde 

HC267/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 13 varak, 19 satır olup Benserî Hatîb 

Mehmed tarafından hicrî 882 yılında istinsah edilmiştir. 

İncelenen nüshada metnin ve hâşiyenin nerede başlayıp nerede bittiğine dair 

herhangi bir işaret bulunmamakla birlikte her sayfada metin içerisinde bir kelime yazılacak 

büyüklükte boşluklar bırakılmıştır. Bu boşluklar metin ve hâşiyenin başlangıç yerlerini 

belirtmek amacıyla bırakılmış olmalıdır. Cürcânî “ya‘nî”461, “kultü”, “ey”462, “ücîbü”463 

gibi ifadelerle konu ile ilgili kendi görüşünü belirtmekte, “kîle” 464  ifadesiyle zayıf 

görüşleri nakletmekte, “fîhi bahsün” 465 , “fîhi nazar” 466  ifadeleriyle konuya dikkat 

çekmekte, “fe’in kîle-kulnâ”467 ifadesiyle muhtemel sorulara cevap vermektedir. Çeşitli 

kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerde esere ait 

tespit edilebilen nüshalar şunlardır: (Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1800; Veliyüddin Efendi, 

nr. 921; Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 460, nr. 462-463; Esad Efendi, nr. 2979; Yeni 

Cami, nr. 332; Manisa İl H. Ktp., nr. 177/5; Kastamonu Ktp., nr. KHK624/05. 

 

                                                 
458  Recep Cici, “Osmanlı Hukuk Düşüncesini Etkileyen Başlıca Kaynaklar”, U.Ü.İ.F.D., C. XIII, S. 8, Bursa, 

1999, s. 220. 
459  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., nr. 1719-1721; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 435, nr. 

966; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 490. 
460  Kütüphane kayıtlarında eserin ismi “Hâşiyetü Tenkîhi’l-usûl” şeklindedir. (Eserin ismi için bk: Seyyid 

Şerîf el-Cürcânî, Hâşiyetü’t-Telvîh, İnebey Ktp., nr. HC267/1, vr. 1; Özen, Şükrü, “Teftâzânî”, DİA, 
İstanbul, 2011, XL, s.305). 

461  Cürcânî, a.g.e., vr. 2b. 
462  Cürcânî, a.g.e., vr. 3b. 
463  Cürcânî, a.g.e., vr. 6b. 
464  Cürcânî, a.g.e., 10a. 
465  Cürcânî, a.g.e., vr. 6b. 
466  Cürcânî, a.g.e., vr. 4b. 
467  Cürcânî, a.g.e., 10. 



 

63 
 

32. İbn Melek (ö. 821/1418’den sonra) 

a. Hayatı: 

İzzeddin Abdüllatif b. Abdülaziz hanefî fıkıh âlimlerinden olup, İbn Melek veya 

İbn Ferişte lakabıyla meşhur olmuştur.468 Seyyid Bey, İbn Melek’in aslen Türkistanlı olup 

kendisinin büyük dedelerinden olduğunu, babasının Aydınoğulları’nın daveti üzerine 

Anadolu’ya geldiğini belirtmektedir.469 Tire’de yaşayan İbn Melek,470 Aydınoğlu Mehmed 

Bey’in burada yaptırdığı medresede uzun yıllar müderrislik yapmış ve medrese onun 

adıyla meşhur olmuştur.471 Özellikle fıkıh, usûl-i fıkıh ve hadis ilimlerinde dönemin önde 

gelen âlimlerinden biri olan İbn Melek, Timur’un Tire’ye gelişi sırasında yanında bulunan 

Seyyid Şerîf el-Cürcânî ile görüşmüş, geniş ilmi ve kültürüyle büyük hayranlık 

uyandırmıştır.472 Vefatıyla ilgili olarak kaynaklarda farklı tarihler verilmiş olup, Tire Necip 

Paşa Kütüphanesi’ndeki (nr. 200) müellif hattı Şerhu Menâri’l-envâr adlı eserin 821/1418 

yılında yazıldığı göz önüne alınırsa İbn Melek’in bu tarihten sonra vefat ettiği 

anlaşılmaktadır.473 

b. Eserleri: 

İbn Melek’in fıkıh, usûl-i fıkıh, hadis, tasavvuf ve lügata dair eserleri 

bulunmaktadır. Bazı eserleri, yine İbn Melek lakabıyla tanınan oğlu Muhammed’in 

eserleriyle karıştırılmıştır.474 Fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Şerhu Menâri’l-

envâr, Şerhu Mecma‘i’l-bahreyn, Şerhu’l-Vikâye.475 

Şerhu Menâri’l-envâr 

Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin Menârü’l-envâr adlı eserinin şerhidir. İnebey 

Kütüphanesi’nde UC1072 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 113+2 varak, 25 satır 

olup Ali b. Sevindik tarafından hicrî 842 yılında istinsah edilmiştir. Kütüphanede eserin 

                                                 
468  Leknevî, a.g.e., s. 107; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 617; Ziriklî, a.g.e., IV, s. 59; Kehhâle, a.g.e., II, s. 215. 
469  Mustafa Baktır, “İbn Melek”, DİA, XX, İstanbul, 1999, s. 175; Cici, a.g.e., s. 69. 
470  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 617. 
471  Taşköprîzâde, eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘ulemâ’i’d-devleti’l-Osmâniyye, Dârü’l-Kitâbi’l-‘Arabî, 

Beyrut, 1975, s. 30. 
472  Baktır, “İbn Melek”, DİA, XX, s. 175. 
473  Baktır, “İbn Melek”, DİA, XX, s. 175; Özel, a.g.e., s. 167. 
474  Baktır, “İbn Melek”, DİA, XX, s. 175; Cici, a.g.e., s. 70-71. 
475  Eserleri için bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 30; Leknevî, a.g.e., s. 107; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 617; Ziriklî, 

a.g.e., IV, s. 59; Kehhâle, a.g.e., II, s. 215; Baktır, “İbn Melek”, DİA, XX, s. 175-176; Cici, a.g.e., s. 70-
78; Özel, a.g.e., s. 167-168. 
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toplam on beş nüshası bulunmaktadır. Diğer nüshalar şu demirbaş numaralarıyla kayıtlıdır: 

HC259, UC1067, UC1068, UC1069, UC1070, UC1071, HO660/1, UC1073, OR397, 

GE3961, GE4660, GE4661/2, GE4664, GE4783. 

İbn Melek şerhinde, ihtilaflı meseleri işlerken diğer mezheplerin görüşlerine de yer 

vermiş, Hanefî mezhebinin ve Ehl-i sünnet’in görüşlerine ayet ve hadislerden delil, 

şiirlerden şahidler getirerek diğerlerine cevap vermeye çalışmış, Hanefî mezhebindeki bazı 

usûlcülere ve Nesefî’ye yer yer itirazlarda bulunmuş ve yeri geldiğinde kendi tercihini de 

belirtmiştir. 476  Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan 477  ve defalarca 

basılmış olan İbn Melek’in bu şerhi üzerine Şerefeddin Yahyâ b. Karaca er-Ruhâvî, 

Azmîzâde Mustafa Hâletî, Radıyyüddin İbnü’l-Hanbelî ve Kâsım b. Kutluboğa gibi âlimler 

tarafından hâşiyeler yazılmıştır.478 

33. İbnü’l-‘Irâkî (ö. 826/1423) 

a. Hayatı: 

İbnü’l-‘Irâkî diye bilinen Ebû Zür‘a Veliyyüdin Ahmed b. Abdürrahim b. Hüseyin 

el-Kürdî el-Mihrânî, 762/1361’de Kahire’de doğmuştur. 479  Şâfiî mezhebine mensup 

olup, 480  fıkıh ve hadis âlimidir. 481  Kahire, Dımaşk, Mekke ve Medine şehirlerinde 

Muhammed b. Muhammed el-Kalânisî, İzzeddin İbn Cemâa, İbn Nübâte el-Mısrî, Ebü’l-

Mehâsin el-Hüseynî, İbn Râfi‘, İbn Abdülber es-Sübkî, Cemâleddin Abdullah b. Ali el-

Bâcî, Bedreddin İbn Ferhûn, Bahâeddin İbn Akîl, İsnevî, Nûreddin el-Heysemî, İbnü’l-

Mulakkın gibi âlimlerden ders almıştır.482 Takıyyüddin el-Fâsî, İbnü’l-Hümâm, Salih b. 

Ömer el-Bulkînî, Şümünnî, İzzeddin Ahmed b. İbrahim el-Askalânî onun talebelerinden 

bazılarıdır. Kahire’deki Baybarsiyye, Karasunguriyye, Cemâliyye en-Nâsıriyye, Fâzıliyye 

medreseleriyle Kâmiliyye Dârülhadisi ve İbn Tolun Camii’nde ders vermiştir.483 824/1421 

                                                 
476  Cici, a.g.e., s. 72-73. 
477  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1725-1728, nr. 1783-1787, nr. 8699-8700; 

Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 990-994; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 607-610; Zeytinoğlu Ktp., 
nr. 636, nr. 678, nr. 1112. 

478  bkz. Baktır, a.g.m., AÜİFD, S. 10, s. 52; Atay, a.g.e., s. 124; Cici, a.g.e., s. 72. 
479  Şemseddin Muhammed b. Abdürahman Sehâvî, ed-Dav‘u’l-lâmi‘ li-ehli’l-karni’t-tâsi‘, I, 1. b., Dârü’l-

Cîl, Beyrut, 1992, s. 336-337; Ziriklî, a.g.e., I, s. 148; Kehhâle, a.g.e., I, s. 168. 
480  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 123; Kehhâle, a.g.e., I, s. 168. 
481  Kehhâle, a.g.e., I, s. 168. 
482  Sehâvî, a.g.e., I, s. 337-338; M. Yaşar Kandemir, “İbnü’l-Irâkî”, DİA, XXI, İstanbul, 2000, s. 90; Özel, 

a.g.e., s. 434. 
483  Kandemir, “İbnü’l-Irâkî”, DİA, s. 90; Özel, a.g.e., s. 434. 
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yılında Mısır kâdılkudâtlığına tayin edilen İbnü’l-‘Irâkî,484  826/1423 yılında Kahire’de 

vefat etmiştir.485 

b. Eserleri: 

Hadis, fıkıh, tefsir, Arap dili ve edebiyatı gibi alanlara dair çalışmaları bulunan 

İbnü’l-‘Irâkî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Mukaddime bi’l-hükm bi’l-

mûcib ve’l-hükm bi’s-sıhha, Tahrîrü’l-fetâvî ‘ale’t-Tenbîh ve’l-Minhâc ve’l-Hâvî, el-

Ecvibetü’l-merdıyye ‘ani’l-es’ileti’l-Mekkiyye, Tenkîhu’l-Lübâb, Muhtasarü’l-Mühimmât, 

Şerhu Manzûme fi’l-vudu’i’l-müstehab, en-Nehcetü’l-merdıyye şerhu’l-Behceti’l-verdiyye, 

Şerhu’n-Necmi’l-vehhâc fî nazmi’l-Minhâc, el-Gaysü’l-hâmi‘ fî şerhi Cem‘i’l-cevâmi‘.486 

el-Gaysü’l-hâmi‘ fî şerhi Cem‘i’l-cevâmi‘ 

Tâceddin es-Sübkî’nin Cem‘u’l-cevâmi‘ adlı eserine Bedreddin ez-Zerkeşî 

Teşnîfü’l-mesâmi‘ bi-Cem‘i’l-cevâmi‘ isimli bir şerh yazmış, İbnü’l-‘Irâkî ise çoğunlukla 

Zerkeşî’nin bu şerhini esas alan ve bir bakıma onun muhtasarı gibi olan el-Gaysü’l-hâmi‘ fî 

şerhi Cem‘i’l-cevâmi‘ adlı eseri kaleme almıştır.487 İbnü’l-‘Irâkî mukaddimede, bu kitabın 

Tâceddin es-Sübkî’nin Cem‘u’l-cevâmi‘ adlı eseri üzerine veciz bir şerh olduğunu, 

genellikle lafız ve ibareleri açıklamakla yetindiğini ve çoğunlukla Bedreddin ez-

Zerkeşî’nin şerhinden faydalandığını söylemektedir.488 

İnebey Kütüphanesi’nde HO690 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 209 

varak, 23 satır olup kütüphane kayıtlarına göre hicrî X. asırda istinsah edilmiştir. Eserin 

incelenen nüshasında sad harfi (ص) ile metin verilmiş, şın harfi (ش) ile verilen metin şerh 

edilmiştir. Nüshada istinsah tarihi ve kitabın telif tarihine dair bir bilgiye rastlanmamakla 

birlikte, matbû nüshasının ferağ kaydında eserin hicrî 824 yılında telif edildiği 

zikredilmektedir.489  Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser,490  Ebû Âsım 

                                                 
484  Ziriklî, a.g.e., I, s. 148. 
485  Ziriklî, a.g.e., I, s. 148; Kehhâle, a.g.e., I, s. 168. 
486  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 123; Ziriklî, a.g.e., I, s. 148; Kehhâle, a.g.e., I, s. 168; Kandemir, 

“İbnü’l-Irâkî”, DİA, s. 90-92; Özel, a.g.e., s. 434-436. 
487  Menderes Gürkan, “Zerkeşî Bedreddin‘”, DİA, IVL, Ankara, 2013, s. 291. 
488  Ebû Zür‘a Veliyyüdin Ahmed b. Abdürrahim İbnü’l-‘Irâkî, el-Gaysü’l-hâmi‘ fî şerhi Cem‘i’l-cevâmi‘, 

İnebey Ktp., nr. HO690, vr. 2b. 
489  İbnü’l-‘Irâkî, el-Gaysü’l-hâmi‘ fî şerhi Cem‘i’l-cevâmi‘ (thk. Muhammed Tâmir Hicâzî), Dârü’l-

Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2004, s.841. 
490  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu, nr. 305; Topkapı Ktp., Ahmed III Kit., nr. 

1235; Âtıf Efendi Ktp., Âtıf Efendi, nr. 696. 
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Hasan b. Abbâs b. Kutub tarafından üç cilt halinde neşre hazırlanıp el-Fârûku’l-Hadîse adlı 

yayınevi tarafından 2003 yılında Kahire’de basılmıştır. Yine Muhammed Tâmir Hicâzî 

tarafından tahkik edilerek bir cilt halinde Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye adlı yayınevi tarafından 

2004 yılında Beyrut’ta yayımlanmıştır. 

34. Molla Fenârî (ö. 834/1431) 

a. Hayatı: 

Molla Fenârî adıyla meşhur olan Şemseddin Muhammed b. Hamza el-Fenârî 

751/1350 yılında doğmuştur. 491  Babasından Sadreddin Konevî’nin Miftâhu’l-gayb adlı 

eserini okuyan Molla Fenârî, Alâeddin Esved ve Cemâleddin Aksarâyî’den çeşitli dersler 

almış, ardından Mısır’a giderek başta Ekmeleddin el-Bâbertî olmak üzere çeşitli âlimlerden 

şer‘î ilimler tahsil etmiştir. 492  Eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Bursa’ya dönmüş, 

dönemin padişahı Yıldırım Bayezid Han’dan büyük ilgi ve alaka görmüş ve Bursa 

kadılığına atanmıştır.493 Aynı zamanda Manastır Medresesi müderrisliği görevini de yerine 

getiren Molla Fenârî, 494  Ankara Savaşı’nın ardından Bursa’nın işgal edilmesiyle 

Karaman’a gitmiş ve orada on yıldan fazla bir müddet ders vermiştir. 817/1414 yılında 

tekrar Bursa’ya dönerek Çelebi Sultan Mehmed tarafından ikinci kez Bursa kadılığına 

getirilmiştir. 828/1425 yılında II. Murad tarafından müftülük vazifesine tayin edilmiştir.495 

Öğrencileri arasında oğlu Mehmed Şah Fenârî, Şehâbeddin İbn Arabşah, Kadızâde Rûmî, 

Kutbüddinzâde İznikî, Kâfiyeci, Emîr Sultan, Molla Yegân ve İbn Hâce el-Askalânî gibi 

âlimler bulunmaktadır.496 822/1419 ve 833/1430 tarihlerinde hac seyahatine çıkmış, her iki 

seyahatinde de dönerken Kahire’ye uğrayarak oradaki âlimlerle müzakere ve istişarelerde 

bulunmuştur. İkinci hac ibadetini, daha önce yakalandığı göz hastalığından kurtulması ve 

tekrar görmeye başlamasından sonra şükür niyetiyle yaptığı nakledilir.497 Maddî durumu 

iyi olmasına rağmen sade bir hayat yaşayan Molla Fenârî, Kudüs’te bir medrese, Bursa’da 

üç mescid ve bir medrese yaptırmış ve 833/1430 tarihli vakfiyesiyle malının çoğunu 

                                                 
491  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 17; Leknevî, a.g.e., s. 167; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 110; Kehhâle, a.g.e., III, s. 269. 
492  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 17-18; Leknevî, a.g.e., s. 166. 
493  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 17-18; Leknevî, a.g.e., s. 166; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 110; Kehhâle, a.g.e., III, s. 

269. 
494  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 18. 
495  İbrahim Hakkı Aydın, “Molla Fenârî”, DİA, XXX, İstanbul, 2005, s. 245; Özel, a.g.e., s. 174. 
496  Cici, a.g.e., s. 110; Aydın, “Molla Fenârî”, DİA, XXX, s. 245; Özel, a.g.e., s. 175. 
497  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 17; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 110. 
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bunlara tahsis etmiştir. 498  834/1431 yılında vefat etmiş 499  ve kendi yaptırdığı caminin 

haziresine defnedilmiştir. 500  Taşköprîzâde, Fenârî’nin vefat ettiğinde 10.000 ciltlik bir 

kütüphane bıraktığına dair bir rivayet nakletmektedir.501 Yine nakledilen bir rivayete göre 

Molla Fenârî, “Toprak, ilmiyle amel eden âlimlerin etini yemez” haberinin doğruluğunu 

tespit etmek için hocası Alâeddin Esved’in kabrini açmış ve cesedinin bozulmadığını 

görmüştür.502 Bu haberi nakleden bazı yazarlar, Fenârî’nin bu yönünü dikkate alarak onu 

ilim ve felsefede sorgulayan bir bilgin olarak kabul etmişlerdir.503 

b. Eserleri: 

Tefsir, fıkıh, tasavvuf, kelâm, sarf, nahiv ve mantık ilimlerine dair çalışmaları 

bulunan Molla Fenârî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Fusûlü’l-bedâyi‘ fî 

usûli’ş-şerâyi‘, Şerhu’l-Ferâ’izi’s-Sirâciyye, Şerhu Telhîsi’l-Câmi‘i’l-kebîr fi’l-fürû‘, 

Şerhu Fıkhi’l-Keydânî,504 Risâletü’s-salâtiyye, Şurûtü’s-salât, Risâle fî beyâni’l-meşrû‘ ve 

gayri’l-meşrû‘ mine’l-ef‘âl fi’s-salât, Mürşidü’l-musallî, Risâle fi’l-istincâ.505 

Fusûlü’l-bedâyi‘ fî usûli’ş-şerâyi‘ 

İnebey Kütüphanesi’nde HC280 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 294 

varak, 25 satır olup, kütüphane kayıtlarına göre hicrî XI. asırda istinsah edilmiştir. Eser, 

cilt birliği halinde iki cilt olarak istinsah edilmiştir. Birinci cildi 1-127b, ikinci cildi ise 

128b-294b varakları arasında yer almaktadır. Müellif girişte, şeriat ilmini öğrenmeye olan 

düşkünlüğünün ve şeriat ilmini her türlü tehlikeden korumaya olan azminin kendisini bu 

kitabı yazmaya sevk ettiğini söylemekle birlikte, sonraki sayfalarda eserini daha önceki 

Hanefî âlimlerinin görüşlerini açıklamak maksadıyla kaleme aldığını belirtmiştir.506 

Eserini bir giriş, bir matlab ve bir hâtimeden oluşturan müellif, giriş kısmında fıkıh 

usûlü ve mahiyetinden bahsetmiş, matlabda asıl ve tâlî deliller, lafızla ilgili konular, 

                                                 
498  Aydın, “Molla Fenârî”, DİA, XXX, s. 245. 
499  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 17; Leknevî, a.g.e., s. 166; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 110; Kehhâle, a.g.e., III, s. 269. 
500  Aydın, “Molla Fenârî”, DİA, XXX, s. 245. 
501  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 19. 
502  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 20-21; Leknevî, a.g.e., s. 166. 
503  Cici, a.g.e., s. 111-112. 
504  Eserleri için bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 17-18; Leknevî, a.g.e., s. 166-167; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 110; 

Kehhâle, a.g.e., III, s. 270; Cici, a.g.e., s. 113-121; Aydın, “Molla Fenârî”, DİA, XXX, s. 246; Özel, 
a.g.e., s. 175-176. 

505  Cici, a.g.e., s. 115-117. 
506  Hakkı Aydın, “Fusûlü’l-Bedâyi‘”, DİA, XIII, İstanbul, 1996, s. 229. 
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bunların mantıkî prensiplerle olan ilgisi, şer‘î hükümler, teâruz ve tercih konularını ele 

almış ve sonuç kısmında ise ictihad, fetva ve taklit konularını işlemiştir. 507  Usûl 

kitaplarında kullanılan Hanefî ve mütekellimîn metotlarını birleştirerek karma bir metotla 

eserini telif eden Molla Fenârî, bütün konuları ince bir tasnife ve mantıkî bir tahlile tabi 

tutarak ele almıştır. 508  Eserini el-Menâr, el-Mahsûl, Usûlü’l- Pezdevî, Muhtasarü’l-

Müntehâ gibi meşhur kitaplar ve diğer bazı kaynaklardan derleyerek telif etmiştir.509 

Söz konusu eserle ilgili Hakkı Aydın tarafından 1989 yılında “Molla Fenârî ve 

Fusûlu’l-bedâyi‘ fî usûli’ş-şerâyi‘indeki Metodu” isimli bir doktora tezi hazırlanmış, bu 

çalışma İslam Hukuku ve Molla Fenari ismiyle İşaret yayınları tarafından 1991 yılında 

İstanbul’da basılmıştır. Yine Mehmet Emin Erdoğan tarafından 2010 yılında “Molla 

Fenârî’nin Usûl-i Fıkıh Görüşleri (Molla Fenârî’nin Fusûlü’l-Bedâiʻ Adlı Eseri 

Çerçevesinde)” isimli bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Çeşitli kütüphanelerde çok 

sayıda yazma nüshası bulunan Fusûlü’l-bedâyi‘,510 ilk defa İstanbul’da 1289 yılında iki cilt 

halinde basılmıştır.511 

35. Celâleddin el-Mahallî (ö. 864/1459) 

a. Hayatı: 

Şâfiî mezhebine mensup olan Ebû Abdullah Celâleddin Muhammed b. Ahmed b. 

Muhammed el-Ensârî el-Mahallî, 791/1389 yılında Kahire’de doğmuştur. 512  Babası ve 

dedesiyle ilk tahsiline başlayan Mahallî büyük bir ilim merkezi olan Kahire’de Şâfiî, 

Hanefî ve Mâlikî âlimlerin ders ve sohbet halkalarına katılmıştır.513 Şemseddin el-Birmâvî, 

Celâleddin el-Bulkînî, Veliyyüddin İbnü’l-‘Irâkî, İbn Cemâa, Kemâleddin ed-Demîrî, 

Nâdırüddin b. Enes el-Mısrî, Bisâtî, Bedreddin el-Aksarâyî gibi âlimlerden çeşitli ilimler 

tahsil etmiştir.514 Kendisine yapılan kadılık teklifini reddeden Mahallî,515 Berkûkiyye ve 

                                                 
507  Aydın, “Fusûlü’l-Bedâyi‘”, DİA, XIII, s. 230; Cici, a.g.e., s. 113. 
508  Aydın, “Fusûlü’l-Bedâyi‘”, DİA, XIII, s. 230. 
509  Özel, a.g.e., s. 175. 
510  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 1000-1001; Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 999; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 517-518. 
511  Aydın, “Fusûlü’l-Bedâyi‘”, DİA, XIII, s. 230. 
512  Sehâvî, a.g.e., VII, s. 39; Ziriklî, a.g.e., V, s. 333; Kehhâle, a.g.e., III, s. 93. Bağdâdî h. 790 yılında 

doğduğunu söylemektedir (bkz. Bağdâdî, a.g.e., II, s. 202). 
513  Şükrü Arslan, “Mahallî”, DİA, XXVII, Ankara, 2003, s. 326. 
514  Sehâvî, a.g.e., VII, s. 39-40. 
515  Sehâvî, a.g.e., VII, s. 41; Ziriklî, a.g.e., V, s. 333. 
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Müeyyediyye medreselerinde fıkıh dersleri vermiştir. 516  Talebeleri arasında Cerrâî, 

Burhâneddin İbn Ebû Şerîf, Kalesâdî, Necmeddin İbn Kâdî Aclûn, Takıyyüddin İbn Kâdî 

Aclûn, Şemseddin es-Sehâvî ve Celâleddin es-Suyûtî gibi âlimler bulunmaktadır. 517 

Celâleddin el-Mahâllî 864/1459 yılında Kahire’de vefat etmiştir.518 

b. Eserleri: 

Öğrencisi Celâleddin es-Suyûtî tarafından tamamlandığı için Tefsîru’l-Celâleyn 

ismiyle anılan eseriyle meşhur olan Celâleddin el-Mahallî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair 

eserleri şunlardır: el-Bedrü’t-tâli‘ fî halli Cem‘i’l-cevâmi‘, Şerhu’l-Varakât fî ‘ilmi usûli’l-

fıkh, Kenzü’r-râğıbîn fî şerhi Minhâci’t-tâlibîn.519 

Şerhu Cem‘i’l-cevâmi‘ 

Tâceddin es-Sübkî (ö. 771/1370) önce Minhâcü’l-vüsûl üzerine babası Takıyyüddin 

es-Sübkî’nin başladığı el-İbhâc adlı şerhi tamamlamış, ardından Muhrasarü’l-müntehâ 

üzerine Ref‘u’l-Hâcib adıyla bir şerh yazmış, daha sonra bu iki şerhin özeti niteliğinde olan 

Cem‘u’l-cevâmi‘ fî usûli’l-fıkh adıyla bir eser kaleme almıştır.520 Celâleddin el-Mahallî (ö. 

864/1459) de Sübkî’nin bu eserini şerh etmiştir. 521  İnebey Kütüphanesi’nde HO687 

demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 1+2-184 varak, 19 satır olup hicrî 885 yılında 

istinsah edilmiştir. Bu nüshada metin kısmı kırmızı mürekkeple yazılmış, verilen metin 

siyah mürekkeple şerh edilmiştir. Kütüphanede eserin hicrî 1124 yılında istinsah edilen ve 

UC9812/2 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan bir nüshası daha bulunmaktadır. 

Bir mukaddime, “kitâb” adı verilen yedi bölüm ve bir hâtimeden meydana gelen 

eserin mukaddimesinde fıkıh usûlü, fıkıh, fakîh, şer‘î hüküm, hüsün-kubuh gibi 

kavramların tarifi yapıldıktan sonra teklîfî hüküm ve vad‘î hüküm konuları ve bu konularla 

ilgili meseleler işlenmiştir. Kitap konusunun işlendiği birinci bölümde Kur’ân’ın tarifi ve 

kıraatlerle ilgili bazı bilgiler verildikten sonra mantûk ve mefhûm bâb başlığı altında lafız 

ve mana ilişkisine dair konular ve nesih konusu ele alınmıştır. Diğer bölümlerde de 
                                                 
516  Sehâvî, a.g.e., VII, s. 41. 
517  Arslan, “Mahallî”, DİA, XXVII, s. 326; Özel, a.g.e., s. 441. 
518  Sehâvî, a.g.e., VII, s. 41; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 202; Ziriklî, a.g.e., V, s. 333; Kehhâle, a.g.e., III, s. 93. 
519  Eserleri için bkz. Arslan, “Mahallî”, DİA, XXVII, s. 327; Özel, a.g.e., s. 441-442. 
520  Ali Bardakoğlu, “Cem’u’l-cevâmi‘”, DİA, VII, İstanbul, 1993, s. 343. 
521  Eser, el-Bedrü’t-tâli‘ fî halli Cem’i’l-cevâmi‘ adıyla meşhur olmuştur. Ancak incelenen nüshanın 

herhangi bir yerinde kitaba dair böyle bir isimlendirmeye rastlanmamıştır. İncelenen nüshanın 
zahriyesinde Kitâbu şerhi Cem’i’l-cevâmi’ yazmaktadır. Kütüphane kayıtlarında ise kitap ismi “Şerh 
Cami‘u’l-Cevami” şeklindedir. 
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sırasıyla sünnet, icmâ, kıyas, istidlâl, teâruz ve tercih, ictihad konuları işlenmiş, son olarak 

da tasavvufun ilkeleri başlıklı bir hâtime ile tasavvufa dair bazı meseleler ele alınmıştır. 

Mahallî, konu ile ilgili yeri geldikçe ayet ve hadislerden deliller ve örnekler sunmaktadır. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser,522 Ebü’l-Fidâ Murtazâ Ali b. 

Muhammed el-Muhammedî ed-Dağıstânî tarafından tahkik edilerek 2005 yılında Beyrut’ta 

iki cilt halinde neşredilmiştir. Eser ile ilgili Hasan b. Muhammed Attâr, Hâşiye ‘alâ 

Şerhi’l-Mahallî ‘alâ Cem‘i’l-cevâmi‘ adında bir hâşiye yazmış, bu eser iki cilt halinde 

1999 yılında Beyrut’ta basılmıştır. Ayrıca Musûl Üniversitesi’nde Duhâ Muhammed 

‘Ubeyd Dâvud tarafından “Menhecü’l-İmâm el-Mahallî fî kitâbihî el-Bedrü’t-tâli‘ fî halli 

Cem’i’l-cevâmi‘” ismiyle bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır.523 

36. Kâsım b. Kutluboğa (ö. 879/1474) 

a. Hayatı: 

Hanefî mezhebine mensup olan Ebü’l-Adl Zeynüddin Kâsım b. Kutluboğa b. 

Abdullah es-Sûdûnî el-Cemâlî el-Mısrî 802/1399 yılında Kahire’de doğmuştur.524 Kâsım 

el-Hanefî diye de bilinmektedir.525 Babası, saltanat nâibi Cemâleddin Sûdûn b. Abdullah 

eş-Şeyhûnî’nin azatlısı olup, “es-Sûdûnî” ve “el-Cemâlî” nisbelerini bundan dolayı 

almıştır.526 Babasını küçük yaşta kaybeden İbn Kutluboğa, o yıllarda Kur’ân-ı Kerîm’i ve 

bazı temel kitapları ezberlemiştir. Hayatını kazanmak için bir süre terzilik yapmış, 

sonrasında tekrar ilme geri dönerek ders almaya başlamıştır. Tâcüddin Ahmed el-Fergânî, 

İbn Hacer el-Askalânî, İbnü’l-Hümâm, Kâri’ü’l-Hidâye, İbn Abdüsselam el-Bağdâdî, 

Abdüllatif el-Kirmânî gibi birçok âlimden ders almıştır.527 Birkaç defa hac ibadeti yapmış, 

Kudüs’ü ziyaret etmiş, Şam ve İskenderiye’ye ilmî seyahatlerde bulunmuştur. 528  Kısa 

süreli müderrislik görevleri haricinde görev almayan ve hayatının çoğunu Eşrefiyye 

Dergâhı’nda fakir bir derviş olarak geçiren İbn Kutluboğa’nın yetiştirdiği talebeler 

arasında Ebü’l-Velîd Muhibbüddin İbnü’ş-Şıhne, Burhâneddin İbrahim b. Ömer el-Bikâî, 

                                                 
522  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 2261, nr. 1733; Süleymaniye Ktp., Cârullah, 

nr. 510, nr. 517; Zeytinoğlu Ktp., nr. 601 
523  http://edicationhc.uomosul.edu.iq/news_details.php?details=382 (23.06.2014) 
524  Sehâvî, a.g.e., VI, s. 184; Leknevî, a.g.e., s. 99; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 830; Ziriklî, a.g.e., V, s. 180; 

Kehhâle, a.g.e., II, s. 648. 
525  Sehâvî, a.g.e., VI, s. 184; Kehhâle, a.g.e., II, s. 648. 
526  Sehâvî, a.g.e., VI, s. 184; Ziriklî, a.g.e., V, s. 180. 
527  Sehâvî, a.g.e., VI, s. 184; Leknevî, a.g.e., s. 99. 
528  Sehâvî, a.g.e., VI, s. 185. 
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Şemseddin es-Sehâvî, Nûreddin İbnü’s-Sayrafî ve İbnü’l-Aynî gibi âlimler 

bulunmaktadır.529 879/1474 yılında Kahire’de vefat etmiştir.530 

b. Eserleri: 

İbn Kutluboğa, risâleleri dışında hadis ve fıkıh başta olmak üzere çeşitli alanlarda 

100’ün üzerinde eser yazmıştır. Yazdığı eserlere dair yapılan bir araştırmaya göre, fıkıh 

usûlüne dair yedi, ferâize dair altı, fıkha dair on dört kitap yazmış ve çoğu fıkıh alanında 

olmak üzere çeşitli konularda kırk bir risâle kaleme almıştır. 531  Büyük çoğunluğu 

günümüze ulaşan eserlerinin fıkıh ve usûl-i fıkha dair olanlarından bazıları şunlardır: 

Mûcebâtü’l-ahkâm ve vâkı‘âtü’l-eyyâm, Tahrîcü ehâdîsi’l-Pezdevî, et-Tercîh ve’t-tashîh 

‘ale’l-Kudûrî, Şerhu Muhtasari’l-Menâr, el-Fetâvâ el-Kâsımiyye, Hâşiyetü Şerhi’l-

Mecma‘, Şerhu’l-Muhtâr, Şerhu’l-Varakât, Şerhu’s-Sirâciyye.532 

Şerhu Muhtasari’l-Menâr 

Ebü’l-İz Tâhir b. Hasan el-Halebî, Menârü’l-envâr’ı Muhtasarü’l-menâr adıyla 

ihtisar etmiş, İbn Kutluboğa da bu muhtasarı Şerhu Muhtasari’l-Menâr adıyla şerh 

etmiştir. Eserin İnebey Kütüphanesi’nde UC1077 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan 

nüshası, 40+1 varak, 17 satır olup hicrî 967 yılında istinsah edilmiştir. 

Eserin kütüphanedeki nüshasında kırmızı mürekkeple metin verilmiş, ardından 

verilen metin siyah mürekkeple şerh edilmiştir. Nüshanın kenarında “matlab” adıyla 

başlıklar belirtilmiş olup, bu başlıklar sırasıyla şöyledir: “Envâ‘u’l-edâ’ kâmilün ev ğayru 

kâmilin”, “en-nehyü mine’l-hâss”, “el-‘âmm mine’l-kısmi’l-evvel”, “el-müşterek mine’l-

kısmi’l-evvel”, “el-mü’evvel mine’l-kısmi’l-evvel”, “ez-zâhir mine’l-kısmi’s-sânî”, “el-

müfesser mine’l-kısmi’s-sânî”, “el-mücmelü’l-mukâbil mine’l-kısmi’s-sânî”, “el-mecâz 

mine’l-kısmi’s-sâlis”, “el-hakîkat mine’l-kısmi’s-sâlis”, “es-sarîh mine’l-kısmi’s-sâlis”, 

“el-kinâye mine’l-kısmi’s-sâlis”, “el-işâre bi-‘ibâreti’n-nass mine’l-kısmi’s-sâlis”, “es-

sâbit mine’l-kısmi’s-sâlis”, “es-sâbit bi’ktizâ’ihî mine’l-kısmi’s-sâlis”, “et-tensîs ‘ale’ş-

şey’”, “el-meşrû‘ât”, “el-ahkâmü’l-meşrû‘a”, “icmâ‘”, “kıyâs”, “şartu’l-ictihâd”, “el-
                                                 
529  Talat Sakallı, “İbn Kutluboğa”, DİA, XX, İstanbul, 1999, s. 153; Özel, a.g.e., s. 200. 
530  Sehâvî, a.g.e., VI, s. 189; Leknevî, a.g.e., s. 99; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 830; Ziriklî, a.g.e., V, s. 180; 

Kehhâle, a.g.e., II, s. 648. 
531  Sakallı, “İbn Kutluboğa”, DİA, XX, s. 153. 
532  Eserleri için bkz. Sehâvî, a.g.e., VI, s. 189-190; Leknevî, a.g.e., s. 99; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 830-831; 

Ziriklî, a.g.e., V, s. 180; Kehhâle, a.g.e., II, s. 648; Sakallı, “İbn Kutluboğa”, DİA, XX, s. 153-154; Özel, 
a.g.e., s. 200-202. 
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ahkâmü’l-meşrû‘a”, “el-ehliyye”, “el-hurumât”, “el-müteferrikât”. Çeşitli 

kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 533  Züheyr b. Nâsırüddin tarafından 

1413/1993 yılında Dımaşk’ta neşredilmiştir. 

37. Molla Hüsrev (ö. 885/1480) 

a. Hayatı: 

Molla Hüsrev diye bilinen Muhammed b. Ferâmurz b. Ali küçük yaşta babasını 

kaybetmesi sebebiyle eniştesi Hüsrev Bey’in yanında büyümüş, bu sebeple ona “Hüsrev 

kaynı” lakabı takılmış, daha sonra doğrudan eniştesinin adıyla anılmaya başlamıştır.534 

Molla Hüsrev, Bursa’da Molla Fenârî’nin oğlu ve Bursa kadısı olan Yûsuf Bâlî’den,535 

Edirne’de Teftâzânî’nin talebesi Burhâneddin Haydar el-Herevî’den ders almıştır. 536 

Edirne’de Şah Melek ve Halebiyye medreselerinde müderris olarak ilk görevine başlamış, 

daha sonra kazaskerlik görevine getirilmiştir. İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’in vefatı 

üzerine İstanbul kadılığına atanmış, aynı zamanda Galata ve Üsküdar kadılıkları ile 

Ayasofya Medresesi müderrisliğini de yürütmüştür.537 Molla Hüsrev bir davette, Molla 

Gürânî’ye padişahın sağında, kendisine solunda yer verileceğini duyması üzerine 

İstanbul’u terkedip Bursa’ya gitmiş, Zeyniler semtinde Hüsrev Medresesi adıyla anılan bir 

medrese yaptırarak burada ders vermiştir. Bir müddet sonra Fâtih Sultan Mehmed, Molla 

Hüsrev’i tekrar İstanbul’a davet ederek onu İstanbul Müftülüğü görevine atamıştır. 538 

Talebeleri arasında Yûsuf b. Cüneyd et-Tokâdî, Fenârî Hasan Çelebi, Hasan b. 

Abdüssamed es-Samsûnî,539 Zenbilli Ali Cemâlî Efendi, İsmail Kemâleddin Karamânî, 

Molla Mehmed Manisalıoğlu gibi âlimler bulunmaktadır.540 Fâtih Sultan Mehmed, Molla 

Hüsrev için “Zamanın Ebû Hanîfe’sidir” diyerek ona saygı ve hürmette bulunmuştur. Aynı 

zamanda hattat olması sebebiyle kendi hattıyla birçok kitap yazmıştır.541 Molla Hüsrev 

                                                 
533  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, nr. 2148; Topkapı Ktp., Revan Köşkü, 

nr. 527; Kastamonu Ktp., nr. KHK1299/10. 
534  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 70; Mehmed el-Edirnevî Mecdî Efendi, Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik, (Tercüme ve 

Zeyl-i Şakâik-i Nu‘mâniyye, haz. Abdulkadir Özcan), İstanbul, 1409/1989, s. 135. 
535  Cici, a.g.e., s. 197; Ferhat Koca, “Molla Hüsrev”, DİA, XXX, İstanbul, 2005, s. 252; Özel, a.g.e., s. 203. 
536  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 70; Leknevî, a.g.e., s. 184; Kehhâle, a.g.e., III, s. 584. 
537  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 70-71; Leknevî, a.g.e., s. 184; Kehhâle, a.g.e., III, s. 584. 
538  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 71-72; Mecdî, a.g.e., s. 137-138. 
539  Leknevî, a.g.e., s. 184. 
540  Cici, a.g.e., s. 199; Koca, “Molla Hüsrev”, DİA, XXX, s. 253; Özel, a.g.e., s. 204. 
541  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 71. 
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885/1480 yılında İstanbul’da vefat etmiş, cenazesi Bursa’ya götürülerek Hüsrev 

Medresesi’nin haziresine defnedilmiştir.542 

b. Eserleri: 

Tefsir, kelâm, mantık, Arap dili ve edebiyatı gibi alanlarda eserleri bulunan Molla 

Hüsrev’in fıkıhla ilgili altısı usûl, yedisi fürûya dair olmak üzere toplam on üç eseri 

vardır. 543  Fıkha dair eserlerinden bazıları şunlardır: Mirkâti’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl, 

Dürerü’l-hükkâm fî şerhi Gurerü’l-ahkâm, Hâşiye ‘ale’t-Telvîh, Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’l-

Muhtasar li’s-Seyyid Şerîf, Şerhu Usûli’l-Pezdevî, Risâle fi’l-velâ, Ecvibe ‘alâ Molla 

Gürânî, Ecvibe ‘alâ es’ileti Alâeddin er-Rûmî.544 

Mir’âtü’l-usûl fî şerhi Mirkâti’l-vüsûl 

Molla Hüsrev önce Mirkâtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl’ü kaleme almış, daha sonra 

anlaşılmasında güçlükler ortaya çıkınca bu eseri Mir’âtü’l-usûl fî şerhi Mirkâti’l-vüsûl 

ismiyle şerh etmiştir. Müellif eserini hicrî 856 yılında Ramazan ayında tamamladığını ifade 

etmektedir.545 İnebey Kütüphanesi’nde UC1104 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 

3+4-264 varak, 21 satır olup Muharrem b. Câfer Rûşenî eş-Şîrevî tarafından hicrî 984 

yılında istinsah edilmiştir. 546  Nüshanın zahriyesinde oldukça ayrıntılı bir fihriste yer 

verilmiştir. 547  Kütüphanede eserin HC286/4, KU39/1, HO683 demirbaş numaralarıyla 

kayıtlı üç nüshası daha bulunmaktadır. 

Molla Hüsrev Mir’âtü’l-usûl’de yararlandığı yirmi sekiz fürû ve usûl kitabının 

adını edebî bir üslupla eserinin başında zikretmektedir. 548  Bir mukaddime ile iki 

maksaddan oluşan eserin mukaddimesinde, fıkıh usûlünün tarifi, Hanefî ve Şâfiîlere göre 

fıkhın tarifi, aslın tarifi, fıkıh usûlünün konusu ve faydaları anlatılmaktadır. Fıkhî 

hükümlerin delillerinin incelendiği birinci maksad, her birine rükün adının verildiği dört 

ana başlığa ayrılmış ve sırasıyla kitap, sünnet, icmâ, kıyas konuları işlenmiştir. Hâss, âmm, 

                                                 
542  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 72; Leknevî, a.g.e., s. 184; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 328; Kehhâle, a.g.e., III, s. 584. 
543  Cici, a.g.e., s. 199. 
544  Eserleri için bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 72; Leknevî, a.g.e., s. 184; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 211; Ziriklî, 

a.g.e., VI, s. 328; Kehhâle, a.g.e., III, s. 584; Cici, a.g.e., s. 199-219; Koca, “Molla Hüsrev”, DİA, XXX, 
s. 253-254; Özel, a.g.e., s. 204-205. 

545  Muhammed b. Ferâmurz b. Ali Molla Hüsrev, Mir’âtü’l-usûl, İnebey Ktp., nr. UC1104, vr. 264b. 
546  Molla Hüsrev, a.g.e., vr. 264b. 
547  bkz. Molla Hüsrev, a.g.e., vr. 1a-3b. 
548  Eserin kaynakları için ayrıca bkz. Hasan Özket, Molla Hüsrev ve Mir’âtü’l-usûl Adlı Eserinin Kaynakları, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 1992. 
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müşterek, hakikat, mecaz, sarîh, kinâye gibi lafızların manaya delaletiyle ilgili konular ve 

nesih konusu kitap başlığı altında ele alınmıştır. İstihsan ile teâruz ve tercih konusu ise 

kıyas başlığı altında incelenmiştir. İkinci maksadda yine dört ana başlık halinde hüküm, 

hâkim, mahkûm bih ve mahkûm aleyh konularına yer verilmiştir. Hâtimede ise ictihad 

konusu anlatılmaktadır. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan Mir’ât’ın 549 

müstakil olarak veya hâşiyeleriyle birlikte farklı baskıları mevcuttur. 550  Hasan Özket 

tarafından“Molla Hüsrev ve Mir’âtü’l-usûl Adlı Eserinin Kaynakları” isminde bir yüksek 

lisans çalışması yapılmıştır. 

Mirkâtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl 

Eserin tam adı Mirkâtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl olup Molla Hüsrev tarafından kaleme 

alınmıştır. Oldukça muhtasar, vecîz ve sade bir üslupla yazılan eser, Osmanlı 

medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. 551  İnebey Kütüphanesi’nde UC3534/2 

demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 10-34 varak, 17 satır olup Münzevî Hacı 

Abdülkerim tarafından hicrî 1072 yılında Gülşenabad’da istinsah edilmiştir. Eserin 

kütüphanede UC3530/9, HC284,552 UC3535/3 demirbaş numaralarıyla kayıtlı üç nüshası 

daha bulunmaktadır. Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer 

kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 

1780, nr. 1831, nr. 8698, nr. 8719, nr. 8730; Veliyüddin Efendi, nr. 3983; Süleymaniye 

Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2652, nr. 3641/2, nr. 3654; Âtıf Efendi Ktp., Âtıf Efendi, nr. 

747; Âtıf Efendi Eki, nr. 1433-1434, nr. 1941, nr. 1637, nr. 1621, nr. 1463-1464, nr. 1461, 

nr. 1457-1459; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 528; Amasya İl H. Ktp., nr. 424, nr. 

1743. 

Hâşiyetü’t-Telvîh 

Sadrüşşerîa’nın et-Tenkîh ve et-Tavdîh adlı eserleri üzerine Sâdeddin et-Teftâzânî 

tarafından yapılan et-Telvîh adlı hâşiyenin Hüsamzâde Mustafa el-Bursevî (ö. 

                                                 
549  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1755, nr. 1806, nr. 8730; Süleymaniye Ktp., 

Yazma Bağışlar, nr. 3078; Vahit Paşa Ktp., nr. 205, nr. 1111. 
550  Eserin baskıları için bkz. Koca, “Mir’âtü’l-usûl”, DİA, XXX, s.148. 
551  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Ankara, 1984, s. 22; Cici, a.g.e., s. 46; 

Koca, “Mir’âtü’l-usûl”, DİA, XXX, s.148. 
552 Dijital ortamdaki kütüphane kayıtlarında demirbaş numarası sehven HC274 şeklinde kaydedilmiştir. 
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893/1488’den sonra) tarafından kaleme alınan hâşiyesidir. 553  İnebey Kütüphanesi’nde 

HO698/2 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 64-159 varak, 21 satır olup kütüphane 

kayıtlarına göre hicrî X. asrın başlarında istinsah edilmiştir. Eser, 1284 yılında İstanbul’da 

ve 1322 yılında Kahire’de basılmıştır.554 Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları 

bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Beyazıd 

Ktp., Beyazıd, nr. 1801; Veliyüddin Efendi, nr. 921; Süleymaniye Ktp., Amcazâde 

Hüseyin, nr. 151; Âtıf Efendi Ktp., Âtıf Efendi Eki, nr. 1450; Nurosmaniye Ktp., nr. 1311; 

Râgıp Paşa Ktp., nr. 375-376; Köprülü Ktp., Mehmed Âsım Bey, nr. 54; Konya Bölge 

Ktp., nr. 59; Amasya İl H. Ktp., nr. 1031; Akseki H. Ktp., nr. 254. 

38. Hasan b. Abdüssamed es-Samsûnî (ö. 891/1486) 

a. Hayatı: 

Hasan b. Abdüssamed es-Samsûnî, Anadolu âlimlerinden ders almış, özellikle 

Molla Hüsrev’den usûl ve fürû başta olmak üzere aklî ve şer‘î ilimleri okumuştur. Sahn-ı 

semân medreselerinde bir süre müderrislik yaptıktan sonra Fâtih Sultan Mehmed’in özel 

hocası olmuş, ardından kazaskerliğe atanmıştır.555 Bu görevde bir süre kaldıktan sonra 

tekrar Sahn-ı semân medreselerine müderris olarak atanmış, ardından İstanbul kadılığı 

görevine getirilmiştir. 556  Bursa, Edirne, İstanbul ve İznik’te müderrislik ve Edirne’de 

kadılık yapmış olan Hasan b. Abdüssamed es-Samsûnî, 557  891/1486 yılında vefat 

etmiştir.558 

b. Eserleri: 

Samsûnî’nin kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır: Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid 

‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, Risâle ‘ale’l-Mukaddimâti’l-erba‘a, 559  Ta‘lîka ‘ale’t-

Tavdîh fî usûli’l-fıkh, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-‘Adud li-Müntehe’s-sûl ve’l-emel fî ‘ilmeyi’l-usûl 

ve’l-cedel, Hâşiye ‘ale’l-Mutavvel li’t-Teftâzânî.560 

                                                 
553  Kütüphane kayıtlarında eserin ismi “Hâşiyetü Tenkîhi’l-usûl” olarak geçmektedir. (Eserin ismi için bk: 

Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 305). 
554  Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 305. 
555  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 96; Mecdî, a.g.e., s. 179; Leknevî, a.g.e., s.61. 
556  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 96; Mecdî, a.g.e., s. 179. 
557  Leknevî, a.g.e., s. 61. 
558  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 96; Mecdî, a.g.e., s. 179; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 288; Leknevî, a.g.e., s. 62; 

Kehhâle, a.g.e., I, s. 558. 
559  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 96; Mecdî, a.g.e., s. 179; Leknevî, a.g.e., s. 61; Cici, a.g.e., s. 226-228. 
560  Leknevî, a.g.e., s. 61. 
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Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Hasan b. Abdüssamed es-Samsûnî (ö. 891/1486)’ye ait olan eser, Muhtasarü’l-

Müntehâ üzerine Adudüddin el-Îcî’nin (756/1355) yazdığı Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ adlı 

şerhe, Seyyid Şerîf el-Cürcânî (816/1413) tarafından yapılan hâşiyenin hâşiyesidir. İnebey 

Kütüphanesi’nde HO699/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir mecmuada Efdalzâde hâşiyesi 

ile birlikte bulunan ve kütüphane kayıtlarında yer almayan bu nüsha,561 50-100 varak, 25 

satır olup Mehmed isimli bir müstensih tarafından hicrî 1100 yılında istinsah edilmiştir. 

Eserin kütüphanede HC1199/9 demirbaş numarasıyla kayıtlı ve 220-289 varak, 21 satır 

olan bir nüshası daha mevcuttur. 

Samsûnî eserinde, “fe’in kulte-kultü” 562  ifadeleriyle muhtemel sorulara cevap 

vermekte ve tartışmalara girmekte, “‘ınde ehli’l-hak” ve “‘ınde ehli’l-i‘tizâl” 563  gibi 

ifadelerle kelamî mezheplerin görüşlerine yer vermekte, “ekûlü”564 ifadesiyle açıklama 

yapmakta, yeri geldikçe “kavlühû Teâlâ” 565  ifadesiyle ayetlerden delil ve örnekler 

getirmektedir. Müellif “kavlühû-âh” tarzında Cürcânî’nin hâşiyesini vermekte olup, 

incelenen nüshanın çoğu yerinde “kavlühû” ifadesi yerine boşluk bırakılmıştır. 

Muhtasarü’l-Müntehâ ve Îcî şerhine yönelik tenkitlere cevap vermek amacıyla eserini 

kaleme alan Samsûnî, hemen her yerde lügavî, nahvî ve belâgî izahlar yapmakta, aklî ve 

naklî delillere yer vermekte ve fıkıh usûlünün bazı ilke ve prensiplerini zikretmektedir.566 

Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer 

kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Beyazıd Ktp., nr. 697, nr. 

1759, Süleymaniye Ktp., Dâmad İbrahim, Denizli, nr. 90, Erzincan, nr. 159, Fâtih, nr. 

1291, nr. 5382, nr. 1289, Kasidecizade, nr. 475, Kılıç Ali Paşa, nr. 293, Mesih Paşa, nr. 81, 

Nâfiz Paşa, nr. 225, Serez, 3818, Yazma Bağışlar, nr. 773; Âtıf Efendi Ktp., Âtıf Efendi, 

nr. 681, Âtıf Efendi Eki, nr. 4946; Nurosmaniye Ktp., nr. 4946, nr. 1361; Millet Ktp., 

Feyzullah Efendi, nr. 597; Konya Bölge Ktp., nr. 194; Vahit Paşa Ktp., nr. 191, nr. 194, nr. 

                                                 
561  Ayrıntılı bilgi için bu çalışmanın Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

(Efdalzâde) bölümüne bakınız. 
562  Hasan b. Abdüssamed es-Samsûnî, Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, 

İnebey Ktp., nr. HO699/1, vr. 51b. 
563  Samsûnî, a.g.e., vr. 54a. 
564  Samsûnî, a.g.e., vr. 56b. 
565  Samsûnî, a.g.e., vr. 53b. 
566  Cici, a.g.e., s.226. 
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199; Giresun Ktp., nr. 1238/2; Amasya Ktp., nr. 988; Adana Ktp., nr. 189, nr. 340; Burdur 

Ktp., nr. 1652-01. 

39. Fenârî Hasan Çelebi (ö. 891/1486) 

a. Hayatı: 

Fâtih Sultan Mehmed dönemi âlimlerinden olan Fenârî Hasan Çelebi, Muhammed 

Şah Fenârî’nin oğludur.567 Molla Ali Tûsî, Molla Fahreddin ve Molla Hüsrev gibi dönemin 

ileri gelen âlimlerinden ders almıştır. 568  Edirne Halebiyye Medresesi’nde bir süre 

müderrislik yaptıktan sonra dönemin kazaskeri olan amcaoğlu Ali Fenârî aracılığıyla Fâtih 

Sultan Mehmed’den izin alarak Mısır’a gitmiştir. Burada İbn Hişam’ın Muğni’l-lebîb 

isimli eseri ile İbn Hacer’in talebelerinden Sahîhu’l-Buhârî’yi okumuştur. 569  Sahîhu’l-

Buhârî adlı eserden hadis rivayetine dair icazet aldıktan sonra hac ibadetini yerine getirmiş 

ve memleketine dönmüştür. Kendi hattıyla istinsah ettiği Muğni’l-lebîb adlı eseri padişaha 

sunan Hasan Çelebi,570 İznik ve Sahn-ı Semân Medreselerinde müderrislik yapmıştır.571 

Sultan II. Bayezid döneminde günlük seksen akçe maaş ile emekli olarak Bursa’ya 

yerleşmiştir.572  Vefat tarihine dair kaynaklarda ihtilaflı bilgiler yer almakla birlikte,573 

Mehmed Süreyya Bey’e göre 891/1486 yılında Bursa’da vefat etmiştir.574 

b. Eserleri: 

Belagat, tefsir, fıkıh, mantık ve kelâm ilmine dair çalışmaları bulunan Fenârî Hasan 

Çelebi’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Hâşiye ‘alâ Şerhi Sadri’ş-Şerî‘a es-

Sânî li-Vikâyeti’r-rivâye fî mesâ’ili’l-Hidâye, Ta‘lîka ‘alâ Düreri’l-ahkâm, Hâşiye ‘ale’t-

Telvîh, Vüsûlü’r-ravâyi‘ ‘alâ Füsûlü’l-bedâyi‘.575 

 

 

                                                 
567  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 114; Mecdî, a.g.e., s. 204; Leknevî, a.g.e., s. 64; Kehhâle, a.g.e., I, s. 544. 
568  Cici, a.g.e., s. 219. 
569  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 114; Mecdî, a.g.e., s. 204-205; Leknevî, a.g.e., s. 64. 
570  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 114; Mecdî, a.g.e., s. 205. 
571  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 114; Mecdî, a.g.e., s. 205; Leknevî, a.g.e., s. 64. 
572  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 114; Mecdî, a.g.e., s. 205. 
573  bkz. Mecdî, a.g.e., s. 204; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 288; Leknevî, a.g.e., s. 64; Kehhâle, a.g.e., I, s. 544. 
574  Cemil Akpınar, “Hasan Çelebi, Fenârî”, DİA, XVI, İstanbul, 1997, s. 314. 
575  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 288; Leknevî, a.g.e., s. 64; Kehhâle, a.g.e., I, s. 544; Akpınar, 

“Hasan Çelebi, Fenârî”, DİA, XVI, s. 314-315; Cici, a.g.e., s. 220-223; Özel, a.g.e., s. 210. 
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Hâşiyetü’t-Telvîh 

Sadrüşşerîa’nın et-Tenkîh ve et-Tavdîh adlı eserleri üzerine Teftâzânî tarafından 

yazılan et-Telvîh adlı hâşiyenin hâşiyesidir.576 Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi 

Efendi koleksiyonu 381 numarada kayıtlı olan müellif hattı nüshanın ferağ kaydında 

müellif, 883 yılında eserin telifine başlayıp 885 yılında Şaban ayının sonunda telifini 

tamamladığını belirtmektedir.577  İnebey Kütüphanesi’nde HO705 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha 122 varak, 21 satır olup Pîr Ahmed b. İbrahim Aydınî tarafından hicrî 

936 yılında Kostantiniyye’de istinsah edilmiştir. Eserin kütüphanede HC268, HC269, 

UC1094, OR417, GE4208 demirbaş numaralarıyla kayıtlı beş nüshası daha bulunmaktadır. 

Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan eser üzerine578 İbrahim el-Aydınî ve 

Mimarzâde Mustafa b. Mehmed birer ta‘lîk yazmışlardır. Eser İstanbul’da 1284/1867 

yılında, Kahire’de 1306/1888, 1322/1904 yıllarında basılmıştır.579 

40. İbnü’l-Aynî Abdurrahman b. Ebû Bekir (ö. 893/1488) 

a. Hayatı: 

İbnü’l-‘Aynî diye meşhur olan Abdurrahman b. Ebû Bekir 837/1433 yılında 

Dımaşk’ta doğmuştur. Hanefî mezhebine mensup olan İbnü’l-‘Aynî, daha çok nahiv, 

belagat ve fıkıh usûlü ilimleriyle meşgul olmuştur. Kaynaklarda hayatıyla ilgili yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. 893/1488 yılında Dımaşk’ta vefat etmiştir.580 

b. Eserleri: 

Arap dili ve edebiyatı ve fıkıh alanına dair eser vermiş olan İbnü’l-‘Aynî’nin fıkıh 

usûlüne dair Şerhu’l-Menâr adlı bir eseri bulunmaktadır.581 

Şerhu’l-Menâr 

Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin Menârü’l-envâr adlı eserinin şerhidir. 582  İnebey 

Kütüphanesi’nde HC260 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 89 varak, 21 satır olup 

                                                 
576  Kütüphane kayıtlarında eserin ismi “Hâşiyetü Tenkîhi’l-usûl” olarak geçmektedir. (Eserin ismi için bkz. 

Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 305). 
577  Akpınar, “Hasan Çelebi, Fenârî”, DİA, XVI, s. 315. 
578  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1716-1718, nr. 8707, nr. 8729, nr. 8740; 

Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 962-963; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 485. 
579  Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s. 305. 
580  Ziriklî, a.g.e., III, s. 300; Kehhâle, a.g.e., II, s. 85. 
581  Eserleri için bkz. Ziriklî, a.g.e., III, s. 300; Kehhâle, a.g.e., II, s. 85. 
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hicrî 1002 yılında istinsah edilmiştir. Sayfa kenarında yer yer açıklamaların bulunduğu 

yazma nüshada, metnin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Çeşitli kütüphanelerde yazma 

nüshaları bulunan eser,583  İbn Melek’in Şerhu Menâri’l-envâr’ı ile birlikte İstanbul’da 

1292 yılında basılmıştır. 

41. Hüsamzâde Mustafa el-Bursevî (ö. 893/1488’den sonra) 

a. Hayatı: 

Muslihuddin Mustafa b. Hüsâmeddin el-Bursevî er-Rûmî el-Hanefî, Hüsamzâde 

diye meşhur olmuştur.584 Tefsir, hadis, usûl ve fürû gibi şer‘î ilimlerde döneminin seçkin 

âlimleri arasında yer almıştır.585  Değişik medreselerde görev yaptıktan sonra Bursa’da 

Sultan Beyazid’in oğlu adına inşa edilen Sultan Mehmed Medresesi’ne müderris olmuş, 

ardından Bursa müftülüğüne atanmıştır.586 Akıcı üslûbu ve edebî ifadeleriyle dikkat çeken 

Hüsamzâde tasavvufa ilgi duymuş, Zeyniyye tarikatına intisap ederek birkaç defa halvete 

girmiş ve zâhidâne bir hayat yaşamıştır. Bağdatlı İsmail Paşa ve Ömer Rızâ Kehhâle onun 

1035/1626 yılında vefat ettiğini kaydetmişlerse de, 587  968/1561 yılında vefat eden 

Taşköprîzâde’nin eserinde ondan bahsetmesi, ayrıca Hüsâmzâde’nin kendi hattıyla yazdığı 

bir eserinin 889/1484, başka bir eserinin de 893/1488 tarihini taşıması, bu bilginin doğru 

olmadığını göstermektedir.588 

b. Eserleri: 

Daha çok şerh ve hâşiye türü kitaplar kaleme almış olan Hüsamzâde’nin, fıkıh ve 

usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Hâşiye ‘ale’t-Telvîh, et-Teşrîh ‘alâ Şerhi’l-Vikâye.589 

Hâşiye ‘ale’t-Telvîh 

Sadrüşşerîa’nın et-Tenkîh ve et-Tavdîh adlı eserleri üzerine Sâdeddin et-Teftâzânî 

tarafından yapılan et-Telvîh adlı hâşiyenin Hüsamzâde Mustafa el-Bursevî (ö. 

                                                                                                                                                    
582  Kütüphane kayıtlarında kitabın ismi “Şerhü’l-Envâr” şeklinde geçmektedir. 
583  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1731; Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5382; 

Topkapı Ktp., Revan Köşkü, nr. 525. 
584  Leknevî, a.g.e., s. 213; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 439; Kehhâle, a.g.e., III, s. 862. 
585  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 115; Mecdî, a.g.e., s. 206; Leknevî, a.g.e., s. 213. 
586  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 115; Mecdî, a.g.e., s. 207;  
587  bkz. Bağdâdî, a.g.e., II, s. 439; Kehhâle, a.g.e., III, s. 862. 
588  İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul, 1998, s. 517. 
589  Eserleri için bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 115; Mecdî, a.g.e., s. 207; Leknevî, a.g.e., s. 213; Bağdâdî, 

a.g.e., II, s. 439; Kehhâle, a.g.e., III, s. 862; Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi”, DİA, XVIII, s. 517; 
Cici, a.g.e., s. 242-245. 
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893/1488’den sonra) tarafından kaleme alınan hâşiyesidir. 590  İnebey Kütüphanesi’nde 

HO708 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 166 varak, 23 satır olup Ramazan b. 

Ramazan tarafından hicrî 1023 yılında istinsah edilmiştir. Eserin zahriyesinde 

bulunan“Molla Hüsrev ve Hâşiye-i Telvîh”591  kaydı eserin kime ait olduğuna dair bir 

şüphe yaratsa da, Molla Hüsrev hâşiyesiyle yapılan karşılaştırmada eserin Molla Hüsrev’e 

ait olmadığı anlaşılmış, eserin aidiyeti konusunda ferağ kaydında yer alan ifadelere itimat 

edilmiştir. 

İncelenen nüshada kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, 

ancak metin ile hâşiyeyi ayıracak herhangi bir işaret konulmamıştır. Eserinde nahvî592 ve 

belâğî593 izahlara yer veren müellif, “ey”594 ifadesiyle açıklamalar yapmakta, “kîle”595 

ifadesiyle zayıf görüşlere yer vermekte, “ve’l-muhtâru ‘indî”596, “ekûlü”597, “ücîbü”598 

gibi ifadelerle de kendi görüşünü ifade etmektedir. “Kâle’l-Hıtâî”599 ifadesiyle bir başka 

Telvîh hâşiyesi yazarı ve çağdaşı Nizâmeddin Osman b. Abdullah el-Hıtâî’nin görüşünü 

vermesi, eserini yazarken kendisinden önce yazılan diğer Telvîh hâşiyelerinden 

faydalandığını göstermektedir. 

Mukaddimede usûl ilminin öneminden bahseden Hüsamzâde, Telvîh’in usûl 

alanında yazılan eserlerin en iyisi olduğunu belirttikten sonra bu eser ile ilgili şüphe ve 

tenkitlerin, kendisini onun gizli taraflarını çözmeye sevk ettiğini ve gücü yettiğince eserin 

kapalı kalan yerlerini açıkladığını ifade etmektedir. 600  İncelenen nüshada kırmızı 

mürekkeple yazılmış dokuz başlık yer almaktadır. Bu başlıklar sırasıyla şunlardır: 

“Mebâhisü’l-emr”, “mebâhisü’n-nehy”, “mebâhisü’n-nâfile”, “mebâhisü’l-istisnâ”, 

“mebâhisü’n-nesh”, “mebâhisü’l-icmâ”, “mebâhisü’l-hüküm”, “mebâhisü’l-mahkûm 

                                                 
590  Kütüphane kayıtlarında eserin ismi “Hâşiyetü Tenkîhi’l-usûl” olarak geçmektedir. (Eserin ismi için bkz. 

Şükrü Özen, “Teftâzânî”, DİA, XL, s.305). 
591  bkz. Hüsamzâde Mustafa el-Bursevî, Hâşiyetü’t-Telvîh, İnebey Ktp., nr. HO708, vr. 1a, 2a. 
592  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 8a. 
593  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 4b. 
594  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 5b, 6a, 7a vd. 
595  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 10b. 
596  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 8a. 
597  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 15a. 
598  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 16b. 
599  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 11b. 
600  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 2b-3a. 
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bih”, “mebâhisü’l-mahkûm ‘aleyh”.601 Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Süleymaniye Ktp., 

Cârullah, nr. 458; Esad Efendi, nr. 461; Lâleli, nr. 2225) eserin üç nüshası bulunmaktadır. 

42. Yûsuf Bâlî (ö. 895/1490) 

a. Hayatı: 

Tam adı Yûsuf b. Muhammed b. Armağan el-Aydînî el-Bursevî el-Hanefî’dir.602 

Bursa’da 878/1473 yılında vefat eden meşhur âlim Molla Yegân’ın oğludur.603 Babasından 

ders aldıktan sonra Bursa’da bazı medreselerde müderrislik yapmıştır. 604  Yetiştirdiği 

talebeler arasında Taşköprîzâde’nin babası Muhammed Muhyiddin en-Niksârî ve Molla 

Samsûnî gibi âlimler bulunmaktadır.605 Yûsuf Bâlî, 895/1490 yılında606 Bursa’da müderris 

iken vefat etmiş607 ve babasının da medfun olduğu Yıldırım Bayezid Camii yakınındaki 

imaretin yanında bulunan muallimhâne haziresine defnedilmiştir.608 

b. Eserleri: 

Keşfü’z-zunûn’da Yûsuf Bâlî’ye ait Ta‘lîka ‘alâ Tenkîhi’l-usûl, 609  Ta‘lîka ‘alâ 

Şerhi’l-Vikâye li-Sadrişşerîa610 ve Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ611 adlı üç eser 

kaydedilmiştir. İsam Türkiye kütüphaneleri veri tabanından yapılan taramada Yûsuf 

Bâlî’ye ait Arap dili, tefsir, fıkıh, fıkıh usûlü, tasavvuf gibi alanlarda toplam dokuz eser 

tespit edilmiş olup, bu eserlerden fıkıh ve usûl-i fıkha dair olanlar şunlardır: Hâşiye ‘alâ 

Şerhi’l-Vikâye (Süleymaniye Ktp., Nurosmaniye, nr. 1471, 1472; Çankırı ktp., nr. 532), 

Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Hidâye (Süleymaniye Ktp., Murat Molla, nr. 775), Ta‘lîka ‘alâ 

evâ’ili’t-Telvîh (Süleymaniye Ktp, Ayasofya, nr. 4812), Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-

Müntehâ (Burdur Ktp., nr. 168-06).612 

 

                                                 
601  Hüsamzâde, a.g.e., vr. 85a, 116a, 119a, 126b, 130a, 134a, 154a, 159b, 160b. 
602  Kehhâle, a.g.e., IV, s. 179. 
603  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, II, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1333, s. 52-53. 
604  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, a.g.e., s. 49. 
605  Cici, a.g.e., s. 246. 
606  Bursalı, a.g.e., II, s. 53; Kehhâle, a.g.e., IV, s. 179. 
607  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, a.g.e., s. 49. 
608  Bursalı, a.g.e., II, s. 53. 
609  Kâtip Çelebi, a.g.e., I, s. 497. 
610  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 2023. 
611  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1856. 
612  Eserleri için bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 49; Bursalı, a.g.e., II, s. 53; Kehhâle, a.g.e., IV, s. 179; Cici, 

a.g.e., s. 246-247. 
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Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Adudüddin el-Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ adlı eseri üzerine Yûsuf Bâlî 

tarafından yazılan hâşiyedir. İnebey Kütüphanesi’nde HC1199/4 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha, 55-68 varak, 21 satır olup hicrî X. asırda istinsah edilmiştir. Nüshada 

kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, ancak metin ile hâşiye 

arasını ayıran bir işaret veya ifade kullanılmamıştır. Eserin Burdur Kütüphanesi’nde 

(Burdur Ktp., nr. 168-06) bir adet yazma nüshası bulunmaktadır. 

43. Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî (ö. 900/1494) 

a. Hayatı: 

Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî, Hocazâde Muslihuddin Efendi’den ders almıştır.613 

Arap dili ve edebiyatı ve şer‘î ilimlerde yetkin bir âlim olan Kirmastî, 614  değişik 

medreselerde görev yaptıktan sonra Sahn-ı Semân medreselerine müderris olarak 

atanmış,615 ardından Bursa ve İstanbul kadılığı yapmıştır.616 Taşköprîzâde onun kadılık 

göreviyle ilgili olarak idarecilerden çekinmediğini, kınanmaktan korkmayarak hakkı 

savunduğunu söylemiş, cesaretini ifade etmek için Kirmastî ile vezir arasında geçen bir 

olayı anlatmış, onun hakka bağlılığı ve cesareti sebebiyle II. Bayezid’in takdirini 

kazandığını belirtmiştir.617 Bursa sancağına bağlı Kirmasti (bugünkü Mustafakemalpaşa) 

kazasında bir mektep ile İstanbul’da bir medrese ve bir mektep yaptırmıştır.618 Vefat tarihi 

ile ilgili olarak kaynaklarda farklı bilgiler yer almakla birlikte Taşköprîzâde, onun 

900/1494 yılı başlarında vefat ettiğini ve Fâtih Camii yakınında kendi yaptırdığı mektebin 

yanına defnedildiğini söylemektedir.619 

b. Eserleri: 

Fıkıh, kelâm ve belagata dair metin, şerh, hâşiye ve risâle türünde çalışmaları 

bulunan Kirmastî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Zübdetü’l-vüsûl ilâ 

                                                 
613  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 127; Mecdî, a.g.e., s. 224; Leknevî, a.g.e., s. 227; 
614  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 127; Mecdî, a.g.e., s. 224; Ziriklî, a.g.e., VIII, s. 227. 
615  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 127; Mecdî, a.g.e., s. 224. 
616  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 127; Mecdî, a.g.e., s. 224; Ziriklî, a.g.e., VIII, s. 227; Kehhâle, a.g.e., IV, s. 

157. 
617  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 127; Mecdî, a.g.e., s. 224. 
618  Mecdî, a.g.e., s. 224 (kenar hâşiyede). 
619  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 127; Mecdî, a.g.e., s. 224-225. Vefat tarihi ile ilgili bkz. Ziriklî, a.g.e., VIII, s. 

227; Kehhâle, a.g.e., IV, s. 157; Cici, a.g.e., s. 273; Ahmet Özel, “Kirmastî”, DİA, XXVI, Ankara, 2002, 
s. 67-68. 
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‘ilmi’l-usûl, el-Vecîz fî usûli’l-fıkh, el-Medârikü’l-asliyye ile’l-makâsıdi’l-fer‘iyye, Usûlü’l-

ahkâm, Risâle fi’l-vakf, Risâle fi’r-rehn.620 

el-Medârikü’l-asliyye ile’l-makâsıdi’l-fer‘iyye 

Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî (ö. 900/1494) tarafından kaleme alınan eserin 

kütüphanedeki nüshası 50 varak, 17 satır olup HC288 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. 

Hasan b. Mustafa er-Rûmî tarafından hicrî 985 yılında istinsah edilmiştir. 621  Kirmastî 

girişte hamdele ve salveleden sonra bir mukaddime ve dokuz maksattan oluşan eserinin, 

fıkıh usûlüne dair ana konuları içeren ve kolaylık olsun diye misal ve delilleri ihtiva 

etmeyen bir risâle olduğunu ifade etmektedir. 622  Zahriyede eserin ayrıntılı bir fihristi 

verilmiştir. 

Mukaddimede fıkıh usûlünün tarifini ve konusunu ele aldıktan sonra birinci 

maksadda kelâm ilmine dair meseleleri incelemiş, ikinci maksadda sekiz alt başlık halinde 

elfâz bahislerine yer vermiş, üçüncü maksadda hükümleri, diğer maksadlarda da sırasıyla 

kitap, sünnet, icma, kıyas, tercih ve ictihad konularını işlemiştir. Kirmastî, “kâle 

ashâbünâ” ve “aleyhi ashâbünâ” ifadeleriyle Ebû Hanîfe, Ebû Yûsûf ve İmam 

Muhammed’in görüşlerini vermiş, “fe’in kîle” ifadesiyle Şâfiîlerin görüşünü belirtmiş, 

“kulnâ” ile Hanefîlerin Şâfiîlere cevabını aktarmış, “ındehû” ile İmam Şâfiî’nin 

Hanefîlere itirazını zikretmiş, “kulnâ cemî‘an” ifadesiyle Hanefî ve Şâfiîlerin ittifak ettiği 

görüşleri vermiş ve “meşâyihine’l-‘ırâkıyyîn” ifadesiyle de Kerhî ve Cessâs’ı 

kastetmiştir.623 

Birçok kaynaktan istifade etmekle birlikte Kirmastî’nin eserinde en çok kullandığı 

iki kaynak Abdülaziz el-Buharî (v.730/1330)’nin Keşfü’l-Esrâr’ı ve Teftâzânî (v. 

791/1389)’nin Şerhu’t-Telvîh’idir.624 Hanefî usûlüne göre yazdığı ve usûl ilmine ait her 

türlü konu ve meseleyi işlediği bu eserinde Kirmastî’nin, Hanefî ve Şâfiî mezheplerini -

                                                 
620  Eserleri için bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 127; Mecdî, a.g.e., s. 224; Ziriklî, a.g.e., VIII, s. 227; 

Kehhâle, a.g.e., IV, s. 157; Atay, a.g.e., s. 141; Cici, a.g.e., s. 273-279; Ahmet Özel, “Kirmastî”, DİA, 
XXVI, s. 67. 

621  Müstensih ismi varak 50a’daki ferağ kaydında ve eserin zahriyesinde zikredilmekle birlikte istinsah tarihi 
sadece zahriyede yazılmıştır. 

622  Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî, el-Medârikü’l-asliyye ile’l-makâsıdi’l-fer‘iyye, İnebey Ktp., nr. HC288, 
vr. 1a. 

623  Omar Nassrat, Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî’nin “el-Medârikü’l-asliyye ile’l-mekâsıdi’l-fer’iyye”si 
(Tahkik ve Tahlil), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (basılmamış yüksek lisans tezi), 
İstanbul, 2013, s. 26. 

624  Nassrat, a.g.e., s. 27. 
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cüz’î delillere ve örneklere temas etmeden- mukayese etmeye özen gösterdiği 

anlaşılmaktadır. 625  Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 626  İstanbul 

Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak Omar Nassrat tarafından,“Yûsuf b. Hüseyin el-

Kirmastî’nin ‘el-Medârikü’l-asliyye ile’l-mekâsıdi’l-fer’iyye’si (tahkik ve tahlil)” ismiyle 

2013 yılında tahkik edilmiştir. Nassrat’ın tahkike esas aldığı dört nüshadan biri de Bursa 

İnebey Kütüphanesi’nde bulunan ve tarafımızdan incelenen HC288 demirbaş numaralı 

nüshadır.627 

44. Mevlânâzâde el-Hıtâî (ö. 901/1496) 

a. Hayatı: 

Hanefî mezhebine mensup olan Nizâmeddin Osman b. Abdullah el-Hıtâî, 

Mevlânâzâde (Mollazâde) lakabıyla meşhur olmuştur.628 Belagat ve usûl ilimlerinde yetkin 

bir âlimdir.629 Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. 901/1496 yılında 

vefat etmiştir.630 

b. Eserleri: 

Belagat ve fıkıh alanında hâşiye türü çalışmaları bulunan Mevlânâzâde’nin fıkıh 

usûlüne dair Hâşiye ‘ale’t-Telvîh li’t-Teftâzânî adlı bir eseri bulunmaktadır.631 

Hâşiye ‘ale’t-Telvîh 

Sadrüşşerîa’nın et-Tenkîh ve et-Tavdîh adlı eserleri üzerine Sâdeddin et-Teftâzânî 

tarafından yapılan et-Telvîh adlı hâşiyenin Mevlânâ el-Hıtâî (ö. 901/1496) tarafından 

kaleme alınan hâşiyesidir. 632  İnebey Kütüphanesi’nde HC942/1 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha 13 varak, 17 satırdır. 

İncelenen nüshada kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, 

metin ile hâşiye arasını ayıracak herhangi bir işaretleme yapılmamıştır. Hıtâî “ey” 633 

                                                 
625  Nassrat, a.g.e., s. 24. 
626  Bazı yazma nüshaları bkz. Beyazıd Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 2143; Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5374; 

Akşehir Ktp., nr. 169. 
627  bkz. Nassrat, a.g.e., s. 29. 
628  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 656; Kehhâle, a.g.e., II, s. 362. 
629  Kehhâle, a.g.e., II, s. 362. 
630  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 656; Kehhâle, a.g.e., II, s. 362. 
631  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 656; Kehhâle, a.g.e., II, s. 362; Özel, a.g.e., s. 220. 
632  Eserin ismi kütüphane kataloğunda “Hâşiyet et-tevzîh fî hall ğavâmiz et-tenkîh” şeklindedir. 
633  Nizâmeddin Osman b. Abdullah el-Hıtâî, Hâşiye ‘ale’t-Telvîh, İnebey Ktp., nr. HC942/1 vr. 4a. 
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ifadesiyle açıklama yapmakta, “fe’in kîle-kultü”634 ifadeleriyle muhtemel sorulara cevap 

vermekte, “kîle”635 ifadesiyle konu ile ilgili zayıf görüşleri aktarmakta, yeri geldikçe nahvî 

izahlar yapmakta 636  ve “te’emmel” 637  ifadesiyle okuyucuyu konu üzerinde düşünmeye 

sevk etmektedir. Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer 

kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Beyazıd Ktp., Veliyüddin 

Efendi, nr. 3256, nr. 3257; Süleymaniye Ktp., Dâmad İbrahim, nr. 451; Âtıf Efendi Ktp., 

Âtıf Efendi, nr. 276; Manisa Ktp., nr. 1909/2. 

45. Celâleddin ed-Devvânî (ö. 908/1503) 

a. Hayatı: 

Tam adı Celâleddin Muhammed b. Es‘ad ed-Devvânî’dir. 638  İran’ın Kâzerûn 

şehrine bağlı Devvân köyünde doğmuştur.639 Şâfiî mezhebine mensuptur.640 Babası Es‘ad, 

Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin talebelerindendir. İlk tahsiline Kâzerûn’da başlayan Devvânî, 

sonrasında Şîraz’a giderek çoğu Cürcânî’nin talebesi olan Safiyüddin el-Îcî, Ebü’l-Mecl 

Abdullah el-Geylî, Mazharüddin Muhammed el-Kâzerûnî, Rükneddin Rûzbihân eş-Şîrâzî, 

Hasan Şâh Bakkâl ve Muhyevî Lârî gibi âlimlerden çeşitli aklî ve naklî ilimler tahsil 

etmiştir. Hayatının büyük bir kısmını Şîraz’da geçiren Devvânî, 908/1502 yılında vefat 

ederek Devvân’a defnedilmiştir.641 

b. Eserleri: 

Tefsir, fıkıh usûlü, kelâm, felsefe, mantık, ahlak, tasavvuf ve edebiyat gibi 

alanlarda çoğu şerh ve hâşiye türünde Arapça ve Farsça olmak üzere birçok eseri bulunan 

Devvânî’nin fıkıh usûlüne dair eseri Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ’dır.642 

 

 

                                                 
634  Hıtâî, a.g.e., vr. 4b, 6a, 8b, 9a. 
635  Hıtâî, a.g.e., vr. 6a. 
636  Hıtâî, a.g.e., vr. 6b. 
637  Hıtâî, a.g.e., vr. 8b. 
638  Sehâvî, a.g.e., VII, s. 133; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 32. 
639  Ziriklî, a.g.e., VI, s. 32. 
640  Sehâvî, a.g.e., VII, s. 133. 
641  Harun Anay, “Devvânî”, DİA, IX, İstanbul, 1994, s. 257-258. 
642  Eserleri için bkz. Sehâvî, a.g.e., VII, s. 133; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 32; Anay, “Devvânî”, DİA, IX, s. 259-

261. 



 

86 
 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Adudüddin el-Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ adlı eseri üzerine Celâleddin ed-

Devvânî tarafından yazılan hâşiyedir. İnebey Kütüphanesi’nde HC1199/5 demirbaş 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha, 68-73 varak, 21 satır olup kütüphane kayıtlarına göre hicrî 

X. asırda istinsah edilmiştir. Eserin kütüphanede HC1199/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı, 

5+8 varak, 18 satır olan bir nüshası daha mevcuttur. Eserin çeşitli kütüphanelerde (Beyazıd 

Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 3253; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 693, 

Karaçelebizade, nr. 356; Murat Molla Ktp., Murad Molla, nr. 656) yazma nüshaları 

bulunmaktadır. 

46. Hamidüddin el-Hüseynî Efdalzâde (ö. 908/1503) 

a. Hayatı: 

Hanefî mezhebine mensup olan Hamidüddin b. Efdalüddin el-Hüseynî ilk tahsiline 

babasıyla başladıktan sonra dönemin âlimlerinden ve Molla Yegân’dan ders almıştır. 

Bursa’da müderris olarak göreve başlayan Efdalzâde, Fâtih Sultan Mehmed’in 

hükümdarlığının ilk yıllarında bu görevinden azledilerek İstanbul’a gelmiş, orada Fâtih ile 

karşılaşmış, padişah da kendisini tanıyarak divana çağırmış ve ertesi gün onu elli akçe 

yevmiye ile Bursa Murâdiye Medresesi müderrisliğine tayin etmiştir. Bir müddet sonra 

Sahn-ı Semân medreselerine müderris olarak atanmış, bu dönemde azim ve gayretiyle 

padişahın takdirini kazanarak İstanbul kadılığına getirilmiştir. II. Bayezid döneminde 

şeyhülislâmlık makamına atanan Efdalzâde, vefatına kadar bu görevini sürdürmüştür.643 

Takva sahibi, yumuşak huylu, sabırlı ve mütevazi bir âlim olarak nitelenen Efdalzâde’nin 

yetiştirdiği öğrenciler arasında Muhyiddin el-Fenârî,644 Abdülvâsı‘ b. Hızır, Hüsâmeddin b. 

Hüseyin b. Abdurrahman gibi âlimler bulunmaktadır.645 908/1503’de646 veya 903//1498’de 

vefat ederek Eyüp Sultan mezarlığına defnedilmiştir.647 

 

                                                 
643  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 105-106; Mecdî, a.g.e., s. 191-192; İbnü’l-İmâd Abdülhay b. Ahmed el-

Hanbelî, Şezerâtü’z-zeheb, (thk. Mahmûd el-Arnaût), X, 1. b., Dâru İbn Kesîr, Dımaşk-Beyrut, 1986, s. 
54-55. 

644  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 106; Mecdî, a.g.e., s. 193; İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 54-55. 
645  Leknevî, a.g.e., s. 69. 
646  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 106; İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 55; Leknevî, a.g.e., s. 69; Kehhâle, a.g.e., I, s. 

659. 
647  Mecdî, a.g.e., s. 192. 
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b. Eserleri: 

Efdalzâde’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır: 

Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi’l-Muhtasar, 648  Ecvibe ‘an i‘tirâzâti’ş-Şeyh 

Ekmeleddîn fî şerhihî li’l-Hidâye.649 

Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ  

Muhtasarü’l-Müntehâ üzerine Adudüddin el-Îcî’nin (756/1355) yazdığı Şerhu 

Muhtasari’l-Müntehâ adlı şerhin, Seyyid Şerîf el-Cürcânî (816/1413) tarafından yapılan 

hâşiyesinin hâşiyesidir. İnebey Kütüphanesi’nde HO699/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı 

olan nüsha, 49 varak, 25 satır olup Mehmed isimli bir müstensih tarafından hicrî 1099 

yılında istinsah edilmiştir. Eserin kütüphanede HC1199/6 demirbaş numarasıyla kayıtlı ve 

74-139+2 varak, 21 satır olan bir nüshası daha mevcuttur. 

İncelenen nüshanın zahriyesinde eserin içeriğine dair, “hâzihî hâşiyetün li-

Efdalzâde ‘ale’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Kâdî ‘Adudüddîn ‘alâ Muhtasari’l-Müntehâ li-bni’l-

Hâcib” şeklinde bir kayıt bulunmaktadır.650 Ancak nüshanın içerisinde müellifin, eserine 

bir isim vermediği görülmektedir. İnebey Kütüphanesi’deki kayıtlarda Hâşiyet 

muhtasarü’l-Muntehâ ismiyle geçmesine rağmen eserin ismi, Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-

Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ olmalıdır. Nitekim Recep Cici de eseri, bu isimle 

zikretmektedir.651 

Kütüphane kayıtlarında 100 varak olduğu belirtilen kitabın yapılan inceleme 

sonucunda 49 varak olduğu anlaşılmış, 50-100 varak arasının ise başka bir kitap olduğu 

tespit edilmiştir. Yine kütüphane kayıtlarında nüshanın istinsah tarihi hicrî 1100 olarak 

geçse de, bu tarihin ikinci kitaba ait olduğu ve incelenen nüshanın hicrî 1099 yılında 

istinsah edildiği anlaşılmıştır. Tanıtılan nüsha ile aynı mecmua içerisinde yer alan ve varak 

“50-b” de başlayan ikinci kitap, Cürcânî’nin Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ adlı 

eserine Hasan b. Abdüssamed es-Samsûnî tarafından yazılmış başka bir hâşiyedir. 

                                                 
648  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 106; 
649  Eserleri için bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 106; İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 55; Leknevî, a.g.e., s. 69; 

Kehhâle, a.g.e., I, s. 659; Cahit Baltacı, “Hamîdüddin Efendi, Efdalzâde”, DİA, XV, İstanbul, 1997, s. 
477; Cici, a.g.e., s. 271-272. 

650  Hamidüddin el-Hüseynî Efdalzâde, Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, 
İnebey Ktp., nr. HO699/1, vr. 3a. 

651  Cici, a.g.e., s. 272. 
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Efdalzâde, eseri kaleme alış nedenini belirtmemekle beraber Süleymaniye’de 

bulunan bir nüshada Molla Samsûnîzâde’ye itiraz amacıyla yazıldığı kısa bir not şeklinde 

kaydedilmektedir. 652  “Kavlühû-âh” 653  tarzında Cürcânî’nin ifadelerini aktaran müellif, 

“ya‘nî” 654 , “ey” 655 , “ekûlü” 656  ifadeleriyle izah ve açıklamalarda bulunmaktadır. 

Cürcânî’nin ifadelerini bazen çok kısa, bazen de çok uzun bir şekilde nakleden Efdalzâde, 

daha çok lafzî, lügavî ve nahvî izahlar yapmış, yeri geldiğinde Eş‘ariyye, Mâturîdiyye ve 

Mu‘tezile gibi itikadî mezheplerin görüşlerine de yer vermiştir. 657  İncelenen nüshada 

başlıklara yer verilmemiş ve metni hâşiyeden ayıracak herhangi bir işaret kullanılmamıştır. 

Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerde esere 

ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 471, Dâmad 

İbrahim, nr. 453, Fâtih, nr. 1277, Hacı Beşir Ağa, nr. 137, Hamidiye, nr. 746, nr. 437, Kılıç 

Ali Paşa, nr. 3182; Âtıf Efendi Ktp., Âtıf Efendi, nr. 1599; Konya Bölge Ktp., nr. 194; 

Manisa Ktp., nr. 466/2; Tekeli Ktp., nr. 198; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 597. 

47. Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) 

a. Hayatı: 

Hanefî mezhebine mensup olan Şemseddin Ahmed b. Süleyman b. Kemal Paşa 

873/1469 yılında doğmuş olup, dedesi Kemal Paşa’ya nispetle İbn Kemal veya 

Kemalpaşazâde diye anılmaktadır. Kaynaklarda doğum yerinin Edirne, Tokat veya 

Amasya olduğuna dair farklı bilgiler zikredilmektedir.658 Gençlik yıllarında ilimle meşgul 

olduktan sonra askerî sınıfa giren Kemalpaşazâde, ardından tekrar ilmiye sınıfına dönmeye 

karar vermiştir. 659  Kestelî Muslihuddin Mustafa, Hatibzâde Muhyiddin Efendi, 

Muarrifzâde Sinâneddin Yûsuf,660 Molla Lütfî,661 Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi gibi 

âlimlerden ders almıştır.662 Edirne Ali Bey Medresesi, Üsküp Medresesi, Edirne Halebiyye 

                                                 
652  Cici, a.g.e., s. 272. 
653  Efdalzâde, a.g.e., vr. 3b vd. 
654  Efdalzâde, a.g.e., vr. 4a. 
655  Efdalzâde, a.g.e., vr. 5b. 
656  Efdalzâde, a.g.e., vr. 6a. 
657  Cici, a.g.e., s. 272. 
658  Şerafettin Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, Ankara, 2002, s. 238-240; Özel, a.g.e., s. 236. 
659  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 226. 
660  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 226; İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 335; Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, s. 

238; Özel, a.g.e., s. 236. 
661  Leknevî, a.g.e., s. 21; Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, s. 238; Özel, a.g.e., s. 236. 
662  Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, s. 238; Özel, a.g.e., s. 236. 
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Medresesi, İstanbul Sahn-ı Semân Medreseleri, Edirne Dârülhadisi ve Edirne Sultan 

Bayezid Medresesi’nde müderrislik yapmıştır.663 Edirne kadılığı ve Anadolu kazaskerliği 

görevlerinde de bulunan Kemalpaşazâde, 932/1526 yılında 664  Alâeddin Ali el-Cemâlî 

(Zembilli Ali Efendi)’nin vefatının ardından şeyhülislâm olmuştur.665 Hadis, tefsir, fıkıh 

gibi şer‘î ilimler başta olmak üzere tarih, edebiyat, felsefe, dil ve tıp gibi birçok alanda 

derin bilgi sahibidir. XVI. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı’da ilim ve kültürün en önemli 

temsilcilerinden biri olarak görülmektedir. Onun yetiştirdiği talebeler arasında Muhyiddin 

Mehmed b. Pîr Mehmed, Sa‘dî Sâdullah Efendi, Muslihuddin Mustafa, Celâlzâde Salih 

Çelebi, Ebüssuûd Efendi gibi âlimler bulunmaktadır. 666  940/1534 yılında vefat eden 

Kemalpaşazâde, 667  Edirnekapı dışındaki Mahmud Çelebi Zâviyesi haziresine 

defnedilmiştir.668 

b. Eserleri: 

Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere tarih, dil, edebiyat, kelâm, fıkıh, fıkıh usûlü, 

felsefe, tasavvuf ve tefsir gibi alanlarda 100’ü aşkın eseri bulunan Kemalpaşazâde’nin fıkıh 

ve usûl-i fıkha dair eserlerinden bazıları şunlardır: Tağyîrü’t-Tenkîh, Hâşiye ‘ale’t-Telvîh, 

Islâhu’l-Vikâye, Hâşiye ‘ale’l-Hidâye, Fetâvâ, Mühimmâtü’l-müftî, Eşkâlü’l-ferâ’iz, 

Tabakâtü’l-fukahâ, Tabakâtü’l-müctehidîn, el-Felâh şerhu’l-Merâh, Resâ’ilü İbn Kemâl 

(fıkha dair risâlelerinin bir kısmını içeren bu kitap 1316’da İstanbul’da basılmıştır).669 

Tağyîrü’t-Tenkîh 

Kemalpaşazâde, Sadrüşşerîa’nın Tenkîhu’l-usûl adlı eserinde hatalı gördüğü yerleri 

düzeltip yeniden düzenleyerek Tağyîru’t-Tenkîh adıyla bir metin meydana getirmiştir. 

İnebey Kütüphanesi’nde HO701 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha, 117 varak, 15 

satır olup kütüphane kayıtlarına göre hicrî X. asırda istinsah edilmiştir. Kütüphanede eserin 

HC271 demirbaş numarasına kayıtlı bir nüshası daha bulunmaktadır. 

                                                 
663  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 226-227; İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 335. 
664  Leknevî, a.g.e., s. 22. 
665  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 226-227; İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 335; Leknevî, a.g.e., s. 22. 
666  Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, s. 238. 
667  Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 227; İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 336; Leknevî, a.g.e., s. 22; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 

141; Ziriklî, a.g.e., I, s. 133; Kehhâle, a.g.e., I, s. 148. 
668  Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, s. 238; Özel, a.g.e., s. 236. 
669  Eserleri için bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 227; İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 336; Leknevî, a.g.e., s. 22; 

Bağdâdî, a.g.e., I, s. 141-142; Ziriklî, a.g.e., I, s. 133; Kehhâle, a.g.e., I, s. 148; İlyas Çelebi, 
“Kemalpaşazâde (Eserleri)”, DİA, XXV, Ankara, 2002, s. 245-247; Özel, a.g.e., s. 236-238. 
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Bir mukaddime ve iki kısımdan oluşan eserde rükün, bâb ve fasıl başlıkları 

bulunmaktadır. Şer‘î deliller hakkında olan birinci kısım; kitap, sünnet, icmâ ve kıyas 

konularını işleyen dört rükünden oluşmaktadır. İkinci kısımda ise hüküm konusu ele 

alınmıştır. İncelenen nüshada başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış, az da olsa sayfa 

kenarında açıklamalara yer verilmiştir. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan 

eser,670 1309’da İstanbul’da basılmıştır. 

Şerhu Tağyîri’t-Tenkîh 

Kemalpaşazâde, Sadrüşşerîa’nın Tenkîhu’l-usûl adlı eserinde hatalı gördüğü yerleri 

değiştirerek Tağyîrü’t-Tenkîh adlı eseri kaleme almış, daha sonra bu esere Şerhu Tağyîri’t-

Tenkîh adıyla bir şerh yazmıştır. İnebey Kütüphanesi’nde UC1095 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha, 152 varak,671 23 satır olup İbrahim b. Mehmed tarafından hicrî 1010 

yılında Akhisar’da istinsah edilmiştir. İncelenen nüshada metnin üzeri kırmızı mürekkeple 

çizilmiş olup sayfa kenarında açıklamalara yer verilmiştir. Çeşitli kütüphanelerde 

(Süleymaniye Ktp.,Bağdatlı Vehbi, nr. 366, Zeytinoğlu Ktp., nr. 554; Amasya Ktp., nr. 

1818, nr. 408) yazma nüshaları bulunan eser, metniyle birlikte 1309 yılında İstanbul’da 

basılmıştır. 

Hâşiyetü’t-Telvîh 

Eser, Teftâzânî tarafından kaleme alınan et-Telvîh adlı hâşiyenin hâşiyesidir.672 

Kemalpaşazâde eserinde, kendisinden önce aynı esere hâşiye yazan Molla Hüsrev ile 

Hasan Çelebi’yi isim vermeden birçok konuda eleştirmiş,673 incelenen nüshada eleştirdiği 

kişiler sayfa kenarlarında belirtilmiştir. İnebey Kütüphanesi’nde GE4659 demirbaş 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha, 147 varak, 21 satır olup hicrî 962 yılında Kostantiniyye’de 

istinsah edilmiştir. Ayrıca kütüphanede eserin HO670 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir 

nüshası daha mevcuttur. 674 

İncelenen nüshada kırmızı mürekkeple yazılmış “kâle” ifadesiyle metin verildikten 

sonra yine kırmızı mürekkeple yazılmış “ekûlü” ifadesiyle verilen kısım açıklanmıştır. 
                                                 
670  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 3986, nr. 4102, Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 950; Nurosmaniye Ktp., nr. 1295. 
671  Kütüphane kataloğunda eser, 150 varak şeklinde kaydedilmiştir. 
672  Kütüphane kayıtlarında eserin ismi “Hâşiyetü’t-Tavzîh” şeklindedir. (Eserin ismi için bkz. Özen, 

“Teftâzânî”, DİA, XL, s. 305. 
673  Çelebi, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, s. 247. 
674  Kütüphane kayıtlarında bu nüshanın ismi “Hâşiyetü Tenkîhi’l-usûl” şeklindedir. 
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Kemalpaşazâde, “fe’in kîle-kultü” 675  ifadeleriyle muhtemel sorulara cevap vermekte, 

lügavî ve nahvî izahlar yapmakta676, “kîle”677  ifadesiyle konu ile ilgili zayıf gördüğü 

görüşleri nakletmektedir. Başka bir âlime ait bir görüşü naklederken, “zekerahû el-Kâdî el-

Beyzâvî”678, “kâle’l-Vâhidî”679, “kâle’ş-Şâfi‘î”680, “kâle’l-fakîh Ebû Kâsım”681, “kâle’l-

Kâdî ‘Adudüddîn fî Şerhi’l-Muhtasar”682, “mâ kâlehû el-Fâdıl eş-Şerîf”683, “kâle Şemsü’l-

eimme es-Serahsî”684  örneklerinde olduğu gibi görüşünü naklettiği kişinin ismini veya 

ismiyle birlikte eserini genellikle zikretmektedir. Ancak “men ğafele ‘an hâzihi’d-

dakîka”685, “men ze‘ame ennehû”686, “men kâle enne-kad ahta’e”687 gibi ifadelerle isim 

vermeden çoğunlukla aynı esere hâşiye yazan Molla Hüsrev ile Hasan Çelebi’yi birçok 

konuda eleştirmiştir. İncelenen nüshada eleştirdiği kişilerin isimleri kırmızı mürekkeple 

sayfa kenarlarında yazılarak belirtilmiştir. Yine sayfa kenarlarında kırmızı mürekkeple 

yazılan “matlab” ifadesiyle şu başlıklara yer verilmiştir: “İsti‘mâlü lafzin sâ’irin”, “el-

farku beyne’l-ikfâr ve’t-tekfîr”, “lâ büdde”, “lâ münâkaşe fi’l-istilâh”, “i‘âdetü’l-

ma‘rife”, “merâtibü te’lîfi’l-kelâm”, “tashîhu’l-lafzi”, “tekellümü’l-fârisiyye fi’l-cenneti”, 

“duhûlü tâ’i’t-te’nîsi fi’l-aded”, “mühimmün cidden”, “el-kur’ü”, “et-tefsîru”, “zikru 

kelimeti küll fi’t-ta‘rîf”, “et-tefvîdu”, “el-fardu”, “lâ ğayra”, “eş-şüc‘ân”, “bey‘u ümmi’l-

veled ve’l-müdebber”, “er-rahtu”, “cem‘iyyetü’l-isneyn”, “fe-sâ‘iden”, “heb”, “ityânü 

tâ’i’t-te’nîs”, “et-tâ’ife”, “kattu”, “mukâbeletü’l-cem‘i bi’l-cem‘i”, “el-ilâhü”. Ayrıca 

“faslün fî kasri’l-‘âmmi” ve “faslün fî elfâzi’l-‘âmmi” ifadeleriyle yine sayfa kenarında 

kırmızı mürekkeple yazılmış iki fasıl başlığı bulunmaktadır.688 

Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer 

kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Süleymaniye Ktp., Giresun 

                                                 
675  Ahmed b. Süleyman Kemalpaşazâde, Hâşiyetü’t-Telvîh, İnebey Ktp., nr. GE4659, vr. 5a, 6b, 8a, 9a vd. 
676  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 4b, 7a. 
677  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 4b, 5b. 
678  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 2b. 
679  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 3a. 
680  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 3a. 
681  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 12a. 
682  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 12b. 
683  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 12b. 
684  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 17a. 
685  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 3a. 
686  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 16a. 
687  Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 20b. 
688  Başlıklar için bkz. Kemalpaşazâde, a.g.e., vr. 9b, 14a, 22a, 27b, 34b, 39b, 41a, 46a, 48b, 52b, 64b, 65b, 

78b, 95a, 95b, 107a, 109a, 118a, 119a, 120b, 121a, 122a, 128a, 135b, 136a, 143a, 105a, 118b. 
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Yazmalar, nr. 3558, Amcazâde Hüseyin, nr. 153, Dâmad İbrahim, nr. 448, nr. 447, nr. 446, 

Esad Efendi, nr. 3682, nr. 457, Giresun Yazmalar, nr. 86, Hâlet Efendi, nr. 163, Kadızâde 

Mehmed, nr. 102, Lâleli, nr. 706, Nâfiz Paşa, nr. 224, Süleymaniye, nr. 1046, Şehid Ali 

Paşa, nr. 620, Yazma Bağışlar, nr. 3734; Râgıp Paşa Ktp., nr. 380, nr. 379; Vahit Paşa 

Ktp., nr. 176; Çorum Ktp., nr. 3276, Adana Ktp., nr. 148. 

48. İbn Nüceym (ö. 970/1563) 

a. Hayatı: 

Zeynüddin b. İbrahim b. Muhammed b. Nüceym el-Mısrî 926/1520 yılında 689 

Kahire’de doğmuş olup, adı kaynaklarda Zeynelâbidîn veya kısaca Zeyn olarak 

geçmektedir.690 Büyük dedesi Nüceym’e nisbetle İbn Nüceym diye meşhur olmuştur.691 

Şerefeddin el-Bulkînî, İbnü’ş-Şelebî, Emînüddin Muhammed b. Abdülâl,692 Ebü’l-Feyz es-

Sülemî, İbnü’l-Halebî, Nûreddin ed-Deylemî el-Mâlikî ve Şukayr el-Mağrıbî gibi 

âlimlerden ders almıştır. 693  Şeyh Süleyman el-Hudayrî vasıtasıyla tarikata intisap 

etmiştir. 694  Yetiştirdiği talebeler arasında kardeşi Sirâceddin İbn Nüceym, Şemseddin 

Muhammed b. Abdullah et-Timurtâşî, Muhammed b. Ali el-Alemî gibi âlimler 

bulunmaktadır.695  Hanefî fıkıh âlimlerinden biri olan İbn Nüceym 970/1563 yılında696 

Kahire’de vefat ederek Sükeyne bint Hüseyin b. Ali’nin kabri yakınında defnedilmiştir.697 

b. Eserleri: 

İbn Nüceym’in fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: el-Bahrü’r-râ’ik, el-

Eşbâh ve’n-nezâ’ir, el-Fevâ’idü’z-Zeyniyye fî mezhebi’l-Hanefiyye, el-Fetâva’z-Zeyniyye, 

er-Resâ’ilü’z-Zeyniyye, Fethu’l-gaffâr fî şerhi’l-Menâr, Hâşiyetü Câmi‘i’l-fusûleyn, 

Lübbü’l-usûl fî takrîri’l-usûl, Ta‘lîka ‘ale’l-Hidâye.698 

 
                                                 
689  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 328. 
690  Ahmet Özel, “İbn Nüceym, Zeynüddin”, DİA, XX, İstanbul, 1999, s. 236. 
691  İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 523; Leknevî, a.g.e., s. 134; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 328; Kehhâle, a.g.e., I, s. 740. 
692  Leknevî, a.g.e., s. 134. 
693  Özel, “İbn Nüceym, Zeynüddin”, DİA, XX, s. 236. 
694  Leknevî, a.g.e., s. 135. 
695  Özel, “İbn Nüceym, Zeynüddin”, DİA, XX, s. 236. 
696  İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 523; Leknevî, a.g.e., s. 134-135; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 328; Kehhâle, a.g.e., I, s. 

740. 
697  Özel, “İbn Nüceym, Zeynüddin”, DİA, XX, s. 236. 
698  Eserleri için bkz. İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 523; Leknevî, a.g.e., s. 134-135; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 328; 

Kehhâle, a.g.e., I, s. 740; Özel, “İbn Nüceym, Zeynüddin”, DİA, XX, s. 236-237. 
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Fethu’l-gaffâr bi-şerhi’l-Menâr 

Eser, Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin Menârü’l-envâr adlı eseri üzerine İbn Nüceym 

tarafından yazılan şerhtir. HO664 demirbaş numarasıyla İnebey Kütüphanesi’nde kayıtlı 

olan nüsha 200 varak, 31 satır olup hicrî 1008 yılında699 istinsah edilmiştir. İncelenen 

nüshada kırmızı mürekkeple yazılan metin, kelime veya cümle şeklinde verilmiş, ardından 

siyah mürekkeple şerh edilmiştir. 

İbn Nüceym mukaddimede, hicrî 965 senesinde el-Câmi‘u’l-Ezher’de Menâr’ı ders 

olarak okuturken bu şerhi yazdığını ifade etmektedir. 700  Yine mukaddimede, eserini 

Mişkâtü’l-envâr fî usûli’l-Menâr diye isimlendirdiğinden bahsetmektedir.701 Ancak ferağ 

kaydında, eserini önce Ta‘lîku’l-envâr ‘alâ usûli’l-Menâr diye isimlendirdiğini, daha sonra 

bazı âlimlerin işaretiyle Fethu’l-gaffâr bi-şerhi’l-Menâr ismini verdiğini belirtmektedir.702 

Her ne kadar müellif tarafından son olarak Fethu’l-gaffâr bi-şerhi’l-Menâr ismiyle 

isimlendirilse de, bu üç farklı isimlendirme, eserin her üç isimle de anılmasına sebep 

olmuştur. Ferağ kaydında eserin hicrî 965 yılında, beş ay gibi kısa bir süre içerisinde 

tamamlandığı zikredilmektedir.703 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan704 İbn Nüceym’in bu şerhi üzerine 

Abdurrahman el-Bahrâvî tarafından bir hâşiye yazılmıştır.705 Eser Kahire’de 1355/1936 

yılında Abdurrahman el-Bahrâvî’nin hâşiyesiyle birlikte 3 cilt halinde Matbaatü Mustafa 

el-Bâbî el-Halebî isimli yayınevi tarafından basılmıştır. Eser ile ilgili ‘Abdül‘âlî b. Ali el-

Mezrû‘î Suudi Arabistan’da el-Câmi‘atü’l-İslâmiyye bi’l-Medîneti’l-Münevvere’de 

“Tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl min kitâbi’l-Bahri’r-râik şerhi Kenzi’d-dekâik li-Zeyniddîn 

İbni Nüceym el-Hanefî rahimehu’l-lâh mukârene bi-kitâbihî Fethi’l-gaffâr şerhi’l-Menâr 

dirâse-te’sîliyye-tatbîkiyye” isimli bir doktora tezi hazırlamıştır.706 

                                                 
699  Kütüphane kataloğuna istinsah tarihi hicrî 1080 olarak kaydedilmiş olsa da eserin ferağ kaydına göre bu 

tarih hicrî 1008’dir. (bkz. Zeynüddin b. İbrahim İbn Nüceym, Fethu’l-gaffâr bi-şerhi’l-Menâr, İnebey 
Ktp., nr. HO664, vr. 200b.) 

700  İbn Nüceym, a.g.e., vr. 1b. 
701  İbn Nüceym, a.g.e., vr. 1b. 
702  İbn Nüceym, a.g.e., vr. 200a. 
703  İbn Nüceym, a.g.e., vr. 200a. 
704  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin, nr. 163; Pertev Paşa, nr. 152; 

Râgıp Paşa Ktp., nr. 428. 
705  Koca, “Menârü’l-Envâr”, DİA, XXIX, s. 118. 
706  http://www.iu.edu.sa/deanships/GraduateStudies/theses/Recorded/Shreeah/AusolAlfqh/Pages/default. 

aspx (29.04.2014) 
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49. İbnü’l-Hanbelî (ö. 971/1563) 

a. Hayatı: 

Ebû Abdullah Radıyyüddin Muhammed b. İbrahim b. Yûsuf el-Halebî el-Hanefî 

908/1502 yılında Halep’te doğmuştur.707 Nesebi, fıkıh âlimi olan İbnü’ş-Şıhne’ye ulaşır.708 

Kendisi Hanefî olmasına rağmen babası ve dedeleri Hanbelî olduğu için İbnü’l-Hanbelî 

veya Hanbelîzâde diye tanınmaktadır. Ahmed b. Hüseyin el-Bâkizî, Şehâbeddin Ahmed el-

Hindî, Muhammed b. Şa‘bân ed-Deyrûtî, Muhammed el-Hanâcirî, Veliyyüddin eş-Şirvânî, 

Mûsâ er-Rasûlî, Burhâneddin İbrâhim el-İmâdî gibi âlimlerden ders almıştır.709 954/1547 

yılında hacca gitmiş, döndükten sonra Dımaşk’a yerleşmiştir. 710  Yetiştirdiği talebeler 

arasında Şeyhülislâm Mahmûd el-Belyûnî, Şeyhülislâm Şemseddin İbnü’l-Minkâr, 

Şeyhülislâm Kadı Muhibbüddin Muhammed b. Eyyûb ed-Dımaşkî ve Şeyh Şemseddin el-

Esedî gibi âlimler bulunmaktadır. Tarihçi, dil âlimi, edip, şair ve fakih olan İbnü’l-Hanbelî, 

Şeyh Abdüllatif b. Abdülmü’min el-Ahmedî el-Horasânî el-Câmî’ye intisap ederek ondan 

hilâfet almıştır.711 971/1563 yılında Halep’te vefat etmiştir.712 

b. Eserleri: 

Tarih, matematik, mantık, Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, fıkıh usûlü, tefsir, hadis gibi 

alanlarda çalışmaları bulunan İbnü’l-Hanbelî’nin fıkıh ve fıkıh usûlüne dair eserleri 

şunlardır: Envârü’l-halek ‘alâ Şerhi’l-Menâr li’bni Melek, Zübâletü’s-sirâc ‘alâ Risâleti’s-

Sirâc (el-Ferâizü’s-Sirâciyye üzerine Cürcânî’nin yazdığı şerhin hâşiyesidir).713 

Envârü’l-halek ‘alâ Şerhi’l-Menâr li’bni Melek 

Eser, İbnü’l-Hanbelî tarafından İbn Melek’in Şerhu’l-Menâr’ı üzerine yazılan 

hâşiyedir. Kütüphanedeki nüsha 92-139 varak, 21 satır olup HO635/6 demirbaş 

numarasıyla kayıtlıdır. Nüshada, kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle önce 

metin verilmiş, sonra verilen metin açıklanmıştır. Eserin içerisinde herhangi bir bâb ve 

                                                 
707  Ziriklî, a.g.e. V, s. 302; Kehhâle, a.g.e., III, s. 42. 
708  Ziriklî, a.g.e. V, s. 302. 
709  Cevat İzgi, “İbnü’l-Hanbelî, Radıyyüddin”, DİA, XXI, İstanbul, 2000, s. 68; Özel, a.g.e., s. 257. 
710  İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 533. 
711  İzgi, “İbnü’l-Hanbelî, Radıyyüddin”, DİA, XXI, s. 68; Özel, a.g.e., s. 257. 
712  İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 534; Ziriklî, a.g.e. V, s. 302; Kehhâle, a.g.e., III, s. 42. 
713  Eserleri için bkz. İbnü’l-İmâd, a.g.e., X, s. 533-534; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 248; Ziriklî, a.g.e. V, s. 302-

303; Kehhâle, a.g.e., III, s. 43; İzgi, “İbnü’l-Hanbelî, Radıyyüddin”, DİA, XXI, s. 68-69; Özel, a.g.e., s. 
257-258. 
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fasıl başlığı yazılmamıştır. Sonu eksik olan nüsha, Kâsım b. Kutluboğa’nın risâlelerinin 

bulunduğu bir mecmua içerisinde yer almaktadır. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 714  hicrî 1306 ve 1315 

tarihlerinde İbn Melek’in şerhinin kenarında olmak üzere İstanbul’da basılmıştır.715 Yine 

“Şerhü’l-Menâr ve Havâşîhi min ‘ilmi’l-usûl” ismiyle 2 cilt halinde neşredilen bir kitapta, 

İbn Melek’in Menâr şerhi ve bu şerh üzerine yazılan Azmîzâde ve Yahyâ er-Ruhâvî’nin 

hâşiyeleri ile birlikte, İbnü’l-Hanbelî’nin bu hâşiyesi de yer almaktadır. 716  Ancak bu 

baskıda söz konusu hâşiyenin adı Envârü’l-Halek li’bni’l-Halebî şeklinde yazılmıştır. Bu 

kitap ile kütüphanedeki nüsha arasında yapılan karşılaştırmada hâşiyenin İbnü’l-

Hanbelî’ye ait olduğu ve muhaşşî isminin sehven İbnü’l-Halebî şeklinde yazıldığı 

anlaşılmıştır. 

50. Emîr Pâdişah(ö. 987/1579) 

a. Hayatı: 

Muhammed Emin b. Mahmûd el-Hüseynî el-Buhârî el-Mekkî, Emîr Pâdişah diye 

meşhur olmuştur.717 Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda geçen 

nisbelerinden Hz. Hüseyin’in soyundan gelen, Hanefî mezhebine mensup bir âlim olduğu 

anlaşılan Emîr Padişah, Horasan’da doğup Buhara’da yetişmiştir. 718  Muhtemelen 

eserlerinin konularından yola çıkarak Ziriklî, onun Hanefî fakihi olduğunu söylerken,719 

Kehhâle onu müfessir ve sûfî diye nitelemektedir.720 Mekke’de ikamet etmiş olan Emîr 

Padişah,721 Meşhed’de vefat etmiştir.722 

 

 

 

                                                 
714  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 479; Denizli, nr. 89; Tırnovalı, nr. 548-

549; Kayseri Râşid Ktp., Râşid Efendi, nr. 631. 
715  Atay, a.g.e., s. 124. 
716  Bu kitap, Dârü’l-Ahyâr, Dâru Rikâbî li’n-Neşr adlı yayınevleri tarafından Riyad-Kahire’de basılmıştır. 
717  Ziriklî, a.g.e., VI, s. 41. 
718  Ferhat Koca, “Emîr Pâdişah”, DİA, XI, İstanbul, 1995, s. 143; Özel, a.g.e., s. 268. 
719  Ziriklî, a.g.e., VI, s. 41. 
720  Kehhâle, a.g.e., III, s. 148. 
721  Ziriklî, a.g.e., VI, s. 41. 
722  Koca, “Emîr Pâdişah”, DİA, XI, s. 143; Özel, a.g.e., s. 268. 
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b. Eserleri: 

Fıkıh, tefsir, hadis ve Arap dili gibi alanlarda çalışmaları bulunan Emîr Padişah’ın 

fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Teysîrü’t-Tahrîr, Şerhu’s-Sirâciyye, Necâhu’l-

usûl ilâ ‘ilmi’l-usûl, Risâle ferîde fi’ktidâ’i’l-Hanefiyye bi’ş-Şâfi‘iyye.723 

Teysîrü’t-Tahrîr 

Emîr Pâdişah (ö. 987/1579) tarafından kaleme alınan eser, İbnü’l-Hümâm’ın fıkıh 

usûlüne dair et-Tahrîr adlı eserinin şerhidir. Müellif mukaddimede, eserini Mekke’de 

kaldığı süre içerisinde kaleme aldığını belirtmektedir.724 İnebey Kütüphanesi’nde eserin 

birinci cildi HC281, ikinci cildi HC282 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Birinci cilt 413 

varak, 21 satır; ikinci cilt ise 505 varak, 21 satırdır. Bu nüshalar Yahyâ b. Câbir el-Yemenî 

el-Kârî tarafından hicrî 984 yılında Mekke’de istinsah edilmiştir. Müellifin vefat tarihi ve 

eserin Mekke’de telif edilmiş olması dikkate alındığında incelenen nüshanın, müellifin 

vefatından üç yıl önce ve eserin telif edildiği şehirde istinsah edildiği anlaşılmaktadır. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 725  Kahire’de 1350-51/1931-32 

yılında dört cilt halinde neşredilmiştir. 

51. Mirzacân Şîrâzî (ö. 994/1586) 

a. Hayatı: 

Tam adı Şemseddin Habîbullah b. Abdullah el-Alevî ed-Dihlevî olup, Mirzacân eş-

Şîrâzî diye meşhur olmuştur. 726  Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Şîraz asıllı Hindistanlı Hanefî fıkıh âlimidir.727 994/1586 yılında vefat 

etmiştir.728 

b. Eserleri: 

Belagat, mantık, fıkıh usûlü, kelâm, felsefe gibi alanlarda eser veren Mirzacân 

Şîrâzî’nin kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır: Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Kutb eş-Şîrâzî li-

                                                 
723  Eserleri için bkz. Ziriklî, a.g.e., VI, s. 41; Kehhâle, a.g.e., III, s. 148; Koca, “Emîr Padişah”, DİA, XI, s. 

143; Özel, a.g.e., s. 268-269. 
724  Koca, “Emîr Pâdişah”, DİA, XI, s. 143. 
725  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Cârullah, nr. 1206; Hacı Selim Ağa Ktp., Hacı Selim 

Ağa, nr. 258; Topkapı Ktp., Medine Gel. Kit., nr. 343. 
726  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 262; Ziriklî, .a.g.e., II, s. 167. 
727  Ziriklî, .a.g.e., II, s. 167. 
728  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 262; Ziriklî, .a.g.e., II, s. 167; Kehhâle, a.g.e., I, s. 527. 
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Muhtasari’l-Müntehâ, Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’l-Hıtâî li’l-Muhtasar, Hâşiye ‘alâ Şerhi 

Tecrîdi’l-akâ’idi’l-cedîde ve’l-kadîme li’s-Seyyid, Hâşiye ‘alâ Şerhi İbni Sînâ li-Nasîr et-

Tûsî, Hâşiye ‘alâ Şerhi Hikmeti’l-‘Ayn li-Mübârek Şah, Hâşiye ‘alâ Şerhi’ş-Şemsiyye li’ş-

Şîrâzî, Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’l-Hıtâî li’l-Mutavvel, Hâşiye ‘alâ Levâmi‘i’l-esrâr şerhu 

Metali‘i’l-envâr fi’l-mantık, Hâşiye ‘alâ Şerhi’s-Seyyid li’l-Mevâkıf fi’l-kelâm, Hâşiye 

‘ale’l-Mutavvel.729 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Eser, Adudüddin el-Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ isimli eseri ile Seyyid Şerîf 

el-Cürcânî, Sâdeddin et-Teftâzânî ve Seyfeddin el-Ebherî tarafından bu eser ile ilgili 

yazılan hâşiyelerin hâşiyesidir.730 İnebey Kütüphanesi’nde HC276/2 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha 68-164 varak, 21 satırdır. Kütüphanede aynı eserin toplam üç nüshası 

bulunmakta olup, diğer iki nüsha HC279 ve UC1062/3 demirbaş numaraları ile kayıtlıdır. 

Eserin kütüphanedeki tüm nüshaları sonundan eksiktir. 

İncelenen nüshada “kâle”, “ekûlü” ifadeleri kırmızı mürekkeple yazılmış, “fe’in 

kîle”, “kulnâ” gibi ifadelerin ise üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Bazı sayfaların 

kenarında açıklamalara yer verilmiştir. Müellif birçok yerde “fe’in kîle-kulnâ” 731 

ifadeleriyle muhtemel soruları dile getirerek tartışmalara girmektedir. “El-murâdü 

hünâ” 732  gibi ifadelerle gerek gördüğü yerlerde bazı açıklamalar yapmakta, “fîhi 

bahsün”733 ifadesiyle konu ile ilgili tartışmaları vermektedir. Nüshanın kenarına yazılan 

başlıklarla eser, üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm “hâşiyetü’l-mebâdî’i’l-kelâmiyye”734, 

ikinci bölüm “mebâhisü’l-mebâdî’i’l-lügaviyye” 735 , üçüncü bölüm ise “mebâhisü’l-

mebâdî’i’l-ahkâmiyye”736 şeklinde isimlendirilmiştir. Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma 

nüshaları bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar 

şunlardır: Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 317, Şehid Ali Paşa, nr. 623, Yeni Cami, 

nr. 321; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 489; Murat Molla Ktp., nr. 652-653, nr. 656; 

Zeytinoğlu Ktp., nr. 672; Manisa Ktp., nr. 463, nr. 992/4. 

                                                 
729  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 262-263; Kehhâle, a.g.e., I, s. 527. 
730  Eserin ismi kütüphane kayıtlarında Hâşiyet Muhtasarü’l-Muntehâ ismiyle geçmektedir. 
731  Şîrâzî, a.g.e., vr. 70a, 77b, 79a, 79b, 82a, 83b, 84a vd. 
732  Şîrâzî, a.g.e., vr. 72b. 
733  Şîrâzî, a.g.e., vr. 76b, 78a, 78b. 
734  Şîrâzî, a.g.e., vr. 119a. 
735  Şîrâzî, a.g.e., vr. 119a. 
736  Şîrâzî, a.g.e., vr. 148a. 
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52. Hüseyin b. İbrahim b Hamza b. Halil Evlevî (ö. 1000/1592) 

a. Hayatı: 

Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunmayan Evlevî’nin vefat tarihi, tahkik 

edilerek basılan eserinde ve eserin Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshasında 1000/1592 

şeklinde zikredilmektedir. 

b. Eserleri: 

Dav’ü’l-envâr fî şerhi Muhtasari’l-Menâr 

Hüseyin b. İbrahim Evlevî, Tâhir b. Hasan el-Halebî’nin Muhtasarü’l-Menâr adlı 

eserini önce Meşârikü’l-envâr fî şerhi’l-Menâr adıyla şerh etmiş, ardından öğrencilerinin 

isteği üzerine bu şerhi Dav’ü’l-envâr fî şerhi Muhtasari’l-Menâr adıyla ihtisar etmiştir.737 

İnebey Kütüphanesi’nde OR400 demirbaş numarasıyla kayıtlı bulunan nüsha 4+131 varak, 

15 satır olup Abdülhalîm adlı bir müstensih tarafından hicrî 1051 yılında istinsah 

edilmiştir. Kütüphanede eserin GE4778/2 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha 

bulunmaktadır. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi’nde hicrî 1010 yılında istinsah edilmiş 

117 varaklık bir nüshası mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Yozgat, nr. 516). İncelenen 

nüshada başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış, sayfa kenarında açıklamalara yer 

verilmiştir. Metin ile şerh arasını ayırmak amacıyla metnin üzeri kırmızı mürekkeple 

çizilmiştir. Eser Abdullah Rabi‘ Abdullah Muhammed tarafından tahkik edilerek 2005 

yılında Kahire’de basılmıştır. 

53. Şerefeddin Yahyâ b. Karaca er-Ruhâvî (ö. 1000/1591) 

a. Hayatı: 

Şerefeddin Yahyâ b. Karaca er-Ruhâvî, aslen Musûl ve Şam arasında bulunan Ruhâ 

kentinden olup Mısır’da doğmuş ve yetişmiştir.738 Hanefî fakihi olan Ruhâvî bir müddet 

Dımaşk’ta ikamet etmiş, 942/1535 yılında Mısır’a dönmüştür. 739  Vefat tarihi ile ilgili 

kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Menâr adlı eserinin 

                                                 
737  bkz. Hüseyin b. İbrahim Evlevî, Dav’ü’l-envâr fî şerhi Muhtasari’l-Menâr, İnebey Ktp., nr. OR400, vr. 

2b-3a. 
738  Ziriklî, a.g.e., VIII, s. 163. 
739  Necmeddin Muhammed b. Muhammed el-Gazzî, el-Kevâ’ibü’s-sâire, (thk. Halil el-Mensûr) II, Dârü’l-

Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1997, s. 256; Ziriklî, a.g.e., VIII, s. 163. 
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Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan bazı nüshalarında vefatıyla ilgili 1000/1591 tarihi 

kaydedilmiştir.740 

b. Eserleri: 

Yahyâ er-Ruhâvî’nin Keşfü’z-zunûn’da fıkıh usûlüne dair Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-

Menâr li’bni Melek741 adlı eseri ile fıkha dair Hâşiye ‘alâ Vikâyeti’r-rivâye fî mesâ’ili’l-

Hidâye742 adlı eseri zikredilmektedir. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi’nde Risâle fi’l-

hazerât,743  ile Topkapı Kütüphanesi’nde Hâşiyetü’Ruhâvî ‘ale’n-Nukâye744  adlı eserleri 

bulunmaktadır. 

Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Menâr li’bni Melek 

Eserin ismi kütüphane kayıtlarında Hâşiyetü’l-Menâr şeklinde geçmektedir. Ancak 

kitabın zahriyesinde eserin İbn Melek şerhinin hâşiyesi olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden 

eserin asıl ismi Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Menâr li’bni Melek olmalıdır. Nitekim Hüseyin Atay 

da eseri, bu isimle zikretmektedir.745 İncelenen nüsha 374 varak, 25 satır olup kütüphane 

kayıtlarına göre hicrî X. asırda istinsah edilmiştir. Nüshanın başından 26. varağa kadar 

Menâr metni kırmızı mürekkeple İbn Melek şerhi de siyah mürekkeple yazılmak suretiyle 

İbn Melek’in Menâr şerhi sayfaların üst kısmına yazılmıştır. Varak 40-b, 291-b, 292-a ve 

292-b’de de aynı şekilde İbn Melek’in Menâr şerhi sayfanın üstünde verilmiş, ancak diğer 

varaklarda bu uygulama devam ettirilmemiştir. Bâb başlıkları, “kavlühû” ifadeleri ve 

ayetler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. İnebey Kütüphanesi’nde eserin 399 varak, 23 satır 

ve HO696 demirbaş numarasına kayıtlı bir nüshası daha bulunmaktadır. 

Eser, hicrî 1315 yılında İbn Melek’in şerhi ile beraber İstanbul’da basılmıştır.746 

Yine “Şerhü’l-Menâr ve Havâşîhi min ‘ilmi’l-usûl” ismiyle 2 cilt halinde neşredilen bir 

kitapta, İbn Melek’in Menâr şerhi ve bu şerh üzerine yazılan Azmîzâde ve İbnü’l-

Hanbelî’nin hâşiyeleri ile birlikte Ruhâvî’nin bu hâşiyesi de yer almaktadır.747 

                                                 
740  bkz. Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyn, nr. 154; Ayasofya, nr. 971; Bağdatlı Vehbi, nr. 346; Cârullah, 

nr. 480; Çorlulu Ali Paşa, nr. 157; Esad Efendi, nr. 465; Fâtih, nr. 1297; Hacı Beşir Ağa, nr. 195 vd. 
741  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1825. 
742  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 2023. 
743  Süleymaniye Ktp., Hafid Efendi, nr. 194. 
744  Topkapı Ktp., Ahmed III Kit., nr. 994 (müellif hattı). 
745  Atay, a.g.e., s.124. 
746  Atay, a.g.e., s.124. 
747  Bu kitap, Dârü’l-Ahyâr ve Dâru Rikâbî li’n-Neşr adlı yayınevleri tarafından Riyad ve Kahire’de 

basılmıştır. 
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54. Muhammed b. Abdullah et-Timurtâşî (ö. 1006/1598) 

a. Hayatı: 

Şemseddin Muhammed b. Abdullah b. Ahmed el-Ömerî et-Timurtâşî el-Gazzî el-

Hanefî aslen Hârizm’in Timurtaş köyünden olup 748  939/1532 yılında Gazze’de 

doğmuştur. 749  İlk öğrenimine Gazze’de başlayan Timurtâşî, Şâfiî müftüsü Şemseddin 

Muhammed b. el-Meşrikî el-Gazzî’den çeşitli ilimleri okumuştur. Çeşitli tarihlerde 

Kahire’ye giderek tahsiline orada devam etmiş ve Zeynüddin İbn Nüceym, Emînüddin İbn 

Abdül‘âl, Kınalızâde Ali Efendi gibi âlimlerden ders almıştır. Daha sonra memleketine 

dönerek tedris ve fetva ile meşgul olan Timurtâşî, dönemin önde gelen âlimlerinden biri 

olmuştur. Yetiştirdiği talebeler arasında iki oğlu Salih ve Mahfûz et-Timurtâşî, 

Burhaneddin el-Fütyânî, Abdülgaffar b. Yûsuf el-Acemî gibi âlimler bulunmaktadır.750 

Kaynaklarda 1004/1596 yılı Recep ayı sonunda vefat ettiği belirtilmekle birlikte, 

Timurtâşî’nin Tuhfetü’l-akrân adlı eserini 1005/1597, bunun şerhi olan Mevâhibü’l-

mennân’ı 1006/1597’de tamamladığına dair bilgilerden hareketle vefat tarihinin Recep 

1006/1598 olduğu anlaşılmaktadır.751 

b. Eserleri: 

Muhammed b. Abdullah et-Timurtâşî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri 

şunlardır: Tenvîrü’l-ebsâr ve câmi‘u’l-bihâr, Minehu’l-gaffâr şerhu Tenvîri’l-ebsâr, 

İ‘ânetü’l-hakîr li-Zâdi’l-fakîr, Mu‘înü’l-müftî ‘alâ cevâbi’l-müsteftî, Tuhfetü’l-akrân, 

Mevâhibü’l-mennân, Fetâva’t-Timurtâşî, Müs’ifetü’l-hükkâm ‘ale’l-ahkâm, Şerhu Kenzi’d-

dekâ’ik, Şerhu’l-Vikâye, Şerhu’l-Menâr, el-Vüsûl ilâ kavâ‘id’i’l-usûl, Hâşiye ‘ale’d-

Dürer.752 

Şerhu Muhtasari’l-Menâr 

Ebü’l-İz Tâhir b. Hasan el-Halebî (ö. 808/1405), Nesefî (ö. 710/1310)’nin 

Menârü’l-envâr adlı eserini Muhtasarü’l-Menâr adıyla ihtisar etmiş, Timurtâşî (ö. 

                                                 
748  Ahmet Özel, “Timurtâşî, Muhammed b. Abdullah”, DİA, XLI, İstanbul, 2012, s. 188; Özel, a.g.e., s. 282. 
749  Ziriklî, a.g.e., VI, s. 239; Kehhâle, a.g.e., III, s. 427. 
750  Muhammed Emin b. Fazlullah el-Muhibbî, Hulâsatü’l-eser fî a‘yâni’l-karni’l-hâdî ‘aşer, IV, Dâru 

Sâdır, Beyrut, t.y., s. 18-20. 
751  Özel, “Timurtâşî, Muhammed b. Abdullah”, DİA, XLI, s. 188; Özel, a.g.e., s. 282. 
752  Muhibbî, a.g.e., IV, s. 19; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 262; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 239-240; Kehhâle, a.g.e., III, s. 

428; Özel, “Timurtâşî, Muhammed b. Abdullah”, DİA, XLI, s. 188; Özel, a.g.e., s. 282. 
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1006/1598) de bu ihtisarı Şerhu Muhtasari’l-Menâr adıyla şerh etmiştir. İnebey 

Kütüphanesi’nde HO709/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha, 49 varak, 23 satır 

olup, hicrî 989 yılında asıl nüshasından istinsah edilmiştir. Nüshada başlıklar ve metin 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Timurtâşî mukaddimede, Tâhir b. Hasan b. Ömer b. Habîb’in Muhtasar’ını 

övdükten sonra onun kapalı yerlerini açıklayan, müşkillerini çözen bir şerh yazmaya 

başladığını ifade etmektedir. Fıkıh usûlünün tarifi, mevzuu ve gayesini belirttikten sonra 

şerhe başlamaktadır. 753  Timurtâşî eserde, “‘ındenâ” 754  ifadesiyle mezhebinin görüşünü 

aktarmakta, “fe’in kulte-kultü”755 ifadesiyle muhtemel sorulara cevap vermekte, konu ile 

ilgili tartışmalara girmektedir. “‘An Ebî Hanîfe”, 756  “kâle Muhammed”, 757  “kâle’ş-

Şâfi‘î”,758 “kâle Ebû Yûsuf ve’ş-Şâfi‘î”759 gibi ifadelerle mezhep imamlarının görüşlerini 

nakletmekte, “ve hâzâ ‘alâ kavli Ebî Hanîfe ve Muhammed hilâfen li’l-İmâmi’s-Sânî”760 

gibi ifadelerle mezhep içi ihtilafları belirtmektedir. Şerhte yararlandığı kişiler arasında 

Kerhî, Serahsî, Ebû Zeyd ed-Debûsî, Fahrülislâm el-Pezdevî, Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, 

Zemahşerî, Seyyid Şerîf Cürcânî, İbn Melek gibi âlimler bulunmaktadır. Keşfü’l-esrâr fî 

şerhi’l-Menâr, Şerhu’l-Muğnî, Şerhu’l-Kenz, Bahrü’r-râ’ik, Cem‘u’l-cevâmi‘, Bedî‘u’n-

nizâm, Telvîh, Şerhu’l-Menâr li’bni Melek yararlandığı kaynaklar arasında yer almaktadır. 

55. Ahîzâde Abdülhalîm Efendi(ö. 1013/1604) 

a. Hayatı: 

Ahîzâde diye meşhur olan Abdülhalîm b. Muhammed er-Rûmî el-Hanefî, 761 

963/1556 yılında İstanbul’da doğmuştur. 762  Şeyhülislam Ahîzâde Hüseyin Efendi’nin 

büyük kardeşi ve Kazasker Ahîzâde Mehmed Efendi’nin oğludur.763 Babası Edirne’de kadı 

iken Taşlık müderrisi Hüsâmeddin b. Karaçelebi, Üç Şerefeli Medresesi müderrisi 

Arapzâde Abdürraûf ve Sultan Bayezid müderrisi Molla Salih’ten ders almıştır. Ardından 

                                                 
753  Muhammed b. Abdullah Timurtâşî, Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ, İnebey Ktp., nr. HO709/1, vr. 2b-3a. 
754  Timurtâşî, a.g.e., vr. 10b. 
755  Timurtâşî, a.g.e., vr. 3b. 
756  Timurtâşî, a.g.e., vr. 12b. 
757  Timurtâşî, a.g.e., vr. 13a. 
758  Timurtâşî, a.g.e., vr. 15b. 
759  Timurtâşî, a.g.e., vr. 21b. 
760  Timurtâşî, a.g.e., vr. 9b. 
761  Muhibbî, a.g.e., II, s. 319; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 504; Ziriklî, a.g.e., III, s. 284, Kehhâle, a.g.e., II, s. 61. 
762  Muhibbî, a.g.e., II, s. 322; Ziriklî, a.g.e., III, s. 284, Kehhâle, a.g.e., II, s. 61. 
763  Hasan Güleç, “Ahîzâde Abdülhalîm Efendi”, DİA, I, İstanbul, 1988, s. 548. 
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Fudayl el-Cemâlî ve Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi’den ders alan Ahîzâde, 981/1573 

yılında Ebüssuûd Efendi’den mülâzım olmuştur. 982/1574 yılında Yeni İbrahim Paşa 

Medresesi’nde müderrisliğe başlamış ve çeşitli medreselerde görev yaptıktan sonra 

998/1590 yılında Üsküdar Vâlide Sultan Medresesi’ne atanmıştır. Bursa, Edirne ve 

İstanbul kadılıklarında bulunmuş, 1005/1596 ve 1007/1599 yıllarında iki defa Anadolu 

kazaskeri, 1010/1601’de de Rumeli kazaskeri olmuştur. 764  Âlim, şair ve hattat olan 

Ahîzâde Abdülhalîm Efendi,765 1013/1604 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.766 

b. Eserleri: 

Bazı şiirleri ve risâleleri yanında fıkıh ve usûl-i fıkha dair başlıca eserleri şunlardır: 

Ta‘lîka ‘ale’l-Hidâye ve ba‘zı şürûhihâ, Muhtasarü’d-Dürer ve’l-Gurer, Ta‘lîka‘ale’l-

Eşbâh ve’n-nezâ’ir, Hâşiye ‘alâ Câmi‘i’l-fusûleyn, Risâle fî salâti’l-cumu‘a, Risâle fî 

mebhasi mefhûmi’l-muhâlefe, Risâle fî mebhasi’l-istishab, Mesâ’ilü tercihi’l-beyyinât.767 

Risâle ‘alâ mebhasi’l-mefhûm 

Ahîzâde Abdülhalîm Efendi (ö. 1013/1604) tarafından kaleme alınan risâle, 

adından da anlaşılacağı üzere usûl konularından biri olan mefhûm konusuyla alakalıdır. 

İnebey Kütüphanesi’nde HC1178/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 4+16-2 varak, 

20 satır olup kütüphane kayıtlarına göre müellifin yaşadığı asırda istinsah edilmiştir. 

Risâle, mefhûmun çeşitleri hakkında bir mukaddime ile “mebhas” adı verilen iki 

başlıktan oluşmaktadır. Müellif risâlede, “lenâ”,768 “‘ınde’l-Hanefiyye”,769 “‘ındenâ”770 

ifadeleriyle mezhebinin görüşünü vermiş, “kâle’ş-Şâfi‘î”,771 “kâle Züfer”772 gibi ifadelerle 

mezhep imamlarının görüşlerini nakletmiştir. Fahrülislâm el-Pezdevî, İbnü’l-Hümâm, 

Ekmeleddin el-Bâbertî ve Teftâzânî risâlede sıkça atıf yapılan âlimlerdendir. Ahîzâde’nin 

risâleyi kaleme alırken yararlandığı kaynaklar arasında Şerhu’l-Vikâye, Tenkîh, Tavdîh, 

Telvîh, Şerhu’l-Mevâkıf, Hidâye, Nihâye, İnâye gibi usûl ve fürû kaynakları bulunmaktadır. 

                                                 
764  Muhibbî, a.g.e., II, s. 319-320. 
765  Güleç, “Ahîzâde Abdülhalîm Efendi”, DİA, I, s. 548. 
766  Muhibbî, a.g.e., II, s. 322; Ziriklî, a.g.e., III, s. 284; Kehhâle, a.g.e., II, s. 61. 
767  Eserleri için bkz. Muhibbî, a.g.e., II, s. 320; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 504; Ziriklî, a.g.e., III, s. 284; Kehhâle, 

a.g.e., II, s. 61; Güleç, “Ahîzâde Abdülhalîm Efendi”, DİA, I, s. 548; Özel, a.g.e., s. 287. 
768  Ahîzâde Abdülhalîm Efendi, Risâle ‘alâ mebhasi’l-mefhûm, İnebey Ktp., nr. HC1178/1, vr. 4b. 
769  Ahîzâde, a.g.e., vr. 9b. 
770  Ahîzâde, a.g.e., vr. 11b. 
771  Ahîzâde, a.g.e., vr. 6a. 
772  Ahîzâde, a.g.e., vr. 12b. 
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Kütüphanede UC1399/8 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha bulunan eserin 

çeşitli kütüphanelerde (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 246, Lâleli, nr. 3762, 

Râşid Efendi, nr. 1054, nr. 1117; Manisa Ktp., 177/4) yazma nüshaları mevcuttur. 

56. Hüseyin el-Hüseynî el-Halhâlî (ö. 1014/1605) 

a. Hayatı: 

Seyyid Hüseyin (Hasan) el-Hüseynî el-Halhâlî, Azerbaycan’ın bir şehri olan 

Halhâl’a nisbet edilmektedir.773 Bağdâdî onun ismini Molla Hasan b. es-Seyyid el-Hüseynî 

el-Halhâlî,774 Ziriklî ise Hüseyin b. Hasan el-Hüseynî el-Halhâlî şeklinde zikretmektedir.775 

Habîbullah Mirzacân eş-Şîrâzî başta olmak üzere birçok âlimden ders almıştır. Yetiştirdiği 

talebeler arasında Abdülkerim b. Süleyman b. Abdülvehhâb el-Kûrânî gibi âlimler 

bulunmaktadır.776 1014/1605 yılında vefat etmiştir.777 

b. Eserleri: 

Fıkıh usûlü, mantık, kelâm, tefsir ve astronomi gibi alanlarda çalışmaları bulunan 

Halhâlî’nin kaynaklarda adı geçen eserleri şunlardır: Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-akâ’idi’l-

‘adudiyye li-Celâleddin ed-Devvânî, Şerhu’d-dâ’ireti’l-hindiyye li-Sadreddin eş-Şîrâzî, 

Hâşiye ‘alâ Envâri’t-tenzîl li’l-Beyzâvî, Risâle fî tahkîki vakti’z-zevâl, Hâşiye ‘alâ Risâle 

isbâti’l-vâcib, Hâşiye ‘alâ Şerhi’d-Devvânî li-Tehzîbi’l-mantık, el-Mefâtîh fî halli’l-

Mesâbîh, Ta‘lîka ‘alâ Muhtasari’l-Müntehâ.778 

Ta‘lîkât ‘alâ Hâşiyeti Şerhi’l-Muhtasar 

Eser, Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’sı üzerine Cürcânî tarafından yazılan 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ’nın Halhâlî tarafından kaleme alınan ta‘lîkâtıdır. 

İnebey Kütüphanesi’de HC628/3 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha, 53-110 varak, 

19 satırdır. Nüshada kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, 

ardından “ey” ifadesiyle verilen metin üzerine açıklamalar yapılmıştır. Sayfa kenarında az 

da olsa açıklamalara yer verilmiştir. Nüshada herhangi bir başlık bulunmamaktadır. Sonu 

                                                 
773  Ziriklî, a.g.e., II, s. 235. 
774  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 291. 
775  Ziriklî, a.g.e., II, s. 235. 
776  Muhibbî, a.g.e., II, s. 122. 
777  Muhibbî, a.g.e., II, s. 122; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 291; Ziriklî, a.g.e., II, s. 235; Kehhâle, a.g.e., I, s. 549. 
778  Eserleri için bkz. Muhibbî, a.g.e., II, s. 122; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 291; Ziriklî, a.g.e., II, s. 235; Kehhâle, 

a.g.e., I, s. 549. 
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eksik bırakılmıştır. Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer 

kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 

1759; Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyn, nr. 448; Cârullah, nr. 471, Denizli, nr. 40, nr. 

90, Fâtih, nr. 1279, Mihrişah Sultan, nr. 92; Âtıf Efendi Ktp., Âtıf Efendi, nr. 681; Râgıp 

Paşa Ktp., nr. 1466, nr. 384; Köprülü Ktp., Mehmed Asım Bey, nr. 224; Amasya Ktp., nr. 

896/2, nr. 988/5; Adana Ktp., nr. 340; Kastamonu Ktp., nr. KHK2334/03. 

57. Hasan Kâfî Akhisârî (ö. 1024/1615) 

a. Hayatı: 

Hasan b. Turhân b. Dâvud b. Yakup el-Akhisârî el-Bosnevî el-Hanefî 951/1544 

yılında Bosna Hersek’teki Akhisar (bugünkü adıyla Prusac) kasabasında doğmuştur.779 

Akhisârî ve Bosnevî nisbeleriyle anılmakta olup, “Kâfî” mahlasıyla meşhur olmuştur.780 

“İlm-i kâf”ta olan mahareti veya Cemâleddin İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye’sine yazdığı şerh 

sebebiyle “Kâfî” mahlasını aldığı kaydedilir. Hasan Kâfî, Nizâmü’l-‘ulemâ’ adlı eserinde 

verdiği bilgiye göre ilk öğrenimine on iki yaşındayken Akhisar’da başlamıştır. 974/1566 

yılında İstanbul’a giderek Hacı Efendi Karayılan, Kazasker Molla Ahmed Ensârî gibi 

âlimlerden ders almış, 983/1575 yılında medrese tahsilini tamamlayıp Akhisar’a dönmüş 

ve bir süre orada tedris ve telif faaliyetleriyle meşgul olmuştur. 991/1583 yılında Akhisar’a 

kadı olarak tayin edilmiş, 996/1588’de İstanbul’a giderek mülâzemete başlamış ve 

998/1590 yılında Srem sancağına kadı olarak atanmıştır. Osiek’te de kısa bir süre kadılık 

yaptıktan sonra hacca giden Hasan Kâfî, ordunun bazı seferlerine katılmış, ardından 

Akhisar’a dönerek bundan sonraki yıllarını eser yazmak ve ders okutmakla geçirmiştir.781 

Kaynaklarda 1025/1616 yılında vefat ettiği kaydedilmektedir.782 Ancak Nizâmü’l-‘ulemâ 

adlı eserinin muhtemelen bir öğrencisi tarafından istinsah edilen nüshasında 1024/1615 

yılında vefat ettiği belirtilmektedir. 783  Akhisar’da kendi yaptırdığı caminin yanına 

defnedilmiştir.784 

 

                                                 
779  Ziriklî, a.g.e., II, s. 194; Kehhâle, a.g.e., I, s. 556. 
780  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 291; Ziriklî, a.g.e., II, s. 194; Kehhâle, a.g.e., I, s. 556. 
781  Muhammed Aruçi, “Hasan Kâfî Akhisârî”, DİA, XVI, İstanbul, 1997, s. 326. 
782  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 291; Ziriklî, a.g.e., II, s. 194; Kehhâle, a.g.e., I, s. 556. 
783  Aruçi, “Hasan Kâfî Akhisârî”, DİA, XVI, s. 327. 
784  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 291; Aruçi, “Hasan Kâfî Akhisârî”, DİA, XVI, s. 327. 
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b. Eserleri: 

Hasan Kâfî Arap dili, mantık, kelâm, fıkıh, biyografi ve siyaset alanlarında on sekiz 

eser kaleme almış olup bunların bir kısmı Boşnakça’ya tercüme edilmiştir.785 Fıkıh ve 

usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Semtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl, Şerhu semti’l-vüsûl ilâ 

‘ilmi’l-usûl, Hadîkatü’s-sılât fî şerhi Muhtasari’s-salât, Risâle fî hâşiyeti Kitâbi’d-Dâ‘vâ 

li-Sadrişşerîa, Seyfü’l-kudât fi’t-ta‘zîr, Şerhu Muhtasari’l-Kudûrî.786 

Semtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl 

Eser, Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin Menârü’l-envâr adlı eserinin muhtasarı olup 

Hasan Kâfî Akhisârî (ö. 1024/1615) tarafından kaleme alınmıştır. İnebey Kütüphanesi’nde 

HO700/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 9 varak, 22 satır olup hicrî 1100 yılında 

istinsah edilmiştir. Müellif, girişte eserin bir mukaddime, iki bâb ve bir hâtimeden 

oluştuğunu ifade etmektedir.787 

Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer 

kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 

001851; Topkapı Ktp., Emanet Hazinesi, nr. 708, Revan Köşkü, nr. 524; Edirne Selimiye 

Ktp., nr. 556; Kastamonu Ktp., nr. KHK1877/01. Ayrıca eser şerhi ile birlikte Medine Arif 

Hikmet Kütüphanesi’nde bulunan birer nüshaları esas alınarak Muhammed Sâlih Debdûb 

tarafından 1992 yılında el-Câmiatü’l-İslâmiyye’de yüksek lisans tezi olarak neşre 

hazırlanmıştır.788 

Şerhu Semti’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl 

Eser, Hasan Kâfî Akhisârî (ö. 1024/1615) tarafından yazılan ve Menârü’l-envâr’ın 

muhtasarı olan Semtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl adlı eserin şerhi olup, yine aynı müellif 

tarafından kaleme alınmıştır. İnebey Kütüphanesi’nde HO700/2 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha 10-60 varak, 22 satır olup hicrî 1057 yılında Ahmed b. Kemaleddin 

tarafından Hacıoğlupazarı’nda istinsah edilmiştir. Kütüphanede eserin UC1080/2 demirbaş 

                                                 
785  Aruçi, “Hasan Kâfî Akhisârî”, DİA, XVI, s. 327. 
786  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 291; Ziriklî, a.g.e., II, s. 194; Kehhâle, a.g.e., I, s. 556; Aruçi, 

“Hasan Kâfî Akhisârî”, DİA, XVI, s. 327-329. 
787  Hasan Kâfî Akhisârî, Semtü’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl, İnebey Ktp., nr. HO700/1, vr. 2a. 
788  Aruçi, “Hasan Kâfî Akhisârî”, DİA, XVI, s. 328. 
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numarasıyla kayıtlı hicrî 1129 yılında Değirmenlikızık’ta istinsah edilmiş bir nüshası daha 

bulunmaktadır. 

İncelenen nüshada, metnin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiş olup çoğu yerde 

“ey”789 ifadesiyle şerhe başlanmıştır. Bu nüshada, başlıklar Semtü’l-vüsûl’ün nüshasında 

olduğu gibi düzenli ve belirgin değildir. “Mukaddime” ve “el-bâbü’s-sânî” başlıkları ile 

“fasıl” diye adlandırılan bazı alt başlıklar haricinde diğer başlıklar kırmızı mürekkeple 

yazılmamıştır. 

Müellif girişte, eserini şerh ederken Menâr şerhlerinden ve Tavdîh’den 

yararlandığını, eserin tertibi konusunda da Tehzîb ve Tenkîh’i esas aldığını ifade 

etmektedir. 790  Müellif, “‘aleynâ” 791 , “‘ındenâ” 792  gibi ifadelerle savunduğu görüşü 

belirtmekte, lügavî ve nahvî izahlarda bulunmakta793, “‘ınde Ebî Hanîfe”794, “‘ınde’ş-

Şâfi‘î” 795  gibi ifadelerle Hanefî ve Şâfiî mezhep imamlarının görüşlerini vermektedir. 

Ayrıca “kâle Ebû Yûsuf” 796 , “‘ınde Muhammed” 797 , “kâle’l-Kerhî ve’l-Cessâs” 798 , 

“Fahrü’l-İslâm”, “Şemsü’l-eimme es-Serahsî” 799  gibi ifadelerle daha çok Hanefî 

mezhebine mensup âlimlerin görüşlerini nakletmektedir. Eserin çeşitli kütüphanelerde 

(Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 1851; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 466, nr. 3610, Şehid 

Ali Paşa, nr. 640, Yazma Bağışlar, nr. 1575; Nurosmaniye Ktp., nr. 1336) yazma nüshaları 

bulunmaktadır. Ayrıca eser, Semtü’l-vüsûl ile birlikte Medine Arif Hikmet 

Kütüphanesi’ndeki birer nüshaları esas alınarak Muhammed Sâlih Debdûb tarafından 1992 

yılında el-Câmiatü’l-İslâmiyye’de yüksek lisans tezi olarak neşre hazırlanmıştır.800 

 

 

                                                 
789  Hasan Kâfî Akhisârî, Şerhu Semti’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl, İnebey Ktp., nr. HO700/2, vr. 11a vd. 
790  Akhisârî, a.g.e., vr. 10b. 
791  Akhisârî, a.g.e., vr. 18a. 
792  Akhisârî, a.g.e., vr. 19b. 
793  Akhisârî, a.g.e., vr. 11b. 
794  Akhisârî, a.g.e., vr. 18b. 
795  Akhisârî, a.g.e., vr. 16b. 
796  Akhisârî, a.g.e., vr. 17b. 
797  Akhisârî, a.g.e., vr. 19b. 
798  Akhisârî, a.g.e., vr. 16a. 
799  Akhisârî, a.g.e., vr. 19a. 
800  Aruçi, “Hasan Kâfî Akhisârî”, DİA, XVI, s. 328. 



 

107 
 

58. Bahâeddin el-Âmilî (ö. 1031/1622) 

a. Hayatı: 

Bahâeddin Muhammed b. Hüseyin b. Abdüssamed el-Âmilî 953/1546 yılında 

Ba‘lebek’te doğmuştur. 801  Küçük yaşta babasıyla birlikte İran’a giderek802  o dönemde 

Safevî Devleti’nin başşehri olan Kazvin’e yerleşmişlerdir. 803  Babasından ve dönemin 

tanınmış âlimlerinden ders almıştır.804  Kelâm, felsefe, riyâzî ilimler ve tıp tahsil eden 

Bahâeddin Âmilî, Kudüs’e giderek Muhammed el-Makdisî’den Sahîh-i Buhârî okumuş, 

öğrenimini tamamladıktan sonra Herat’a yerleşmiş, Kâzımiyye ve Necef’te talebe 

yetiştirmiştir. Daha sonra zâhidâne bir hayat yaşamaya başlamış, derviş kılığında Mısır, 

Irak, Hicaz, Suriye ve Anadolu’yu gezmiştir. Seyahatlerinde çeşitli âlim ve zâhidlerle 

görüşen Âmilî, seyahatten döndükten sonra İsfahan’a yerleşmiştir. Bazı kaynaklarda Sünnî 

olduğu rivayet edilmekle birlikte, birçok kaynak onun Şiî olduğunu ısrarla 

belirtmektedir.805 1031/1622 yılında İsfahan’da vefat etmiş,806 cenazesi Tûs’a nakledilerek 

orada defnedilmiştir.807 

b. Eserleri: 

Tefsir, hadis, fıkıh, riyâzî ilimler, Arap dili ve edebiyatı gibi alanlarda doksana 

yakın kitap ve risâlesi bulunan Bahâeddin Âmilî’nin,808 fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri 

şunlardır: Meşrıku’ş-şemseyn ve iksîrü’s-sa‘âdeteyn (ahkam tefsiri), Câmi‘-i ‘Abbâsî (Şia 

fıkhına dair farsça bir eser), Zübdetü’l-usûl, Miftâhu’l-felâh, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-‘Adudiyye 

li-Muhtasari’l-usûl.809 

Risâle fi’l-usûl 

Risâle, Şeyh Bahâî diye tanınan İranlı âlim Bahâeddin el-Âmilî (ö. 1031/1622) 

tarafından kaleme alınmıştır. İnebey Kütüphanesi’nde GE38/12 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha 210-219 varak, 11 satır olup Ebü’l-Hasan b. Kâsım tarafından hicrî 1024 

                                                 
801  Muhibbî, a.g.e., III, s. 440; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 273; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 102; Kehhâle, a.g.e., III, s. 251. 
802  Ziriklî, a.g.e., VI, s. 102; Kehhâle, a.g.e., III, s. 251. 
803  Ömer Okumuş, “Âmilî, Bahâeddin”, DİA, III, İstanbul, 1991, s. 60. 
804  Muhibbî, a.g.e., III, s. 440. 
805  Okumuş, “Âmilî, Bahâeddin”, DİA, III, s. 60. 
806  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 273; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 102; Kehhâle, a.g.e., III, s. 251. 
807  Ziriklî, a.g.e., VI, s. 102; Kehhâle, a.g.e., III, s. 251. 
808  Okumuş, “Âmilî, Bahâeddin”, DİA, III, s. 60. 
809  Eserleri için bkz. Muhibbî, a.g.e., III, s. 441; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 273; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 102; Kehhâle, 

a.g.e., III, s. 251; Okumuş, “Âmilî, Bahâeddin”, DİA, III, s. 60. 
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yılında istinsah edilmiştir. Eser İsmail Hakkı Dergâhı’ndan kütüphaneye nakledilen bir 

mecmua içerisinde yer almaktadır. 

Başından eksik olan risâlede kırmızı mürekkeple yazılmış “menhec”, “matlab” ve 

“fasıl” adı verilen başlıklar bulunmaktadır. 218a varağında yer alan ve son başlık olan “el-

menhecü’l-hâmis fi’t-tercîhât” başlığı, risâlenin “menhec” adı verilen beş ana başlıktan 

oluştuğunu göstermektedir. Yine risâlenin mevcut olan kısmında “el-matlabü’s-sâlis”’den 

başlayan, “el-matlabü’s-sâbi‘” ile son bulan ve son matlabdan anlaşıldığı üzere toplamda 

yedi matlab olan alt başlıklar bulunmaktadır. Bu alt başlıkların konuları sırasıyla şunlardır: 

Mutlak-mukayyed, mücmel-mübeyyen, zâhir-müevvel, mantûk-mefhûm, nesih.810 

Kenarında açıklamalara yer verilen risâlede, konu ile ilgili ayet811 ve hadislerden812 

örnekler verilmektedir. Hanefî ve Şâfiîlere yer yer atıfta bulunulmakta813, Şerîf el-Murtazâ 

ve İsfahânî’nin görüşlerine yer verilmekte814 ve “şeyh”, “el-Hâcibî”, “muhakkık” gibi 

kapalı ifadelerle bazı âlimlerin görüşleri nakledilmektedir.815 

59. Azmîzâde Mustafa Hâletî (ö. 1040/1631) 

a. Hayatı: 

Azmîzâde diye meşhur olan Mustafa b. Muhammed er-Rûmî, 977/1570 yılında816 

İstanbul’da doğmuştur. 817  Şeyhülislam Sâdeddin Efendi’den ders aldıktan sonra ondan 

mülâzım olan Azmîzâde, Hâce Hâtûn, Muhammed Ağa, Eyüp, Sahn-ı Semân, Sultan 

Selim, Süleymaniye medreselerinde müderrislik; Şam, Mısır, Bursa, Edirne ve İstanbul’da 

kadılık yapmıştır.818 Müderris olduktan sonra kısa bir sürede zekası, yeteneği ve gayreti 

sayesinde tedris hayatının en üst derecesi olan Süleymaniye müderrisliğine yükselmiştir. 

Bununla birlikte Anadolu ve Rumeli kazaskerliği makamlarına eriştiği halde bu meslekte 

başarılı olamayan Azmîzâde, tayin edildiği kadılıklarda bir iki yıldan fazla duramamış, sık 

                                                 
810  “Matlab” adı verilen bu başlıkların varak numaraları sırasıyla şunlardır: 211b, 211b, 213a, 213a, 214b. 
811  Bahâeddin Muhammed b. Hüseyin el-Âmilî, Risâle fi’l-usûl, İnebey Ktp., nr. GE38/12, vr. 212a. 
812  Âmilî, a.g.e., vr. 212b. 
813  Âmilî, a.g.e., vr. 210b. 
814  Âmilî, a.g.e., vr. 210b, 214b. 
815  Âmilî, a.g.e., vr. 210b, 215a. 
816  Muhibbî, a.g.e., IV, s. 392; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 440; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 240; Kehhâle, a.g.e., III, s. 

882. 
817  Halûk İpekten, “Azmîzâde Mustafa Hâletî”, DİA, IV, İstanbul, 1991, s. 348. 
818  Muhibbî, a.g.e., IV, s. 390-391. 
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sık görevlerinden azledilerek vilayet değiştirmiştir.819 1040/1631 yılında vefat etmiş820 ve 

İstanbul Sofular’da yaptırdığı mektebin bahçesine defnedilmiştir.821 

b. Eserleri: 

Osmanlı âlimi ve divan şairi olan Azmîzâde Mustafa Hâletî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha 

dair eserleri şunlardır: Hâşiye ‘alâ Düreri’l-hükkâm, Netâ’icü’l-efkâr hâşiye ‘alâ Şerhi’l-

Menâr, Hâşiye ‘ale’l-Hidâye, Ta‘lîka ‘ale’l-Eşbâh ve’n-nezâ’ir li’bni Nüceym.822 

Netâ’icü’l-efkâr hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Menâr 

İbn Melek’in Şerhu’l-Menâr adlı eserinin hâşiyesidir. Bu hâşiyenin İnebey 

Kütüphanesi’nde bulunan üç nüshası arasında istinsah tarihi bakımından en eski olan 

nüshası HO707 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Bu nüsha 188 varak, 19 satır olup Ali b. 

Recep b. İbrahim tarafından hicrî 1072 yılında istinsah edilmiştir. GE4662 demirbaş 

numarasıyla kayıtlı olan diğer bir nüshası ise hicrî 1079 yılında istinsah edilmiştir. Üçüncü 

nüshası ise UC1075 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. GE4662 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüshanın ismi kütüphane kayıtlarında Hâşiyat Menâr el-envâr şeklinde 

geçmektedir.  

İncelenen nüshanın herhangi bir yerinde kitabın ismi ile alakalı bir açıklama 

bulunmamaktadır. Her ne kadar müellif eserine bir isim vermese de muhtemelen eserin 

sonunda geçen “netâ’icü’l-efkâr” ifadesi823  sebebiyle eser, Netâ’icü’l-efkâr hâşiye ‘alâ 

Şerhi’l-Menâr adıyla anılmaktadır. Nitekim Hüseyin Atay da eseri, bu isimle 

zikretmektedir. 824  Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 825  hicrî 1315 

yılında İbn Melek’in şerhi ile beraber İstanbul’da basılmıştır.826 Yine “Şerhü’l-Menâr ve 

Havâşîhi min ‘ilmi’l-usûl” ismiyle 2 cilt halinde neşredilen bir kitapta, İbn Melek’in 

                                                 
819  İpekten, “Azmîzâde Mustafa Hâletî”, DİA, IV, s. 348-349. 
820  Muhibbî, a.g.e., IV, s. 392; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 440; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 240; Kehhâle, a.g.e., III, s. 

882. 
821  İpekten, “Azmîzâde Mustafa Hâletî”, DİA, IV, s. 348. 
822  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., II, s. 440; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 240-241; Kehhâle, a.g.e., III, s. 882; 

İpekten, “Azmîzâde Mustafa Hâletî”, DİA, IV, s. 349; Özel, a.g.e., s. 295-296. 
823  Azmîzâde Mustafa Hâletî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Menâr li’bni Melek, İnebey Ktp., nr. HO707, vr. 138b. 
824  Atay, a.g.e., s. 124. 
825  Bazı yazma nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 969; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, 

nr. 494-495; Edirne Selimiye Ktp., nr. 604. 
826  Atay, a.g.e., s. 124. 
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Menâr şerhi ve bu şerh üzerine yazılan Yahyâ er-Ruhâvî ve İbnü’l-Hanbelî’nin hâşiyeleri 

ile birlikte Azmîzâde’nin bu hâşiyesi de yer almaktadır.827 

60. Ahmed b. Abdurrahman el-Beşiktâşî (ö. 1136/1724) 

a. Hayatı: 

Kaynaklarda Ahmed b. Abdurrahman el-Beşiktâşî el-Hanefî’nin hayatı hakkında 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. 1136/1724 yılında vefat etmiştir.828 

b. Eserleri: 

Beşiktâşî’nin kaynaklarda zikredilen tek eseri Tertîbü’l-le’âlî fî silki’l-emâlî’dir. 

Tertîbü’l-le’âlî fî silki’l-emâlî 

Beşiktâşî tarafından kaleme alınan eserin İnebey Kütüphanesi’ndeki HO625 

demirbaş numarasına kayıtlı nüshası 69+21 varak, 20 satır olup Hüseyin Hâfız b. İsmail 

tarafından Atina’da hicrî 1161 yılında istinsah edilmiştir. Mukaddimesinden ve 

içeriğinden, eserin kavâid-i külliye ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. “Bâbü’l-elif” ile 

başlayıp “bâbü’l-yâ” ile son bulan eser, hecâ harflerine göre tertip edilmiştir.829 Müellif, 

bir kâide verdikten sonra, “bu asıldan çıkan meseleler şunlardır” diyerek o kâide ile ilgili 

fer‘î meseleleri zikretmektedir. 830  Sayfa kenarında “matlab” adıyla alt başlıklara yer 

verilmiştir. Eserin diğer kütüphanelerde başka bir nüshasına rastlanmamıştır. 

61. Tarsûsî Mehmed Efendi (ö. 1145/1732) 

a. Hayatı: 

Tam adı Muhammed b. Ahmed b. Muhammed et-Tarsûsî olup Hanefî mezhebine 

mensup bir âlimdir.831 Tarsus müftüsü olan babasından ve Muhammed b. Ali el-Kâmilî, 

Ahmed b. Muhammed el-Kuşâşî, Vânî Mehmed Efendi gibi âlimlerden ders almıştır. 

Babasının vefatından sonra Tarsus’a müftü olarak atanmıştır. Fıkıh, fıkıh usûlü, hadis, 

tefsir, kelâm, mantık, Arap dili ve astronomi gibi alanlarla ilgilenen Tarsûsî, bazı 

                                                 
827  Bu kitap, Dârü’l-Ahyâr ve Dâru Rikâbî li’n-Neşr adlı yayınevleri tarafından Riyad ve Kahire’de 

basılmıştır. 
828  Bağdâdî, a.g.e., I, s. 170; Kehhâle, a.g.e., I, s. 166. 
829  bkz. Ahmed b. Abdurrahman el-Beşiktâşî, Tertîbü’l-le‘âlî fî silki’l-emâlî, İnebey Ktp., nr. HO625, vr. 

1b. 
830  bkz. Beşiktâşî, a.g.e., vr. 3a. 
831  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 309; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 12; Kehhâle, a.g.e., III, s. 102. 
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icazetname kayıtlarına göre Ebû Saîd el-Hâdimî’nin babası Kara Hacı Mustafa Efendi’nin 

hocasıdır. 832  Keşfü’z-zunûn’da Tarsûsî’nin 1117/1705 yılında vefat ettiği kaydedilmiş, 

Bağdatlı İsmail Paşa, Ziriklî ve Kehhâle gibi müellifler de bu tarihi esas almışlardır.833 

Fındıklılı İsmet ve Bursalı Mehmed Tâhir ise onun 1145/1732 yılında vefat ettiğini 

belirtmektedir. Tarsûsî’ye ait Kıssatü Yûsuf adlı eserin müellif hattı nüshasının 1143/1730 

tarihini taşıması, Molla Gürânî’nin Risâle fî reddi’l-velâ adlı eserinin Tarsûsî tarafından 

1143/1731 yılında istinsah edilmesi, onun 1145/1732 yılında vefat ettiğini teyit 

etmektedir.834 

b. Eserleri: 

Tefsir, fıkıh usûlü, kelâm, mantık, Arap dili ve astronomi gibi alanlarda eser veren 

Tarsûsî’nin fıkıh usûlüne dair eseri Hâşiye(tü’t-Tarsûsî) ‘alâ Mir’âti’l-usûl’dür.835 

Hâşiye(tü’t-Tarsûsî) ’alâ Mir’âti’l-usûl 

Molla Hüsrev’in Mir’âtü’l-usûl’ü üzerine Tarsûsî Mehmed Efendi (ö. 1145/1732) 

tarafından yazılan hâşiyedir. İnebey Kütüphanesi’nde HO711 demirbaş numarasıyla kayıtlı 

olan nüsha 96 varak, 23 satır olup hicrî 1112’de Ba‘lebek’te istinsah edilmiştir. 

Kütüphanede eserin HC286/3 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha 

bulunmaktadır. Hâşiyetü’t-Tarsûsî ‘alâ Mir’âti’l-usûl ismiyle meşhur olan eserin 

kütüphane kayıtlarındaki ismi Hâşiye Mirkâti’l-vusûl şeklindedir. Yine kütüphane 

kayıtlarında 115 varak olduğu zikredilen nüshanın, yapılan incelemede 96 varak olduğu 

tespit edilmiş, 96-115 varak arasının başka bir eser olduğu görülmüştür. İncelenen nüshada 

“kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, verilen metnin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. 

Tarsûsî, metni verdikten sonra gerek gördüğü yerlerde lügavî, nahvî ve belâğî izahlar 

yapmaktadır. 836  Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser, 837  hem müstakil 

olarak hem de Abdürrezzâk el-Antâkî’nin hâşiyesiyle birlikte İstanbul’da defalarca 

                                                 
832  Abdullah Kahraman, “Tarsûsî Mehmed Efendi”, DİA, XL, İstanbul, 2011, s. 116. 
833  Kâtip Çelebi,a.g.e., II, s. 1657; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 309; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 12; Kehhâle, a.g.e., III, s. 

102. 
834  Kahraman, “Tarsûsî Mehmed Efendi”, DİA, XL, s. 116. 
835  Eserleri için bkz. Kâtip Çelebi, II, s. 1657; Bağdâdî, a.g.e., II, s. 309; Ziriklî, a.g.e., VI, s. 12; Kehhâle, 

a.g.e., III, s. 102; Kahraman, “Tarsûsî Mehmed Efendi”, DİA, XL, s. 116. 
836  Filibevî, a.g.e., vr. 1b, 2a. 
837  Bazı yazma nüshaları için bkz. Beyazıd Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 932-933; Süleymaniye Ktp., Lâleli, 

nr. 729; Millet Ktp., Ali Emîrî Arabî, nr. 515-516. 
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basılmıştır. Eser üzerine Rahmi Efendi tarafından el-Feyzü’l-kudsî ‘ale’t-Tarsûsî adıyla bir 

hâşiye yazılmıştır.838 

62. Akkirmânî Mehmed Efendi (ö. 1174/1760) 

a. Hayatı: 

Tam adı Muhammed b. Mustafa Hamîd el-Kefevî el-Hanefî olup Akkirmânî diye 

meşhur olmuştur.839 Kaynaklarda hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. İzmir ve 

Mısır kadılığı yapmış, Sarây-ı Hümâyun hocalığında bulunmuştur. 1173/1759 yılında 

Mekke kadılığına tayin edilmiştir.840 1174/1760 yılında Mekke’de vefat etmiştir.841 

b. Eserleri: 

Arap dili, tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve felsefe gibi alanlarda eser veren 

Akkirmânî’nin fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Fetâvâ-yi Akkirmânî, Hâşiye 

‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ.842 

Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Eser, Muhtasarü’l-Müntehâ üzerine Adudüddin el-Îcî’nin (756/1355) yazdığı Şerhu 

Muhtasari’l-Müntehâ adlı şerhin, Seyyid Şerîf el-Cürcânî (816/1413) tarafından yapılan 

hâşiyesinin hâşiyesidir. İnebey Kütüphanesi’nde GE4271 demirbaş numarasıyla kayıtlı 

olan nüsha 184 varak, 19 satır olup hicrî 1220 yılında istinsah edilmiştir. Eserin 

kütüphanede UC1063 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha bulunmaktadır.843 

İncelenen nüshada kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, 

ardından “âh”, 844  “ey”, 845  “ya‘nî” 846  gibi ifadelerle verilen metnin açıklamasına 

geçilmiştir. 140b varağında geçen “mebâhisü’t-tasdîkât” isimli başlık haricinde nüshanın 

herhangi bir yerinde bâb veya fasıl başlığına yer verilmemiştir. Akkirmânî, girişte eserini 

Ta‘lîkât ‘ale’l-Hâşiyeti’ş-şerîfe ‘alâ Şerhi’l-Muhtasar fi’l-usûli’l-fıkhiyye şeklinde 
                                                 
838  Kahraman, “Tarsûsî Mehmed Efendi”, DİA, XL, s. 116. 
839  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 332; Kehhâle, a.g.e., III, s. 719. 
840  Sâkıb Yıldız, “Akkirmânî”, DİA, II, İstanbul, 1989, s. 270. 
841  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 332; Kehhâle, a.g.e., III, s. 719. 
842  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., II, s. 332; Kehhâle, a.g.e., III, s. 719; Yıldız, “Akkirmânî”, DİA, II, s. 

270. 
843  Bu nüsha Tâlîkât muhtasar el-muntehâ ismiyle kaydedilmiştir.  
844  Muhammed b. Hamîd el-Kefevî, Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, 

İnebey Ktp., nr. GE4271, vr. 2a. 
845  Kefevî, a.g.e., vr. 2a. 
846  Kefevî, a.g.e., vr. 2b. 
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tanımlamaktadır. Devamında onu, tedris için yaptığı çalışmalar (mütâla‘alar) esnasında 

kaleme aldığını ifade etmektedir. 847  Akkirmânî eserinde, nahvî, lügavî izahlara yer 

vermekte 848 , “fâ’ide” 849  ifadesiyle gerek gördüğü yerlerde konu ile ilgili ara bilgiler 

vermekte, “fe’fhem” 850 , te’emmel” 851  ifadeleriyle okuyucunun dikkatini çekmektedir. 

Müellif, Cürcânî dışında Îcî şerhi üzerine hâşiye yazan Sâdeddin et-Teftâzânî852 ve Ahmed 

b. Abdülaziz el-Ebherî’nin853 görüşlerine atıflarda bulunmaktadır. Çeşitli kütüphanelerde 

eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen 

nüshalar şunlardır: Süleymaniye Ktp., Giresun Yazmalar, nr. 3612, Denizli, nr. 91, Esad 

Efendi, nr. 479, Fâtih, nr. 1278, nr. 1292, Giresun Yazmalar, nr. 136, H. Hüsnü Paşa, nr. 

430, Hamidiye, nr. 411; Kılıç Ali Paşa, nr. 316, Lâleli, nr. 723, Mihrişah Sultan, nr. 93, 

Serez, nr. 508, Servili, nr. 166, nr. 56, Yazma Bağışlar, nr. 978, Giresun Ktp., nr. 15096; 

Adana Ktp., nr. 780; Burdur Ktp., nr. 1268. 

63. Ebû Sa‘îd el-Hâdimî (ö. 1176/1762) 

a. Hayatı: 

Ebû Sa‘îd Muhammed b. Mustafa b. Osman el-Hüseynî el-Hâdimî en-Nakşibendî 

el-Hanefî 1113/1701 yılında 854  Konya’nın Hâdim kasabasında doğmuştur. 855  Dedesi 

Osman Belh’ten gelerek Hâdim’e yerleşmiştir. 856  Ailesinin soyu Hz. Peygamber’e 

ulaşmakta olup Hüseynî nisbesi bundan dolayıdır. İlk öğrenimini babasının yanında 

yapmış ve ondan Kütüb-i Sitte ile diğer bazı hadis kitaplarını senedleriyle okumuştur. 1720 

yılında Konya Karatay Medresesi’ne başlamış, 1725’te İstanbul’a giderek Kazovalı 

(Kazâbâbî) Ahmed Efendi’nin medresesinde sekiz yıl öğrenim görmüştür. Ardından 

Hâdim’e dönerek Hâdim Medresesi’nde ders vermeye başlamıştır. Ünü kısa zamanda 

Anadolu’nun diğer bölgelerine yayılan Hâdimî, I. Mahmud tarafından İstanbul’a davet 

edilmiş, Padişah onun İstanbul’da kalmasını istediyse de, o Hâdim’e dönmeyi tercih 

etmiştir. Yetiştirdiği talebeler arasında İsmail Gelenbevî, Gözübüyükzâde İbrahim Efendi, 
                                                 
847  Kefevî, a.g.e., vr. 1b. 
848  Kefevî, a.g.e., vr. 3b, 4a, 6b, 9b vd. 
849  Kefevî, a.g.e., vr. 6a, 12a. 
850  Kefevî, a.g.e., vr. 12a. 
851  Kefevî, a.g.e., vr. 10a. 
852  Kefevî, a.g.e., vr. 9a. 
853  Kefevî, a.g.e., vr. 3a, 5a, 6a. 
854  Ziriklî, a.g.e., VII, s. 68. 
855  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 169; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 68; Kehhâle, a.g.e., III, s. 721. 
856  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 169. 
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Muhammed b. Süleyman Kırkağacî, Hafız Hasan Üskübî ve oğulları Said, Abdullah, 

Mehmed Emin, Nûman gibi âlimler bulunmaktadır.857 1176/1762 yılında Hâdim’de vefat 

etmiştir.858 

b. Eserleri: 

Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf ve akaid ile ilgili birçok çalışması bulunan Hâdimî’nin 

fıkıh ve usûl-i fıkha dair eserleri şunlardır: Mecâmi‘u’l-hakâik, Hâşiye ‘alâ Düreri’l-

hükkâm, Risâle fi’l-kahve, Risâle fi’d-duhân.859 

Mecâmi‘u’l-hakâik 

Hâdimî (ö. 1176/1762) tarafından telif edilen eserin tam adı Mecâmi’u’l-hakâ’ik 

ve’l-kavâ‘id ve cevâmi’u’r-revâ’ik ve’l-fevâ’id mine’l-usûl’dür. İnebey Kütüphanesi’nde 

UC3530/10 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 99-135 varak, 15 satırdır. Eserin 

kütüphanede bulunan diğer bir nüshası GE4270/7 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Hicrî 

1173 yılında Hâdim Medresesi’nde istinsah edilen bu nüsha müellife okunmuş ve üzerinde 

tashih yapılmıştır. 

Bir mukaddime, iki bölüm (bâb) ve hâtimeden meydana gelen eserde, her iki bölüm 

rükün adı verilen dört kısımdan oluşmaktadır. Girişte usûl-i fıkhın mahiyeti, konusu ve 

gayesi üzerinde durulduktan sonra birinci bölümde rükün başlıkları altında sırasıyla kitap, 

sünnet, icmâ ve kıyas konuları incelenmiş, ikinci bölümde ise hüküm, hâkim, hükme konu 

olan fiil ve hükmün muhatabı olan mükellef konuları ele alınmıştır. Hâdimî, sonuç 

bölümünde İbn Nüceym’in el-Eşbâh ve’n-nezâ’ir’inden yararlanarak ve bazı ilavelerde 

bulunarak tespit ettiği 154 küllî kaideye yer vermektedir. Eserin bu bölümü, Mecelle-i 

Ahkâm-ı adliyye’nin küllî kaidelerle ilgili kısmının önemli kaynaklarından birini 

oluşturmaktadır.860 Müellifin bazı konuları fasıl ya da bâb adıyla müstakil başlıklar altında 

ele aldığı görülmektedir. Genellikle Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin görüşleri arasında 

mukayeseler yapılarak Hanefî mezhebinin görüşleri esas alınmış ve özellikle Molla 

                                                 
857  Mustafa Yayla, “Hâdimî, Ebû Saîd”, DİA, XV, İstanbul, 1997, s. 24-25; Özel, a.g.e, s. 346-347. 
858  Bağdâdî, a.g.e., II, s. 169; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 68; Kehhâle, a.g.e., III, s. 721. 
859  Eserleri için bkz. Bağdâdî, a.g.e., II, s. 169-170; Ziriklî, a.g.e., VII, s. 68; Kehhâle, a.g.e., III, s. 721; 

Yayla, “Hâdimî, Ebû Saîd”, DİA, XV, s. 25-26; Özel, a.g.e, s. 347-348. 
860  Kâmil Yaşaroğlu, “Mecâmiu’l-hakâik”, DİA, XXVIII, Ankara, 2003, s. 217. 
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Hüsrev’in Mirkâtü’l-vüsûl, Sadrüşşerîa’nın et-Tavzîh ve Tâceddin es-Sübkî’nin Cem‘u’l-

cevâmi‘ adlı kitapları eserin temel kaynakları arasında yer almıştır.861 

Çeşitli tarihlerde basılan eser, Mustafa Hulûsi Güzelhisârî tarafından Menâfi‘u’d-

dekâ’ik fî şerhi Mecâmi‘i’l-hakâ’ik adıyla şerh edilmiş, Şirvanlı Ahmed Hilmi Efendi 

tarafından da Levâmi‘u’d-dekâik fî tercemeti Mecâmi‘i’l-hakâik adıyla Türkçe’ye tercüme 

edilmiştir.862 Eserle ilgili Mustafa Kızmaz tarafından“Ebu Said Muhammed Hadimî ve 

Mecâmiu’l-Hakaik Adlı Eseri Özelinde Usulcülüğü” ve Lütfi Aydın tarafından “Ebû Saîd 

Muhammed Hâdimî’nin Hayatı ve ‘Mecâmiu’l-hakâik’ adlı eserindeki metodu” ismiyle 

birer yüksek lisans çalışması yapılmıştır. Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları 

bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Beyazıd 

Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 998; Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, nr. 2006, nr. 2070, 

Esad Efendi, nr. 507, H. Hüsnü Paşa, nr. 470, Hacı Mahmud Efendi, nr. 794, nr. 795, nr. 

796, nr. 6395, İbrahim Efendi, nr. 222, İzmirli İ. Hakkı, nr. 507, nr. 508, nr. 509, Nâfiz 

Paşa, 234, Pertevniyal, nr. 246, Tahir Ağa Tekke, nr. 124, Tırnovalı, nr. 569; Âtıf Efendi 

Ktp., Âtıf Efendi Eki, nr. 1469, nr. 1470, nr. 1472; Köprülü Ktp., Mehmed Asım Bey, nr. 

51; Millet Ktp., Ali Emiri Arabi, nr. 521, nr. 522, nr. 762, nr. 518, nr. 519; Topkapı Ktp., 

Mehmed Reşat, nr. 96; Milli Ktp., nr. 4152/1; Edirne Selimiye Ktp., nr. 582; Zeytinoğlu 

Ktp., nr. 846; Vahit Paşa Ktp., nr. 1260; Afyon Gedik Ktp., nr. 17217; Amasya Ktp., nr. 

972, nr. 1539; Adana Ktp., nr. 522; Burdur Ktp., nr. 1038-02. 

64. Süleyman b. Süleyman Kırkağacî (ö. 1268/1851)  

a. Hayatı: 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. el-Vecîz fî îzâhi 

kavâ‘idi’l-fıkhi’l-külliyye adlı kitapta Mecâmi‘i’l-hakâ’ik’in şerhleri arasında Süleyman 

Kırkağacî’nin şerhinden bahsedilmekte ve eserin 1299 yılında basıldığı ifade 

edilmektedir.863 

 

 

                                                 
861  Yaşaroğlu, “Mecâmiu’l-hakâik”, DİA, XXVIII, s.217. 
862  Yaşaroğlu, “Mecâmiu’l-hakâik”, DİA, XXVIII, s.217. 
863  bkz. Muhammed Sıdkı b. Ahmed b. Muhammed el-Gazzî, el-Vecîz fî îzâhi kavâ‘idi’l-fıkhi’l-külliyye, 4. 

b., Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1996, s. 104. 
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b. Eserleri: 

Şerhu Mecâmi‘i’l-hakâ’ik 

Ebû Saîd el-Hâdimî (ö. 1176/1762) tarafından telif edilen Mecâmi‘u’l-hakâ’ik ve’l-

kavâ‘id ve cevâmi‘u’r-revâ’ik ve’l-fevâ’id mine’l-usûl adlı eserin şerhi olup, kütüphane 

kayıtlarına göre Süleyman b. Süleyman Kırkağacî (ö. 1268/1851) tarafından kaleme 

alınmıştır. İnebey Kütüphanesi’nde UC1130 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 

eserin birinci cildi olup, 197 varak, 19 satırdır. İncelenen nüshanın içerisinde eserin kime 

ait olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak kütüphane kayıtlarında şârih isminin, 

ikinci cildin zahriyesindeki bir kayıttan alındığı belirtilmektedir. Kütüphane kataloğunda 

yapılan araştırmada ikinci cilde ulaşılamamıştır. Bursalı Mehmed Tâhir de Kırkağacî’nin 

Şerhu Mecâmi‘ li’l-Hâdimî adlı bir eseri olduğundan bahsetmektedir.864 

İncelenen nüshada metnin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiş olup bazen “ya‘nî” 

ifadesiyle, bazen “ey” ifadesiyle, çoğu zamanda böyle bir ifade olmaksızın verilen metin 

şerh edilmiştir. Açıklanmak istenen kelime veya cümlenin üzerine çeşitli rakam ve 

rumuzlar konulmak suretiyle sayfa kenarında ilgili kısmın açıklamalarına yer verilmiştir. 

Kırkağacî, “ekûlü” 865  ifadesiyle kendi görüşüne yer vermekte, “lenâ” 866  ifadesiyle 

mezhebinin görüşünü nakletmekte, “kîle” 867  ifadesiyle zayıf görüşleri aktarmaktadır. 

Yararlandığı kaynakları zikrederken bazen “Sa‘d et-Teftâzânî fî Şerhi’l-Miftâh” 868 , 

“Muhtasarü İbni’l-Hâcib” 869 , “kavlü Sâhibi’t-Telvîh” 870 , “kezâ fi’t-Tavdîh” 871 , “kâle 

Sâhibü’l-Keşf”872 örneklerinde olduğu gibi kitap isimlerini vermekte, bazen de “fî kütübi’l-

usûl”873 , “fî kütübi’l-fıkh”874  gibi genel ifadeler kullanmaktadır. “Mezhebü’s-Sahâbî”, 

“mezhebü kibâri’t-Tâbi‘în” gibi ifadelerle sahabe ve tabiînin görüşlerine yer vermekte, 

Ebû Hanîfe, İmam Mâlik, İmam Şâfiî gibi mezhep imamlarının görüşlerini 

                                                 
864  Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, Meral Yayınevi, İstanbul, s. 437. 
865  Süleyman Kırkağacî, Şerhu Mecâmi‘i’l-hakâ’ik, İnebey Ktp., nr. UC1130, vr. 17b. 
866  Kırkağacî, a.g.e., vr. 8a. 
867  Kırkağacî, a.g.e., vr. 9a. 
868  Kırkağacî, a.g.e., vr. 5b. 
869  Kırkağacî, a.g.e., vr. 6a. 
870  Kırkağacî, a.g.e., vr. 7b. 
871  Kırkağacî, a.g.e., vr. 12a. 
872  Kırkağacî, a.g.e., vr. 18a. 
873  Kırkağacî, a.g.e., vr. 6b. 
874  Kırkağacî, a.g.e., vr. 8b. 
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zikretmektedir.875 Eserinde ismine yer verdiği âlimler arasında İbnü’l-Hümâm, Sâdeddin 

et-Teftâzânî, Tâceddin es-Sübkî, Ebû Zeyd ed-Debûsî, Şemsüleimme es-Serahsî, 

Fahrülislâm el-Pezdevî, Sadrülislâm el-Pezdevî, Âmidî, Gazzâlî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî 

gibi birçok âlim bulunmaktadır. 876  Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Süleymaniye 

Ktp., İbrahim Efendi, nr. 223, nr. 222, Nâfiz Paşa, nr. 234, Tahir Ağa Tekke, nr. 124) dört 

adet yazma nüshası mevcuttur. 

B. VEFAT TARİHİ BİLİNMEYEN MÜELLİFLERİN ESERLERİ 

65. Abdurrahman b. Atâullah Şeyh el-Erdebîlî 

a. Hayatı: 

Şeyh Erdebîlî Abdurrahman b. Atâ’ullah hakkında kaynaklarda yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Keşfü’z-zünûn’da Minhâc’a şerh yazdığı ifade edilmiş ve eserin baş 

kısmı verilmiştir. Kâtip Çelebi’nin verdiği eserin baş kısmı ile kütüphanedeki nüsha 

arasında yapılan karşılaştırmada, ikisinin aynı eser olduğu tespit edilmiştir.877 

b. Eserleri: 

Şerhu Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl 

Eser, Kâdî Beyzâvî’nin Minhâcü’l-vüsûl adlı eserine Abdurrahman b. Atâullah 

Şeyh el-Erdebîlî tarafından yazılan şerhtir. İnebey Kütüphanesi’nde HC264 demirbaş 

numarasıyla kayıtlı olan nüsha 166 varak, 23 satır olup hicrî 832 yılında istinsah edilmiştir. 

Eserin kütüphanede HO674 demirbaş numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha bulunmaktadır. 

İncelenen nüshada kırmızı mürekkeple yazılan “kâle” ifadesiyle metin verildikten 

sonra yine kırmızı mürekkeple yazılan “ekûlü” ifadesiyle verilen metin şerh edilmiştir. 

Şeyh el-Erdebîlî “fe’in kulte-kulnâ”878 gibi ifadelerle muhtemel sorulara cevap vermekte, 

“i‘lem” 879  ifadesiyle açıklamalar yapmakta, “ücîbü” 880  ifadesiyle kendi görüşünü 

belirtmekte, “kîle”881 ifadesiyle zayıf görüşlere yer vermektedir. Nahvî ve lügavî izahlara 

                                                 
875  Kırkağacî, a.g.e., vr. 9b. 
876  İsimlerin geçtiği yerler için bkz. vr. 4a, 5b, 8b, 9a, 9b, 10b, 12a, 15b. 
877  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1880. 
878  Abdurrahman b. Atâullah Şeyh el-Erdebîlî, Şerhu Minhâci’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl, İnebey Ktp., nr. 

HC264, vr. 2a. 
879  Erdebîlî, a.g.e., vr. 4a. 
880  Erdebîlî, a.g.e., vr. 18b. 
881  Erdebîlî, a.g.e., vr. 16a. 
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da yer verdiği eserinde882, “nahvü kavlihî Te‘âlâ”883 gibi ifadelerle ayetlerden örnekler 

vermekte, “kâletü’l-hanefiyye”, “zehebe’l-İmâm eş-Şâfi‘î”884, “ke mezhebi’l-mu‘tezile”885 

gibi ifadelerle mezheplerin görüşlerine değinmektedir. “Kâle sâhibü’l-keşşâf”886, “kâle’l-

Ferrâ’”887, “zehebe Huccetü’l-İslâm”888 ifadeleriyle yararlandığı kaynakları zikreden Şeyh 

el-Erdebîlî, bunlar dışında fazla kaynak zikretmemektedir. 

66. Abdürrezzak b. Mustafa el-Antâkî 

a. Hayatı: 

Kaynaklarda Abdürrezzak b. Mustafa el-Antâkî’nin hayatı hakkında yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Bağdatlı İsmail Paşa, Îzâhu’l-meknûn ve Hediyyetü’l-‘ârifîn’de ondan 

ve Miftâhu’l-usûl adlı eserinden bahsetmektedir.889 Keşfü’z-zunûn’un zeyli olan Îzâhu’l-

meknûn’da, eserin baş kısmı verilmiş, kütüphanedeki nüsha ile yapılan karşılaştırmada 

ikisinin aynı eser olduğu tespit edilmiştir.890 

b. Eserleri: 

Miftâhu’l-usûl hâşiye ‘alâ Mir’âti’l-usûl 

Abdürrezzak b. Mustafa el-Antâkî tarafından kaleme alınan eser, Mir’âtü’l-usûl’ün 

hâşiyesidir. İnebey Kütüphanesi’nde HC286/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 80 

varak, 25 satır olup hicrî XIII. asırda istinsah edilmiştir. Antâkî mukaddimede eserini 

Miftâhu’l-usûl diye isimlendirmektedir. 891  Eser muhtemelen bu sebeple kütüphane 

kataloğuna Miftâhü’l-usûl fî Şerhi Mirkâti’l-Vüsûl şeklinde kaydedilmiştir. Ancak eserin 

şerh olduğunu gösteren bir karine bulunmaması, kaynaklarda Antâkî’nin Mir’ât üzerine 

yazdığı hâşiyeden bahsedilmesi 892  ve eserin zahriyesinde bulunan Hâşiyetü’l-Mir’ât 

                                                 
882  Erdebîlî, a.g.e., vr. 2a-2b. 
883  Erdebîlî, a.g.e., vr. 11b. 
884  Erdebîlî, a.g.e., vr. 38a. 
885  Erdebîlî, a.g.e., vr. 15a. 
886  Erdebîlî, a.g.e., vr. 5b. 
887  Erdebîlî, a.g.e., vr. 11a. 
888  Erdebîlî, a.g.e., vr. 19b. 
889  bkz. Bağdâdî, a.g.e., I, s. 288; Bağdâdî, Îzâhu’l-meknûn, IV, s. 522. 
890  bkz. Antâkî, a.g.e., vr. 1b; Bağdâdî, Îzâhu’l-meknûn, IV, s. 522. 
891  Abdürrezzâk b. Mustafa el-Antâkî, Hâşiye ‘alâ Mir’âti’l-usûl (li’l-Antâkî), İnebey Ktp., nr. HC286/1, 

vr. 1b. 
892  bkz. Koca, “Mir’âtü’l-usûl”, DİA, XXX, s. 148; Özel, a.g.e., s. 204. 
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kaydı893  dikkate alınarak eserin ismi Miftâhü’l-usûl hâşiye ‘alâ Mir’âti’l-usûl şeklinde 

düzeltilmiştir. 

İncelenen nüshada kırmızı mürekkeple yazılan “kavlühû” ifadesiyle metin verilmiş, 

metin ile hâşiye arasını ayırmak için metnin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Antâkî 

eserinde lügavî, nahvî izahlara yer vermekte894, Ebû Ali el-Merzûkî gibi dil âlimlerinin 

görüşlerine başvurmakta895, “fe’in kulte-kultü”896 ifadeleriyle muhtemel sorulara cevap 

vermekte, “ücîbü” 897 , “ekûlü” 898  gibi ifadelerle kendi görüşünü belirtmektedir. 

Kendisinden önceki âlimlerin görüşlerini aktarırken bazılarını “kâle’l-Beyzâvî”899, “kâle’l-

‘allâme et-Teftâzânî”, “kâle’l-fâdıl el-Ebherî” 900  şeklinde isimleriyle zikrederken, 

bazılarına da “kâle sâhibü’t-telvîh”901, “kâle sâhibü’t-tenkîh”902, “kâle sâhibü’l-ihkâm”903 

şeklinde eserlerinin isimleriyle yer vermektedir. Ana başlıklar içermeyen nüshada, kırmızı 

mürekkeple yazılan ve “mebhas” adı verilen birçok başlık bulunmaktadır. Alt başlık 

niteliğinde olanlar dışarıda bırakılırsa eser şu başlıklardan oluşmaktadır: Mukaddime, el-

mebâhisü’l-hâssa, el-mebâhisü’l-müştereke, hâss, emir, nehiy, mutlak, mukayyed, ‘âmm.904 

Sayfa kenarında açıklamalara ve “matlab” adıyla ara başlıklara yer verilmiştir. 

Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Efendi, nr. 344) bir 

nüshası daha bulunan eser, Tarsûsî’nin hâşiyesiyle birlikte İstanbul’da 1279 ve 1289 

tarihlerinde basılmıştır. 905  Ayrıca Süleymaniye ve Âtıf Efendi kütüphanelerinde 

(Süleymaniye Ktp. İbrahim Efendi, nr. 221, Tırnovalı, nr. 539; Âtıf Efendi Ktp., Âtıf 

Efendi Eki, nr. 1465) matbû nüshaları bulunmaktadır. 

 

                                                 
893  Antâkî, a.g.e., vr. 1a. 
894  Antâkî, a.g.e., vr. 3a. 
895  Antâkî, a.g.e., vr. 3b. 
896  Antâkî, a.g.e., vr. 4a. 
897  Antâkî, a.g.e., vr. 6b. 
898  Antâkî, a.g.e., vr. 12a. 
899  Antâkî, a.g.e., vr. 6b. 
900  Antâkî, a.g.e., vr. 8a. 
901  Antâkî, a.g.e., vr. 5a. 
902  Antâkî, a.g.e., vr. 12b. 
903  Antâkî, a.g.e., vr. 13a. 
904  Antâkî, a.g.e., vr. 7a, 16a, 17a, 19a, 23a, 49b, 55a, 56a, 57a. 
905  Koca, “Mir’âtü’l-usûl”, DİA, XXX, s. 148 



 

120 
 

67. Ahmed b. Muhammed el-Filibevî 

a. Hayatı: 

Hicrî 11. asır (miladî 17.asır)’da yaşadığı906 bilgisi dışında Ahmed b. Muhammed 

el-Filibevî’nin hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 

b. Eserleri: 

Hâşiye ‘alâ dibâceti Şerhi’l-Menâr 

Eser, İbn Melek’in Menâr şerhinin dibâcesi üzerine Ahmed b. Muhammed el-

Filibevî907 tarafından yazılan bir hâşiyedir. 11 varak, 21 satır olan nüsha, Muhammed b. 

Mustafa Kalbî tarafından hicrî 1111 yılında istinsah edilmiştir. Eserin kütüphanede 13 

varak, 23 satır ve GE4661/1 demirbaş numarasıyla ve “Şerh dîbâcat Şerh el-

manâr”ismiyle kayıtlı bir nüshası daha mevcuttur. Mukaddimede Filibevî, insanlara 

faydası olacak bir şeyler yazıp dua ile anılmak istediğini ancak selefin kapalı bir konu 

bırakmadığını, halef için de selefe uymaktan başka bir yol kalmadığını söylemektedir. 

Daha sonra İbn Melek’in Menâr şerhinin dibâcesindeki lafız ve manaların güzelliğinden ve 

öneminden bahseden Filibevî, bu dibâceyi şerh etmek istediğini ifade etmektedir.908 

Her kelimenin tek tek şerh edildiği eserde, metnin üzeri kırmızı mürekkeple 

çizilmiştir. Bazen bir kelime ile ilgili, bazen de konu ile ilgili olmak üzere sayfa kenarında 

açıklamalara yer verilmiştir. Lügavî ve nahvî izahlar yapan 909  müellif, “fe’in kulte-

kultü” 910  ifadeleriyle muhtemel sorulara cevap vermekte, “ekûlü” 911  ifadesiyle kendi 

görüşünü belirtmektedir. 

68. Ebû Sâlih b. Ebî Hafs es-Sicistânî 

a. Hayatı: 

Ebû Sâlih b. Ebî Hafs es-Sicistânî’nin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. 

                                                 
906  Kehhâle, a.g.e., I, s. 289. 
907  Kütüphane kayıtlarında müellif ismi Ahmed b. Mahmûd el-Filbâvî şeklindedir. 
908  Ahmed b. Muhammed el-Filibevî, Hâşiye ‘alâ dibâceti Şerhi’l-Menâr, İnebey Ktp., nr. GE1289, vr. 

71b-72a. 
909  Filibevî, a.g.e., vr. 75a. 
910  Filibevî, a.g.e., vr. 74b. 
911  Filibevî, a.g.e., vr. 78b. 
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b. Eserleri: 

el-Gunye fi’l-usûl 

İnebey Kütüphanesi’nde HO408 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 35 varak, 

17 satırdır. Kütüphane kataloğunda 125 varak, 22 satır olarak kaydedilmiş olan eserin 

yapılan incelemede 125 varaklık bir mecmua içerisinde yer aldığı ve 35 varak, 17 satır 

olduğu tespit edilmiş, mecmua içerisinde 36-125 varak arasında yer alan diğer eserin ise el-

Fetâva’s-Sirâciyye olduğu anlaşılmıştır. Kütüphane kataloğunda el-Gunye fi’l-usûl ile ilgili 

verilen müstensih ve istinsah tarihi bilgileri, el-Fetâva’s-Sirâciyye’ye aittir. Eserin Millet 

Kütüphanesi’nde (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 2182) bir adet yazma nüshası 

bulunmaktadır. 

69. İbnü’l-Hatîb 

a. Hayatı: 

Müellif hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

b. Eserleri: 

Hâşiye ‘alâ şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Eser, Adudüddin el-Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ isimli eserinin hâşiyesidir. 

Eserin İnebey Kütüphanesi’ndeki nüshası 34-55 varak, 21 satır olup HC1199/3 demirbaş 

numarasıyla kayıtlıdır. Kütüphane kayıtlarına göre hicrî X. asırda istinsah edilmiştir. 

İncelenen nüsha, Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’nın toplamda dokuz tane farklı hâşiyesinin 

bulunduğu bir mecmua içerisinde yer almaktadır. Beyazıd Devlet Kütüphanesi’nde 

(Beyazıd Ktp., Beyazıd, nr. 5892) eserin bir nüshası daha bulunmaktadır. Beyazıd 

Kütüphanesi’nde müellif ismi Muhammed b. Muhammed İbn Hatib olarak kaydedilmiştir. 

70. Mevlânâ Arab 

a. Hayatı: 

Müellif hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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b. Eserleri: 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Eser, Adudüddin el-Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ isimli eserinin hâşiyesidir. 

Eserin İnebey Kütüphanesi’ndeki nüshası 210-219 varak, 21 satır olup HC1199/8 demirbaş 

numarasıyla kayıtlıdır. Kütüphane kayıtlarına göre hicrî X. asırda istinsah edilmiştir. Eser, 

Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’nın toplamda dokuz tane farklı hâşiyesinin bulunduğu bir 

mecmua içerisinde yer almaktadır. 

71. Mir Sadreddin 

a. Hayatı: 

Müellif hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

b. Eserleri: 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Eser, Adudüddin el-Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ isimli eserinin hâşiyesidir. 

Eserin İnebey Kütüphanesi’ndeki nüshası 14-33 varak, 21 satır olup HC1199/2 demirbaş 

numarasıyla kayıtlıdır. Kütüphane kayıtlarına göre hicrî X. asırda istinsah edilmiştir. Eser, 

Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’nın dokuz tane farklı hâşiyesinin bulunduğu bir mecmua 

içerisinde yer almaktadır. 

72. Nâsirüddin Ebü’l-Hasen Ali el-Büstî 

a. Hayatı: 

Müellif hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

b. Eserleri: 

Lübâbü’l-usûl ve bedâyi‘u’l-fusûl 

Lübâbü’l-usûl ve bedâyi‘u’l-fusûl adlı eser, Nâsirüddin Ebü’l-Hasen Ali el-Büstî 

tarafından telif edilmiştir. İnebey Kütüphanesi’nde HO686 demirbaş numarasıyla kayıtlı 

olan nüsha 2-94+1 varak, 21 satır olup Abdülaziz b. Muhammed b. Halil tarafından hicrî 

759 yılında istinsah edilmiştir. Eserin mukaddimesinde müellif, dinin hükümlerini 

bilmenin öneminden bahsettikten sonra dinin hükümlerini ancak usûl ilminin bilinmesiyle 

mümkün olacağını söylemektedir. Daha sonra usûl ilmi ile ilgili birçok kitap yazıldığını 
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aktaran müellif, bu kitapların inceliklerine vakıf olduğunu, usûl ilminin konularını 

argümantasyon (cedel-münâzara) usulüne uygun olarak yeniden düzenlediğini, tanımlarını 

açıkladığını ve kitabını “Lübâbü’l-usûl ve bedâyi‘u’l-fusûl” diye isimlendirdiğini ifade 

etmektedir.912 

Müellif asıl, usûl, fıkıh, fakîh gibi kavramların tanımını yaptıktan sonra had, şey, 

cisim, ilim, cehl, kelâm, istihbâr, emir, nehiy gibi birçok kavramın tanımından oluşan bir 

giriş yapmaktadır.913 Tanımlardan oluşan bu girişte “kâle ba‘du’l-felâsife”, “kâle ba‘du’l-

mütekellimîn”, “kâleti’l-mu‘tezile” 914  gibi ifadelerle kelam ve felsefe âlimlerinin 

görüşlerine de yer vermektedir. Tespit edilebildiği kadarıyla eser bâb adı verilen altı ana 

başlık ve fasıl adı verilen alt başlıklardan oluşmaktadır. Bâb adıyla verilen ana başlıklar 

şunlardır: “Aksâmü’l-kitâb” 915 , “bâbü’l-icmâ” 916 , “bâbü’l-kıyâs” 917 , “bâbü beyâni 

esbâbi’ş-şerâyi‘” 918 , “bâbü’n-nehy” 919 , “bâbü’s-sünne ve hüve’l-kısmü’s-sânî mine’l-

usûl” 920 . Müellif “kâle’ş-Şâfi‘î” ifadesiyle İmam Şâfiî’nin görüşünü vermekte, “kâle 

‘ulemâ’ünâ”921 “kâle ba‘du ashâbinâ”922  ifadeleriyle kendi mezhebinin âlimlerine dair 

görüşleri aktarmakta, “kâle ‘âmmetü’l-mütekellimîn mine’l-eş‘ariyye ve’l-mu‘tezile” 923 

gibi ifadelerle itikadî mezheplerin görüşlerine değinmekte, “fe’in kâlû-kulnâ” 924  gibi 

ifadelerle muhtemel sorulara cevap vermektedir. 

Eser günümüzde halen yazma halde olup basılmamış ve tahkiki yapılmamıştır. 

Aynı zamanda klasik ve modern kaynaklarda eser ve müellifi hakkında herhangi bir bilgiye 

rastlanmamıştır. 

 

                                                 
912  Nâsirüddin Ebü’l-Hasen Ali el-Büstî, Lübâbü’l-usûl ve bedâyi‘u’l-fusûl, İnebey Ktp., nr. HO686, vr. 

3a. 
913  bkz. Büstî, a.g.e., vr. 3b-5b. 
914  Büstî, a.g.e., vr. 4b. 
915  Büstî, a.g.e., vr. 5b. 
916  Büstî, a.g.e., vr. 15b. 
917  Büstî, a.g.e., vr. 37a. 
918  Büstî, a.g.e., vr. 61b. 
919  Büstî, a.g.e., vr. 72b. 
920  Büstî, a.g.e., vr. 77b. 
921  Büstî, a.g.e., vr. 7a. 
922  Büstî, a.g.e., vr. 18a. 
923  Büstî, a.g.e., vr. 18a. 
924  Büstî, a.g.e., vr. 7a. 
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73. Ömer b. İshâk b. Ahmed eş-Şiblî el-Hanefî 

a. Hayatı: 

Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi’nin kataloğunda Ömer b. İshak b. Ahmed eş-

Şiblî’nin vefat tarihi hicrî 773 şeklinde kaydedilmiştir. 

b. Eserleri: 

Şerhu’l-Muğnî fi’l-usûl 

Celâleddîn Ömer b. Muhammed el-Habbâzî (ö. 691/1292)’nin el-Muğnî fî usûli’l-

fıkh adlı eserine Ömer b. İshâk b. Ahmed eş-Şiblî el-Hanefî tarafından yazılan şerhtir. 324 

varak, 30 satır olan nüsha, kütüphane kayıtlarına göre hicrî IX. asrın başlarında istinsah 

edilmiş olup, HO658 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. İncelenen nüshanın zahriyesinde bir 

fihrist yer almaktadır. Çeşitli kütüphanelerde eserin yazma nüshaları bulunmaktadır. Diğer 

kütüphanelerde esere ait tespit edilebilen nüshalar şunlardır: Süleymaniye Ktp., Yeni 

Medrese, nr. 1791; Beyazıd Ktp., Merzifonlu K. M., nr. 289; Kayseri Ktp., Raşid Efendi, 

nr. 641; Diyarbakır Ktp., Diyarbakır Um. Ktp, nr. 2471. 

74. Şemseddin Muhammed b. Ali el-Koçhisârî 

a. Hayatı: 

Kaynaklarda müellifin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Müellifin 

ismi Keşfü’z-zunûn’da Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî925 ve Şemseddin Muhammed 

b. Ali el-Koçhisârî926  olarak iki farklı şekilde geçmektedir. DİA’nın “Menârü’l-envâr” 

maddesinde Menâr’ın şerhleri sayılırken el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye 

adlı şerhin Alâeddin Ali b. Musa el-Koçhisârî (841/1437)’ye ait olduğu ifade 

edilmektedir.927 Ancak kaynaklarda Alâeddin Ali b. Musa el-Koçhisârî’nin Menâr’a şerh 

yazdığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. 928  Ayrıca Keşfü’z-zunûn’da el-Fevâ’idü’ş-

şemsiyye’nin müellifi olarak Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî ismi verilmektedir.929 

                                                 
925  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1825. 
926  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1515. 
927  Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan bir nüshasında (Fâtih, nr. 1398) müellif ismi Alâeddin Ali 

b. Musa el-Koçhisârî şeklinde kaydedilmiştir. (bkz. Ferhat Koca, “Menârü’l-Envâr”, DİA, Ankara, 2004, 
XXIX, s.118.) 

928  bkz. Taşköprîzâde, Şakâ’ik, s. 64; Bağdâdî, a.g.e., I, s. 731; Kehhâle, a.g.e., II, s. 535. 
929  bkz. Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1825. 



 

125 
 

b. Eserleri: 

Keşfü’z-zunûn’da Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî’nin fıkıh usûlüne dair el-

Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye930 ve fıkha dair Şerhu Kenzi’d-dekâ’ik931 adlı 

eserleri zikredilmektedir. 

el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye 

Nesefî’nin Menârü’l-envâr’ı üzerine Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî 

tarafından yapılan şerhtir. İncelenen nüsha 210 varak, 29 satır olup İnebey 

Kütüphanesi’nde HO665 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Kütüphane kayıtlarına göre 

eserin zahriyesinde müellif hattı kaydı bulunmaktadır. 932  Yine kütüphane kayıtlarında 

eserin eskiliğinin, kenarındaki bazı düzeltmelerin ve içindeki bazı kelimelerin silinmesinin 

müellif hattı olduğunu tekit ettiği ve eserin hicrî VIII. asrın sonlarında istinsah edildiği 

ifade edilmektedir. Son iki varakta, yazıların bir kısmı silinmiş olup okunamayacak 

durumdadır.933 Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1398) 

bir nüshası daha bulunmaktadır. 

Şarih “kavlühû” ifadesiyle metnin ilgili yerini naklettikten sonra şerhe başlamakta, 

“fe’in kulte-kultü”934 ifadeleriyle muhtemel sorulara cevap vermekte, bir mesele ile ilgili 

tüm görüşleri naklettikten sonra “kulnâ”935 ifadesiyle mezhebinin görüşünü belirtmektedir. 

Metin dışında sayfa kenarında açıklamalara yer verilmiştir. Kütüphanedeki nüshada 

“beyânü aksâmi’s-sünne”936, “icmâ”937 ve “kıyâs”938 adını taşıyan üç bâb başlığı ve on 

beş fasıl başlığı bulunmaktadır.939 

Koçhisârî, eserin sondan bir önceki faslı olan “faslün fi’l-müteferrikât”940 başlıklı 

fasılda “mes’ele” ara başlıklarıyla çeşitli konulara değinmiştir. Bu fasılda değinmiş olduğu 

konulardan biri de terimler arasındaki farklardır. Terimler arasındaki farkları şu başlıklarla 

                                                 
930  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1825. 
931  Kâtip Çelebi, a.g.e., II, s. 1515. 
932  Yapılan incelemede müellif hattı kaydına rastlanmamıştır. 
933  bkz. Şemsedddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâidü’ş-Şemsiyye, İnebey Ktp., nr. HO665, 208b-210a. 
934  Koçhisârî, a.g.e., vr. 9a. 
935  Koçhisârî, a.g.e., vr. 8b, 9a. 
936  Koçhisârî, a.g.e., vr. 92a. 
937  Koçhisârî, a.g.e., vr. 121a. 
938  Koçhisârî, a.g.e., vr. 124b. 
939  Fasıl başlıklarının geçtiği varaklar şunlardır: 26b, 27b, 55b, 76a, 84a, 89a, 104b, 107a, 110b, 119a, 138a, 

152a, 162a, 192a, 199b. 
940  Koçhisârî, a.g.e., vr. 192a. 
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işlemiştir: Takyîd ile tahsis arasındaki fark, tahsis ile nesh arasındaki fark, tahsis ile istisna 

arasındaki fark, istisna ile nesh arasındaki fark, takyîd ile nesh arasındaki fark, talik ile 

istisna arasındaki fark, talik ile takyid arasındaki fark, takyid ile istisna arasındaki fark, 

nesh ile talik arasındaki fark, tahsis ile talik arasındaki fark.941 

75. Şeyhü’l-İslâm Necmeddin el-Bağdâdî el-Hanbelî 

a. Hayatı: 

Müellif hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

b. Eserleri: 

Şerhu Muhtasari’r-Ravza 

Şeyhü’l-İslâm Necmüddîn el-Bağdâdî el-Hanbelî tarafından kaleme alınan eser, 

Muvaffakuddin İbn Kudâme (ö. 620/1223)’nin Ravzatü’n-nâzır isimli eserinin 

muhtasarının şerhidir. Kütüphanedeki nüsha eserin ikinci cildi olup, birinci cildine 

rastlanmamıştır. Kütüphanede HO691 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan ikinci cildin 

nüshası ise 171 varak, 29 satır olup, Ömer b. İsâ el-Hanbelî tarafından hicrî 800 yılında 

istinsah edilmiştir. 

 

II. MÜELLİFİ BELLİ OLMAYAN ESERLER 

Yukarıda belirtildiği üzere yapılan incelemelerde bazı yazma eserlerin müellifleri 

tespit edilememiştir. Burada, müellifleri tespit edilemeyen eserlerin katalog bilgileriyle 

yetinilmiştir. 

Hâşiye mine’l-usûl 

Hâşiye mine’l-usûl adlı eserin kütüphanede HC1201 demirbaş numarasıyla kayıtlı 

olan nüshası 62 varak, 21 satır olup, kütüphane kayıtlarına göre hicrî IX. asırda istinsah 

edilmiştir. Nüsha başından ve sonundan eksiktir. Kütüphane kataloğunda eser “Hâşiyet 

min el-usûl” şeklinde kaydedilmiştir. 

 

 
                                                 
941  Koçhisârî, a.g.e., vr. 194b-195a. 
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Hâşiye Muhtasari’l-Müntehâ 

Kütüphane kataloğunda Hâşiye Muhtasari’l-Müntehâ şeklinde zikredilen nüsha, 

274 varak, 19 satır olup HO704 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Kütüphane kataloğundaki 

bilgilere göre hicrî IX. asırda istinsah edilmiştir. 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ adlı eserin kütüphanedeki nüshası, 142-

208+1 varak, 21 satır olup HC1199/7 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Kütüphane 

kataloğundaki bilgilere göre Îcî şerhi üzerine kaleme alınmıştır. 

Hâşiyetü’l-Müntehab fî usûli’l-mezheb 

Kütüphanede incelenen nüshanın zahriyesinde (1a) “Hâşiyetü Tahkîk şerhu 

Ahsîketî” yazmaktadır. Bu kayıt dikkate alınırsa eser, Hanefi fakihi Hüsameddin 

Muhammed b. Muhammed el-Ahsîkesî (ö. 644/1246-47)’nin el-Müntehab fî usûli’l-

mezheb adlı eseri üzerine Abdülaziz el-Buhârî (ö. 730/1330) tarafından yazılan et-Tahkîk 

adlı şerhin hâşiyesidir. Ancak incelenen nüshada eserin kime ait olduğu konusunda 

herhangi bir kayda rastlanmamıştır. İnebey Kütüphanesi’nde HO684 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha değişik satırlarda olup 3-117 varaktır. 

Hâşiyetü müşkilâti’t-Telvîh 

Sadrüşşerîa’nın et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh adlı eserine Teftâzânî 

tarafından et-Telvîh ilâ keşfi hakâ’iki’t-Tenkîh adıyla yazılan hâşiyenin hâşiyesidir. Ancak 

incelenen nüshada müellifin kim olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Kütüphanede HC270 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 49 varak, 15 satırdır. 

Hâşiyetü’t-Tavzîh 

Eser, Sadrüşşerîa’nın et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh adlı eserinin hâşiyesidir. 

Ancak incelenen nüshada müellifin kim olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Kütüphanede HO698/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 61+2 varak, 19 satırdır. 

Kütüphane kayıtlarına göre hicrî 866 yılında Ankara’da istinsah edilmiştir. 
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Hâşiyetü’t-Tavzîh fi’l-usûl 

Eser, Sadrüşşerîa’nın et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh adlı eserinin hâşiyesidir. 

Ancak incelenen nüshada müellifin kim olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Kütüphanede HC278 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 80 varak, 21 satırdır.  

Risâle ‘alâ kelâmi’t-Tavzîh ve’t-Telvîh fî mebâhisi’l-husn ve’l-kubh 

Kütüphane kataloğunda eserin adı Risâle ‘alâ kelâmi’t-Tavzîh ve’t-Telvîh fî 

mebâhisi’l-husn ve’l-kubh şeklindedir. Eserin girişinde, içeriğine dair verilen bilgilerdeki 

ifadeden dolayı bu isim takdir edilmiş olmalıdır. Eser, Tavdîh ve Telvîh adlı eserlerdeki 

hüsün-kubuh konularına dair yazılmış bir risâle olup, eserin içerisinde müellifinin kim 

olduğuna dair bir bilgiye rastlanmamıştır. 

İnebey Kütüphanesi’nde OR940/6 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 81-100 

varak, 21 satır olup kütüphane kayıtlarına göre hicrî X. asırda istinsah edilmiştir. 

Şerhu Tenkîhu’l-usûl 

Sadrüşşerîa’nın Tenkîhu’l-usûl adlı eseri üzerine yazılan şerhtir. Ancak incelenen 

nüshada müellifin kim olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Kütüphanede 

HO712 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüsha 159 varak, 19 satırdır. Hicrî 850 yılında 

Felekâbâd’da istinsah edilmiştir. 

Usûl-i fıkıh 

Kütüphane kataloğuna Usûl-i fıkıh adıyla ve HO668 demirbaş numarasıyla 

kaydedilmiş olan nüsha 180 varak, 21 satır olup kütüphane kayıtlarına göre hicrî X. asırda 

istinsah edilmiştir. Ancak incelenen nüshada müellifin kim olduğuna dair herhangi bir 

bilgiye rastlanmamıştır. Eserin zahriyesinde ve ilk sayfasının üstünde İbn Melek’in 

Şerhu’l-Menâr adlı eserinin hâşiyesi olduğu belirtilmekle birlikte, eserde hâşiye tarzı bir 

üsluptan daha çok metin türü bir üslup söz konusudur. Müellifi tespit edilemediği için 

ayrıntılı bir şekilde incelenemeyen eser, kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM 

 

İNEBEY YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN FIKIH 

USÛLÜ ESERLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
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I. ESERLERİN TÜRLERİNE GÖRE TASNİFİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

İnebey Kütüphanesi’nde bulunan fıkıh usûlü eserleri türleri bakımından beş grupta 

tasnif edilebilir. Bu çalışmaların 21’i metin, 36’sı şerh, 33’ü hâşiye, 3’ü muhtasar, 3’ü 

risâle türünde kaleme alınmıştır. Buna göre kütüphanedeki fıkıh usûlü eserlerinin sayısı 

mükerrerler hariç toplam 96’dır. Bunların 42’si ise günümüzde halen yazma halde 

bulunmakta olup, matbuları mevcut değildir. Burada, kütüphanedeki fıkıh usûlü eserleri 

türlerine ve matbusunun mevcut olup olmama durumuna göre tasnif edilerek 

değerlendirilecektir. 

A. METİN 

1. Matbûları Bulunan Yazma Eserler 

1 el-Varakât fi’l-usûl İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî (ö. 478/1085) 

2 Usûlü’l-Pezdevî Ebü’l-Usr el-Pezdevî (ö. 482/1089) 

3 el-Müstasfâ Ebû Hâmid el-Gazzâlî (ö.505/1111) 

4 Usûlü’l-fıkh Bedreddin el-Lâmişî (ö. 539/1144’dan sonra) 

5 el-Mahsûl Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) 

6 el-İhkâm Seyfeddin el-Âmidî (ö. 631/1233) 

7 Muhtasarü’l-Müntehâ İbnü’l-Hâcib (ö. 646/1249) 

8 Minhâcü’l-vüsûl Kâdî Beyzâvî (ö. 685/1286) 

9 el-Muğnî Celâleddin Ömer el-Habbâzî (ö. 691/1292) 

10 Bedî‘u’n-nizâm İbnü’s-Sââtî Muzafferüddin (ö. 694/1295) 

11 Menârü’l-envâr Ebü’l-Berekât en-Nesefî (ö.710/1310) 

12 Tenkîhu’l-usûl Sadrüşşerîa (ö. 747/1346) 

13 Temhîdü’l-vüsûl Cemâleddin el-İsnevî (ö. 772/1370) 

14 Fusûlü’l-bedâyi‘ Molla Fenârî (ö. 834/1431) 
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15 Mirkâtü’l-vüsûl Molla Hüsrev (ö. 885/1480) 

16 el-Medârikü’l-asliyye Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî (ö. 900/1494) 

17 Mecâmi‘u’l-hakâik Ebû Sa‘îd el-Hâdimî (ö. 1176/1762) 

 

1. Matbûları Bulunmayan Yazma Eserler 

1 Tertîbü’l-leâlî fî silki’l-emâlî Ahmed b. Abdurrahman el-Beşiktâşî (ö. 
1136/1724) 

2 Lübâbü’l-usûl ve bedâyi‘u’l-fusûl Nâsirüddin Ebü’l-Hasen Ali el-Büstî 

3 el-Gunye fi’l-usûl Ebû Sâlih b. Ebî Hafs es-Sicistânî 

4 Usûl-i fıkıh ? 

 

2. Değerlendirme 

Kütüphanede bulunan fıkıh usûlü metinlerine toplu bir şekilde bakıldığında 

mütekellimîn, hanefiyye ve memzûc metodlarıyla yazılmış eserlerin varlığı dikkat 

çekmektedir. Eserlerden 6’sı mütekellimîn, 3’ü memzûc metodla kaleme alınmıştır. Ayrıca 

İsnevî’nin Temhîdü’l-vüsûl’ü “tahrîcü’l-fürû ‘ale’l-usûl” türünde olup, Beşiktâşî’nin 

Tertîbü’l-le’âlî’si ise küllî kâidelerle ilgilidir. 

İstinsah tarihleri bakımından incelendiğinde kütüphanedeki söz konusu metinler 

arasında en erken tarihte el-Mahsûl adlı eserin istinsah edildiği anlaşılmaktadır. Söz 

konusu nüsha, müellifinin (Fahreddin er-Râzî) vefat tarihi olan 606/1210 yılında istinsah 

edilmiş ve aynı zamanda müellif nüshası ile karşılaştırılmıştır. Lâmişî’ye ait olan Usûlü’l-

fıkh adlı eserin nüshası da 692/1293 yılında istinsah edilmiştir. Mecâmi‘u’l-hakâik adlı 

eserin 1173/1759 yılında istinsah edilen nüshası ise, müellifi Hâdimî (ö. 1176/1762)’ye 

okunarak tashih edilmiştir. Muhtasarü’l-Müntehâ’nın kütüphanedeki en eski tarihli nüshası 

ise 1170/1756 yılında İstanbul’da istinsah edilmiştir. 

Kütüphanedeki fıkıh usûlü metinleri arasında en çok nüshası bulunan eser 

Menâr’dır. Kütüphanede Menâr’ın 15, Muğnî’nin 8, Mirkât’ın 4, Muhtasarü’l-

Müntehâ’nın 3, diğerlerinin de iki veya birer nüshaları bulunmaktadır. Kütüphanedeki 

şerhlerden 11’i Menâr üzerine, 4’ü de Muhtasarü’l-Müntehâ üzerine kaleme alınmıştır. Bu 

verilere dayanarak Bursa’nın medreseleri ve ilim çevrelerinde fıkıh usûlü alanında en çok 
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okunan metnin Menâr olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Bursalı müelliflerden Molla 

Fenârî, Molla Hüsrev ve Kirmastî’ye ait metinlerin kütüphanedeki nüsha sayılarının az 

olması dikkat çekici bir ayrıntı olarak göze çarpmaktadır. Kütüphanede Mirkât’ın 4, 

diğerlerinin birer nüshası bulunmaktadır. 

Kütüphanedeki metinlerin birçoğu fıkıh usûlü alanında meşhur olan ve günümüzde 

matbûları bulunan eserlerdir. Nâsırüddin Ebü’l-Hasen Ali el-Büstî tarafından kaleme 

alınan Lübâbü’l-usûl ise matbû olmayıp yazma halde bulunmakta ve kaynaklarda müellif 

ve eseri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bedreddin el-Lâmişî’nin Usûlü’l-fıkh’ı ise 

Abdülmecid Türkî tarafından tahkik edilerek 1995 yılında Beyrut’ta basılmıştır. Ancak bu 

eser ve müellifi hakkında da bu tahkik dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Usûlü’l-

Lâmişî hicrî 692 yılında istinsah edilmiş ve hicrî 539 yılından önce kaleme alınmış, 

Lübâbü’l-usûl ise hicrî 759 yılında istinsah edilmiştir. Bu verilere göre Lâmişî’nin eseri 

Usûlü’l-Pezdevî’den sonra yazılan ilk hanefî usûlüdür. Büstî’nin Lübâb’ı da istinsah 

yılından anlaşıldığına göre muhtemelen hicrî VIII. asırdan önce kaleme alınan klasik usûl 

eserlerinden biridir. 

Usûl-i fıkıh adıyla kayıtlı olan nüshaya gelince, içerisinde eser, müellif veya 

müstensih ismine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Sadece zahriyesinde ve ilk 

sayfasının üzerinde İbn Melek’in Şerhu’l-Menâr’ının hâşiyesi olduğu belirtilmekle birlikte, 

eserde hâşiye tarzı bir üsluptan daha çok metin türü bir üslup söz konusudur. 180 varaklık 

bir hacme sahip olan eser, kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. el-Gunye fi’l-usûl 

adlı eserin nüshası ise 35 varak, 17 satır olup, müellifi Sicistânî ve eser ile ilgili yeterli 

bilgiye ulaşılamamıştır. Eserin kütüphanedeki nüshası hicrî 697 yılında istinsah edildiğine 

göre bu eserin de, hicrî VII. asırdan önce kaleme alınan klasik usûl eserlerinden biri olduğu 

söylenebilir. Eser hacminin küçük olması muhtasar bir metin olma ihtimalini akla 

getirmektedir. Müellif ve eseri kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. 

B. ŞERH 

1. Matbûları Bulunan Yazma Eserler 

1 Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ Kutbüddin eş-Şîrâzî (ö. 710/1310) 

2 el-Kâfî şerhu Usûli’l-Pezdevî Hüsâmeddin es-Siğnâkî (ö. 714/1314) 

3 Keşfü’l-esrâr fî şerhi Usûli’l-Pezdevî Abdülaziz Buhârî (ö. 730/1330) 

4 Şerhu Minhâci’l-vüsûl Burhaneddin el-İbrî (ö. 743/1342) 
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5 et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh Sadrüşşerîa (ö. 747/1346) 

6 Beyânü me‘âni’l-Bedî‘ Mahmûd el-İsfahânî (ö. 749/1349) 

7 Beyânü’l-Muhtasar Mahmûd el-İsfahânî (ö. 749/1349) 

8 Şerhu Minhâci’l-vüsûl Mahmûd el-İsfahânî (ö. 749/1349) 

9 Câmi‘u’l-esrâr fî şerhi’l-Menâr Kıvâmüddin el-Kâkî (ö. 749/1348) 

10 Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ Adudüddin el-Îcî (ö. 756/1355) 

11 et-Tebyîn Emîr Kâtib el-İtkânî (ö. 758/1357) 

12 el-Envâr fî şerhi’l-Menâr Ekmeleddin el-Bâbertî (ö. 786/1384) 

13 İfâdatü’l-envâr fî idâ’eti usûli’l-Menâr Sâdeddin Ebü’l-Fezâ’il ed-Dihlevî (ö. 
h. VIII. asır) 

14 Şerhu Menâri’l-envâr İbn Melek (ö. 821/1418’den sonra) 

15 el-Gaysü’l-hâmi‘ fî şerhi Cem‘i’l-cevâmi‘ İbnü’l-‘Irâkî (ö. 826/1423) 

16 Şerhu Cem‘i’l-cevâmi‘ Celâleddin el-Mahallî (ö. 864/1459) 

17 Şerhu Muhtasari’l-Menâr Kâsım b. Kutluboğa (ö. 879/1474) 

18 Mir’âtü’l-usûl fî şerhi Mirkâti’l-vüsûl Molla Hüsrev (ö. 885/1480) 

19 Şerhu’l-Menâr İbnü’l-Aynî (ö. 893/1488) 

20 Tağyîrü’t-Tenkîh Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) 

21 Şerhu Tağyîri’t-Tenkîh Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) 

22 Fethu’l-gaffâr bi-şerhi’l-Menâr İbn Nüceym (ö. 970/1563) 

23 Teysîrü’t-Tahrîr Emîr Pâdişah el-Buhârî (ö. 987/1579) 

24 Dav’ü’l-envâr fî şerhi Muhtasari’l-Menâr Hüseyin Evlevî (ö. 1000/1592) 

25 Şerhu Semti’l-vüsûl ilâ ‘ilmi’l-usûl Hasan Kâfî Akhisârî (ö. 1024/1615) 

 

2. Matbûları Bulunmayan Yazma Eserler 

1 et-Tahkîk Abdülaziz el-Buhârî (ö. 730/1330) 

2 el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi 
Kudsi’l-esrâr 

İbnü’r-Rabve (ö. 764/1363) 

3 eş-Şâfî fi’l-usûl Celâleddin el-Kürlânî (ö. 767/1366) 

4 Şerhu’l-Muğnî Mansûr b. Ahmed el-Kâ’ânî (ö. 775/1373) 

5 Şerhu Muhtasari’l-Menâr Muhammed et-Timurtâşî (ö. 1006/1598) 

6 Şerhu Mecâmi‘i’l-hakâ’ik Süleyman Kırkağacî (ö. 1268/1851) 

7 Şerhu Minhâci’l-vüsûl Abdurrahman b. Atâullah Şeyh el-Erdebîlî 

8 Şerhu’l-Muğnî Ömer b. İshâk b. Ahmed eş-Şiblî el-Hanefî 
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9 el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-
Menâri’l-Hâfızıyye 

Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî 

10 Şerhu Muhtasari’r-Ravza Şeyhülislâm Necmeddin el-Bağdâdî el-Hanbelî 

11 Şerhu Tenkîhu’l-usûl ? 

 

3. Değerlendirme 

Kütüphanedeki fıkıh usûlü şerhleri arasında en erken kaleme alınmış eser olan 

Kutbüddin Şîrâzî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ adlı eseri hicrî VII. yüzyılda, en geç 

kaleme alınmış eser olan Süleyman Kırkağacî’nin Şerhu Mecâmi‘i’l-hakâ’ik adlı eseri ise 

hicrî XIII. yüzyılda yazılmıştır. Sadrüşşerîa ve Molla Hüsrev kendi metinlerine şerh 

yazmışlar, İbnü’r-Rabve Menâr metnine yaptığı muhtasara, Kemalpaşazâde de Tenkîh 

üzerine bazı değişikliklerle kaleme aldığı Tağyîrü’t-Tenkîh’e şerh yazmıştır. Ayrıca 

Mahmûd el-İsfahânî’nin üç farklı metni (Muhtasarü’l-Müntehâ, Minhâc ve Bedî’), 

Abdülaziz Buhârî’nin de iki farklı metni (Usûlü’l-Pezdevî, el-Müntehab) ayrı ayrı şerh 

etmeleri dikkat çekmektedir. Tebyîn, Cem‘u’l-cevâmi‘ ve Tahrîr adlı metinlerin mevcut 

olmadığı kütüphanede, bu eserlerin çeşitli şerhleri bulunmaktadır. 

Hüsâmeddin es-Siğnâkî tarafından kaleme alınan el-Kâfî şerhu Usûli’l-Pezdevî adlı 

eserin kütüphanede müellif hattı nüshasının ikinci cildi bulunmakta olup, birinci cildi 

mevcut değildir. Ayrıca kütüphanede bulunan Abdülaziz el-Buhârî’nin et-Tahkîk (şerhu’l-

Ahsîkesî)’i, Mahmûd el-İsfahânî’nin Beyânü’l-Muhtasar ve Beyânü me‘âni’l-bedî‘ adlı 

eserleri, Emîr Kâtib el-İtkânî’nin et-Tebyîn (şerhu’l-Ahsîkesî)’i, Emîr Pâdişah el-

Buhârî’nin Teysîrü’t-Tahrîr’i ve Muhammed et-Timurtâşî’nin Şerhu Muhtasari’l-Menâr’ı 

müellifleri hayatta iken istinsah edilmiştir. Bu nüshalardan Timurtâşî’nin şerhi müellif 

nüshası ile karşılaştırılmıştır. Öte yandan Mahmûd el-İsfahânî’nin Beyânü’l-Muhtasar’ında 

onun istinsah edildiğine dair bir ibare bulunmaması, bu nüshanın müellif hattı olma 

ihtimalini güçlendirmektedir. Yine Emîr Pâdişah’ın Teysîrü’t-Tahrîr adlı eserinin 

Mekke’de telif edilmiş ve kütüphanedeki nüshasının müellif hayatta iken Mekke’de 

istinsah edilmiş olması, bu nüshanın müellife okunmuş olma ihtimalini akla getirmektedir. 

Eserler kütüphanedeki nüsha sayılarına göre incelendiğinde şerhler arasında en 

fazla nüshası bulunan eser İbn Melek’in Şerhu Menâri’l-envâr’ıdır. Kütüphanede İbn 

Melek’in Şerhu’l-Menâr’ından 15, Sadrüşşerîa’nın et-Tavdîh’inden 14, Adudüddin el-
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Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’sından 10 nüsha bulunmaktadır. Bu verilere dayanarak 

Bursa’nın medreseleri ve ilim çevrelerinde fıkıh usûlü şerhleri arasında Şerhu’l-Menâr, 

Tavdîh ve Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ’nın en çok okunan şerhler arasında olduğu 

söylenebilir. Anadolu coğrafyasındaki diğer yazma eser kütüphanelerinde de bu eserlerin 

nüshaları oldukça fazladır. Diğer taraftan Bursalı müelliflerden Molla Fenârî, Molla 

Hüsrev ve Kirmastî’ye ait metinlerin kütüphanede mevcut olmasına rağmen bu metinler 

üzerine yazılan şerhlerden sadece Molla Hüsrev şerhinin bulunması dikkat çekici bir 

ayrıntı olarak göze çarpmaktadır. (Kütüphanede Mir’ât’ın toplam 4 nüshası 

bulunmaktadır). 

C. HÂŞİYE 

1. Matbûları Bulunan Yazma Eserler 

1 et-Telvîh ilâ keşfi hakâ’iki’t-Tenkih Sâdeddin et-Teftâzânî (ö. 792/1390) 

2 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Sâdeddin et-Teftâzânî (ö. 792/1390) 

3 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413) 

4 Hâşiyetü’t-Telvîh Molla Hüsrev (ö. 885/1480) 

5 Hâşiyetü’t-Telvîh Fenârî Hasan Çelebi (ö. 891/1486) 

6 Envârü’l-halek ‘alâ Şerhi’l-Menâr Radıyyüddin Muhammed b. İbrahim el-
Halebî (ö. 971/1563) 

7 Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Menâr li’bni Melek Şerefeddin Yahyâ b. Karaca er-Ruhâvî (ö.
1000/1591) 

8 Netâ’icü’l-efkâr hâşiye ‘alâ Şerhi’l-
Menâr 

Azmîzâde Mustafa b. Ahmed Hâletî (ö. 
1040/1631) 

9 Hâşiye(tü’t-Tarsûsî) ‘alâ Mir’âti’l-usûl Tarsûsî Mehmed Efendi (ö. 1145/1732) 

10 Miftâhu’l-usûl hâşiye ‘alâ Mir’âti’l-usûl Abdürrezzak b. Mustafa el-Antâkî 
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2. Matbûları Bulunmayan Yazma Eserler 

1 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Ahmed b. Abdülaziz el-Ebherî (777/1375) 

2 Hâşiye ‘ale’t-Telvîh Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413) 

3 Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi 
Muhtasari’l-Müntehâ 

Hasan b. Abdüssamed es-Samsûnî (ö. 
891/1486) 

4 Hâşiye ‘ale’t-Telvîh Hüsamzâde Mustafa el-Bursevî (ö. 
893/1488'den sonra) 

5 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Yûsuf Bâlî (ö. 895/1490) 

6 Hâşiye ‘ale’t-Telvîh Nizâmeddin Osman b. Abdullah el-Hıtâî 
(ö. 901/1496) 

7 Hâşiye ‘alâ Muhtasari’l-Müntehâ Celâleddin ed-Devvânî (ö. 908/1503) 

8 Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi 
Muhtasari’l-Müntehâ 

Hamidüddin el-Hüseynî Efdalzâde (ö. 
908/1503) 

9 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Mirzacân eş-Şîrâzî (ö. 994/1586) 

10 Hâşiyetü’t-Telvîh Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) 

11 Ta‘lîkât ‘alâ Şerhi’l-Muhtasar Hüseyin el-Halhâlî (ö. 1014/1605) 

12 Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi 
Muhtasari’l-Müntehâ 

Akkirmânî Mehmed Efendi (ö. 1174/1760)

13 Hâşiye ‘alâ dibâceti Şerhi’l-Menâr Ahmed b. Muhammed el-Filibevî 

14 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ İbnü’l-Hatîb 

15 Hâşiye ‘alâ Muhtasari’l-Müntehâ Mevlânâ Arab 

16 Hâşiye ‘alâ Muhtasari’l-Müntehâ Mir Sadreddin 

17 Hâşiye mine’l-usul ? 

18 Hâşiye Muhtasari’l-Müntehâ ? 

19 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ ? 

20 Hâşiyetü’l-Müntehab fî usûli’l-mezheb ? 

21 Hâşiye müşkilâti’t-Telvîh ? 

22 Hâşiyetü’t-Tavzîh ? 

23 Hâşiyetü’t-Tavzîh fi’l-usûl ? 

 

3. Değerlendirme 

Kütüphanede bulunan hâşiyelerin tamamı beş eser ile ilgilidir. Bu hâşiyelerin 15’i 

Muhtasarü’l-Müntehâ, 10’u Tenkîh, 4’ü Menâr, 2’si Mir’ât, 1’i Müntehab üzerine kaleme 

alınmıştır. Metin ve şerhler arasında en çok nüshası bulunan eser Menâr iken, üzerine en 
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çok hâşiye yazılan eserin Muhtasarü’l-Müntehâ olması ve Menâr’a dair hâşiyelerin 

sayısının az olması dikkat çekicidir. 

Muhtasarü’l-Müntehâ’nın hâşiyeleri incelendiğinde bunlardan 11’inin Îcî şerhi 

üzerine olduğu, 4’ünün ise Îcî şerhine Seyyid Şerîf el-Cürcânî tarafından kaleme alınan 

hâşiye üzerine olduğu anlaşılmaktadır. Muhtasarü’l-Müntehâ’nın Îcî şerhi meşhur olduğu 

kadar, bu şerh üzerine yazılan Cürcânî hâşiyesi de meşhur olmuş ve üzerine çeşitli 

hâşiyeler yazılmıştır. Muhtasar üzerine yapılan çalışmalar arasında Mirzacân Habîbullah 

eş-Şîrâzî tarafından kaleme alınan hâşiye diğerlerine göre farklı bir özelliği ile dikkat 

çekmektedir. Bu hâşiyede Muhtasarü’l-Müntehâ’nın metni, Îcî’nin bu metin üzerine şerhi, 

Teftâzânî’nin, Cürcânî’nin ve Ebherî’nin Îcî şerhi üzerine hâşiyeleri olmak üzere toplam 

beş eser esas alınmıştır. Şîrâzî, yerine göre bu beş eserden, bazen dördü, bazen üçünden 

nakillerde bulunduktan sonra kendi değerlendirmesini yapmaktadır. Muhtasar üzerine 

yapılmış çalışmalardan en meşhurlarını bir arada değerlendirmesi yönüyle bu eser, farklı 

bir özellik ve değer kazanmaktadır. Kütüphanede Tenkîh üzerine yapılan hâşiyelerden 7’si 

Teftâzânî’nin Telvîh adlı eseri üzerine, 1’i Telvîh ile Tavdîh üzerine, 2’si de Tavdîh üzerine 

kaleme alınmıştır. Menâr hâşiyelerinin tamamı İbn Melek şerhi üzerine yazılmıştır. 

Kütüphanedeki hâşiyeler nüsha sayıları bakımından incelendiğinde en fazla nüshası 

bulunan hâşiyenin Cürcânî tarafından kaleme alınan Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-

Müntehâ olduğu görülmektedir. Kütüphanede Cürcânî’nin bu hâşiyesinden 13, 

Teftâzânî’nin Telvîh’inden 8, Fenârî Hasan Çelebi’nin Hâşiyetü’t-Telvîh’inden 6, Mirzacân 

Şîrâzî’nin Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ’sından 3 nüsha bulunmaktadır. 

D. MUHTASAR 

1. Matbûları Bulunan Yazma Eserler 

1 el-Hâsıl mine’l-Mahsûl Tâceddin el-Urmevî (ö. 653/1255) 

2 Semtü’l-vüsûl Hasan Kâfî b. Abdullah Bosnevî Akhisârî (ö. 1024/1615) 

 

2. Matbûları Bulunmayan Yazma Eserler 

1 Muhtasarü’l-Mahsûl Abdürrahim el-Mevsılî (ö. 671/1272) 
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3. Değerlendirme 

Kütüphanede bulunan fıkıh usûlü muhtasarlarının 2’si Mahsûl’ün muhtasarı, 1’i ise 

Menâr’ın muhtasarıdır. Kütüphanede bu üç eserin birer nüshaları bulunmaktadır. Tâceddin 

el-Urmevî ile Hasan Kâfî Akhisârî’nin muhtasarları günümüzde matbû halde mevcut iken, 

Abdürrahim el-Mevsılî’nin muhtasarı halen yazma halde bulunmaktadır. 

Şâfiî fakihi olan Abdürrahim el-Mevsılî tarafından kaleme alınan Muhtasarü’l-

Mahsûl adlı eserin kütüphanedeki nüshası hicrî 692 yılında Dımaşk’ta müellif hattı 

nüshasından istinsah edilmiştir. Yine yazmadaki kayda göre bu nüsha, müellif hattı nüsha 

ile baştan sona mukabele edilmiştir. Yapılan araştırmada eserin Türkiye kütüphanelerinde 

başka bir nüshasına rastlanmamıştır. 

E. RİSÂLE 

1. Matbûları Bulunmayan Yazma Eserler 

1 Risâle ‘alâ mebhasi’l-mefhûm Ahîzâde, Abdülhalîm b. Muhammed (ö. 
1013/1604) 

2 Risâle fi’l-usûl Bahâeddin Muhammed b. Hüseyin el-Âmilî (ö. 
1031/1622) 

3 Risâle ‘alâ kelâmi’t-Tavzîh ve’t-
Telvîh fî mebâhisi’l-hüsn ve’l-kubh 

? 

2. Değerlendirme 

Kütüphanede bulunan fıkıh usûlü ile ilgili toplam üç risâleden ikisinin müellifi belli 

olup, birinin müellifi bilinmemektedir. Risâlelerden biri Şiî âlim Bahâeddin el-Âmilî’ye 

aittir. Risâle fi’l-usûl adındaki bu risâle müellifi hayatta iken hicrî 1024 yılında istinsah 

edilmiştir.  
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F. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

1. Müelliflerin Vefat Tarihleri Açısından 

a. Matbûları Bulunan Yazma Eserler 

 

 Metin Şerh Hâşiye Muhtasar Risâle Toplam

Vefat tarihi bilinen 
müelliflerin eserleri 

17 25 9 2 - 53 

Vefat tarihi bilinmeyen 
müelliflerin eserleri 

- - 1 - - 1 

Müellifleri bilinmeyen eserler - - - - - - 

Toplam 17 25 10 2 - 54 

 

b. Matbûları Bulunmayan Yazma Eserler 

 

 Metin Şerh Hâşiye Muhtasar Risâle Toplam

Vefat tarihi bilinen 
müelliflerin eserleri 

1 6 12 1 2 22 

Vefat tarihi bilinmeyen 
müelliflerin eserleri 

2 4 4 - - 10 

Müellifleri bilinmeyen eserler 1 1 7 - 1 10 

Toplam 4 11 23 1 3 42 

 

c. Tüm Eserler 

 

 Metin Şerh Hâşiye Muhtasar Risâle Toplam

Vefat tarihi bilinen 
müelliflerin eserleri 

18 31 21 3 2 75 

Vefat tarihi bilinmeyen 
müelliflerin eserleri 

2 4 5 - - 11 

Müellifleri bilinmeyen eserler 1 1 7 - 1 10 

Toplam 21 36 33 3 3 96 
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Yukarıdaki tablolarda yer alan veriler dikkate alındığında kütüphanedeki fıkıh 

usûlü eserlerinden 10’unun müellifi bilinmemekte, müellifleri bilinenlerden ise 11’inin 

vefat tarihi bilinmemektedir. Matbûları bulunan 54 yazma eserden sadece 1’inin müelifinin 

vefat tarihi bilinmemektedir. Matbûları bulunmayan 42 yazma eserin müelliflerinden 

22’sinin vefat tarihi belli olup, 10’unun hayatı ve vefat tarihi ile ilgili kaynaklarda yeterli 

bilgi bulunmamaktadır. 

2. Müelliflerin Yaşadıkları Asır Açısından 

 

Yüzyıl V/XI. VI/XII. VII/XIII. VIII/XIV. IX/XV. X/XVI. XI/XVII. XII/XIII. XIII/XIX. 

Müellif 

Sayısı 

2 2 8 18 12 9 8 4 1 

 

İnebey Kütüphanesi’nde eseri bulunan 75 müelliften 64’ünün vefat tarihi 

bilinmektedir. Tabloda, vefat tarihi bilinen müelliflerin yaşadıkları asırlara göre dağılımı 

yapılmıştır. Bu veriler dikkate alındığında 64 müelliften 55’inin VII/XIII.-XI/XVII. asırlar 

arasında yaşadığı görülmektedir. Ayrıca VIII/XIV. asırda yaşayan müelliflerin, diğer 

asırlardaki müelliflere göre sayıca üstünlüğü dikkat çekmektedir. 

3. Müelliflerin Mezhepleri Açısından 

Eserlerin müellifleri toplu bir şekilde incelendiğinde, mezhebi tespit edilen 

müelliflerin 56’sının Hanefî, 12’sinin Şâfiî, 1’inin Mâlikî, 1’inin Hanbelî, 1’inin ise Şiî 

olduğu görülmektedir. Metin türü eserlerin müelliflerinden 11’i Hanefî, 6’sı Şâfiî, 1’i 

Mâlikî olup, 3’ünün hangi mezhebe mensup olduğu tespit edilememiştir. Şerhlerin 

müelliflerinden 23’ü Hanefî, 5’i Şâfiî, 1’i Hanbelî mezhebine mensuptur. Hâşiyelerin 

müelliflerinden 20’si Hanefî olup, diğerlerinin mezhebi tespit edilememiştir. Muhtasarların 

müelliflerinden 1’i Hanefî, 1’i, Şâfiî; risâlelerin müelliflerinden biri Hanefî, biri de Şiî’dir. 

Bu veriler dikkate alındığında kütüphanedeki eserlerin % 79’u Hanefî müelliflere, % 17’si 

Şâfiî müelliflere, yüzde 4’ü ise Mâlikî, Hanbelî ve Şiî müelliflere aittir.1 

                                                 
1 Rakamlar yuvarlanmıştır. 
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Kütüphanedeki fıkıh usûlü kitapları arasında üzerine en çok çalışma yapılan 

eserlerden Muhtasarü’l-Müntehâ’nın müellifi Mâlikî olup, bu eser üzerine yapılan 

çalışmalardan 8’inin müellifi Hanefî, 3’ünün Şâfiî’dir. Menârü’l-envâr ile Tenkîhu’l-usûl 

adlı eserler ise Hanefî mezhebine mensup müellifler tarafından telif edilmiş olup, 

kütüphanede bunlar üzerine yapılan çalışmaların tamamı Hanefî müelliflere aittir. 

4. Üzerine En Çok Çalışma Yapılan Metinler Açısından 

Kütüphanedeki fıkıh usûlü eserleri arasında üzerinde en çok çalışma yapılan 

metinler Muhtasarü’l-Müntehâ, Menârü’l-envâr ve Tenkîhu’l-usûl’dür. Kütüphanede 

bulunan ve Muhtasarü’l-Müntehâ üzerine yapılmış olan çalışmaların sayısı 18 olup 

bunlardan 3’ü şerh, diğerleri hâşiye türü çalışmalardır. Menârü’l-envâr üzerine yapılmış 

olan çalışmaların sayısı 15 olup bunlardan 13’ü şerh, 2’si hâşiye türündedir. Tenkîhu’l-usûl 

üzerine yapılmış olan çalışmaların sayısı ise 14 olup bunlardan 4’ü şerh, 10’u hâşiye türü 

eserlerdir. Bu verilere göre kütüphanedeki eserler arasında en çok hâşiyesi bulunan eser 

Muhtasarü’l-Müntehâ ve Tenkîhu’l-usûl olup, en çok şerhi bulunan eser ise Menârü’l-

envâr’dır. Menâr’ın şerhlerinin daha çok olup, diğer iki eserin hâşiyelerinin çok olması 

dikkat çeken bir husus olarak göze çarpmaktadır. Söz konusu üç metin üzerine yapılmış 

olan çalışmalar ayrı ayrı tasnif edilerek aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

a. Muhtasarü’l-Müntehâ (İbnü’l-Hâcib) 

1 Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ Kutbüddin eş-Şîrâzî (ö. 710/1310) 

2 Beyânü’l-Muhtasar Mahmûd el-İsfahânî (ö. 749/1349) 

3 Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ Adudüddin el-Îcî (ö. 756/1355) 

4 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Ahmed b. Abdülaziz el-Ebherî              
(ö. 777/1375) 

5 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Sâdeddin et-Teftâzânî (ö. 792/1390) 

6 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413) 

7 Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi 
Muhtasari’l-Müntehâ 

Hasan b. Abdüssamed es-Samsûnî (ö. 
891/1486) 

8 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Yûsuf Bâlî (ö. 895/1490) 

9 Hâşiye ‘alâ Muhtasari’l-Müntehâ Celâleddin ed-Devvânî (ö. 908/1503) 

10 Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi 
Muhtasari’l-Müntehâ 

Hamidüddin Efdalzâde (ö. 908/1503) 

11 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ Mirzacân eş-Şîrâzî (ö. 994/1586) 
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12 Ta‘lîkât ‘alâ Şerhi’l-Muhtasar Hüseyin el-Halhâlî (ö. 1014/1605) 

13 Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyid ‘alâ Şerhi 
Muhtasari’l-Müntehâ 

Akkirmânî Mehmed Efendi (ö. 
1174/1760) 

14 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ İbnü’l-Hatîb 

15 Hâşiye ‘alâ Muhtasari’l-Müntehâ Mevlânâ Arab 

16 Hâşiye ‘alâ Muhtasari’l-Müntehâ Mir Sadreddin 

17 Hâşiye Muhtasari’l-Müntehâ ? 

18 Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ ? 

 

b. Menârü’l-envâr (Nesefî) 

1 Câmi‘u’l-esrâr fî şerhi’l-Menâr Kıvâmüddin el-Kâkî (ö. 749/1348) 

2 el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-
esrâr 

İbnü’r-Rabve (ö. 764/1363) 

3 el-Envâr fî şerhi’l-Menâr Ekmeleddin el-Bâbertî (ö. 786/1384) 

4 İfâdatü’l-envâr fî idâ’eti usûli’l-Menâr Sâdeddin Ebü’l-Fezâ’il ed-Dihlevî (ö. 
h. VIII. asır) 

5 Şerhu Menâri’l-envâr İbn Melek (ö. 821/1418’den sonra) 

6 Şerhu Muhtasari’l-Menâr Kâsım b. Kutluboğa (ö. 879/1474) 

7 Şerhu’l-Menâr İbnü’l-Aynî (ö. 893/1488) 

8 Fethu’l-gaffâr bi-şerhi’l-Menâr İbn Nüceym (ö. 970/1563) 

9 Envârü’l-halek ‘alâ Şerhi’l-Menâr Radıyyüddin Muhammed b. İbrahim el-
Halebî (ö. 971/1563) 

10 Dav’ü’l-envâr fî şerhi Muhtasari’l-Menâr Hüseyin Evlevî (ö. 1000/1592) 

11 Şerhu Muhtasari’l-Menâr Muhammed et-Timurtâşî (ö. 
1006/1598) 

12 Netâ’icü’l-efkâr hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Menâr Azmîzâde Mustafa b. Ahmed Hâletî (ö. 
1040/1631) 

13 el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-
Hâfızıyye 

Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî 

14 Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Menâr li’bni Melek Şerefeddin Yahyâ b. Karaca er-Ruhâvî 

15 Hâşiye ‘alâ dibâceti Şerhi’l-Menâr Ahmed b. Muhammed el-Filibevî 
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c. Tenkîhu’l-usûl (Sadrüşşerîa) 

1 et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh Sadrüşşerîa (ö. 747/1346) 

2 et-Telvîh ilâ keşfi hakâ’iki’t-Tenkih Sâdeddin et-Teftâzânî (ö. 792/1390) 

3 Hâşiyet ‘ale’t-Telvîh Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413) 

4 Hâşiyetü’t-Telvîh Molla Hüsrev (ö. 885/1480) 

5 Hâşiyetü’t-Telvîh Fenârî Hasan Çelebi (ö. 891/1486) 

6 Hâşiye ‘ale’t-Telvîh Hüsamzâde Mustafa el-Bursevî (ö. 
893/1488'den sonra) 

7 Hâşiye ‘ale’t-Telvîh Nizâmeddin Osman b. Abdullah el-
Hıtâî (ö. 901/1496) 

8 Tağyîrü’t-Tenkîh Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) 

9 Şerhu Tağyîri’t-Tenkîh Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) 

10 Hâşiyetü’t-Telvîh Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) 

11 Şerhu Tenkîhu’l-usûl ? 

12 Hâşiye müşkilâti’t-Telvîh ? 

13 Hâşiyetü’t-Tavzîh ? 

14 Hâşiyetü’t-Tavzîh fi’l-usûl ? 

 

5. Eserlerin İstinsah Tarihleri Açısından 

 

Yüzyıl VII/XIII. VIII/XIV. IX/XV. X/XVI. XI/XVII. XII/XIII. 

İstinsah edilen 

eser sayısı 

3 18 21 14 10 6 

 

Kütüphanedeki eserler arasında istinsah tarihi bilinenler dikkate alındığında, fıkıh 

usûlü alanında en erken istinsah edilen eserin el-Mahsûl olduğu görülmektedir. Bu eser 

yukarıda da belirtildiği üzere, müellifi Fahreddin er-Râzî’nin vefat tarihi olan hicrî 606 

yılında istinsah edilmiştir. En geç istinsah edilen eser ise Hâdimî’nin Mecâmi‘u’l-hakâik 

adlı eseridir. Hicrî 1176 yılında vefat eden Hâdimî’nin bu eseri, hicrî 1173 yılında Hâdim 

Medresesi’nde istinsah edilmiş ve müellife okunmak suretiyle tashih edilmiştir. 

Eserler istinsah tarihleri açısından incelenirken dikkat çeken bir husus da, bazı 

eserlerin Bursa’nın fethinden önce istinsah edilmiş olmasıdır. Bursa 726/1326 yılında 
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fethedildiğine göre kütüphanedeki eserler arasında Lâmişî’nin Usûlü’l-fıkh’ı (ist. trh. 692), 

Râzî’nin el-Mahsûl’ü (ist. trh. 606), ve Abdürrahim el-Mevsılî’nin Muhtasarü’l-Mahsûl’ü 

(ist. trh. 692) Bursa’nın fethinden önce istinsah edilmiş nüshalardır. İstinsah yerleri 

açısından incelendiğinde bazı eserlerin Anadolu’nun diğer şehirlerinde, bazılarının da 

Anadolu dışındaki ilim merkezlerinde istinsah edildiği görülmektedir. İncelenen nüshalar 

arasında İbnü’l-Hâcib’in Muhtasarü’l-Müntehâ’sı ile Fenârî Hasan Çelebi ve 

Kemalpaşazâde’nin Hâşiyetü’t-Telvîh’i İstanbul’da, Teftâzânî’nin Hâşiye ‘alâ Şerhi 

Muhtasari’l-Müntehâ’sı Kayseri’de, Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’t-Tenkîh’i 

Akhisar’da, Hâdimî’nin Mecâmi‘u’l-Hakâik’i Hâdim’de ve müellifi bilinmeyen eserlerden 

Hâşiyetü’t-Tavzîh Ankara’da istinsah edilmiştir. Öte yandan Lâmişî’nin Usûlü’l-fıkh’ı 

Bağdat’ta, Abdürrahim el-Mevsılî’nin Muhtasarü’l-Mahsûl’ü Dımaşk’ta, Bâbertî’nin el-

Envâr’ı Kâhire’de, Emîr Pâdişah’ın Teysîrü’t-Tahrîr’i Mekke’de, Beşiktâşî’nin Tertîbü’l-

le’âlî’si Atina’da, Tarsûsî’nin Hâşiye’si Ba‘lebek’te ve müellifi bilinmeyen eserlerden 

Şerhu Tenkîhu’l-usûl Felekâbâd’da istinsah edilmiştir.  

 

II. MATBÛLARI BULUNMAYAN YAZMA ESERLERİN AYRINTILI 

TANITIMI 

Yukarıdaki değerlendirmelerde belirtildiği üzere, İnebey Kütüphanesi’ndeki 

mükerrerler hariç 96 fıkıh usûlü eserinden 42’sinin günümüzde matbûlarının bulunmadığı 

tespit edilmiştir. Birinci bölümde genel olarak tanıtılan kitaplardan matbûları 

bulunmayanların tamamının ayrıntılı olarak ele alınması, çalışmanın sınırlarını 

zorlayacaktır. Dolayısıyla burada, çeşitli özellikleri itibariyle örnek olmak üzere her türden 

bir eser tespit edilerek, bunlar birinci bölümde yapılan genel tanıtımlarına ilaveten ayrıntılı 

olarak incelemeye tabi tutulacaktır. 

A. AYRINTILI TANITIMI YAPILACAK ESERLERİN BELİRLENMESİ 

Metin türü eserlerden matbûları bulunmayanların sayısı 4’dür. Bunlardan 

Beşiktâşî’nin Tertîbü’l-le’âlî fî silki’l-emâlî adlı eseri, küllî kâidelerle ilgili olup doğrudan 

usûl konularını işleyen bir kitap değildir. Usûl-i fıkıh adıyla kaydedilen eser ise 180 

varaklık bir hacme sahip olması ve müellifinin bilinmemesi sebebiyle müstakil bir 

çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Büstî’nin Lübâbü’l-usûl adlı eserine gelince içerisinde 

tanım ve örneklere çokça yer verilmesi, usûl konularının tamamının işlenmesi ve farklı bir 
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tasnifle ele alınması, hicrî 759 gibi erken bir tarihte istinsah edilmesi gibi özellikleri 

sebebiyle aşağıda ayrıntılı olarak tanıtılacaktır. 

Şerh türü eserlerden matbûları bulunmayanların sayısı 11’dir. Bunlardan üçü 

Nesefî’nin Menârü’l-envâr adlı eseri ile ilgilidir. Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî 

tarafından kaleme alınan el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye isimli şerhin 

nüshası, kütüphane kayıtlarına göre müellif hattı nüshadır. 2 Yine kütüphane kayıtlarında 

eserin eskiliğinin, kenarındaki bazı düzeltmelerin ve içindeki bazı kelimelerin silinmesinin 

müellif hattı olduğunu tekit ettiği ve eserin hicrî VIII. asrın sonlarında istinsah edildiği 

ifade edilmektedir. Ancak gerek eserin 210 varaklık hacmi, gerekse nüshadaki silikler 

sebebiyle bu eser müstakil bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. İbnü’r-Rabve tarafından 

kaleme alınan el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr adlı eser ise, yine aynı müellife 

ait olan Kudsü’l-esrâr adlı Menâr muhtasarının şerhidir. Nesefî’den 54 yıl sonra 764/1363 

yılında vefat eden İbnü’r-Rabve’nin Kudsü’l-esrâr adlı muhtasarı, Menâr’ın ilk 

muhtasarlarından biridir. Ayrıca İbnü’r-Rabve el-Mekkiyyü’l-muhtâr’da Nesefî’nin bazı 

görüşlerine itiraz ederek kendi görüşünü beyan etmekte, muhtasar metinde Nesefî’nin 

ifadelerine bazı ilaveler yapmakta ve yeri geldikçe Pezdevî ve Serahsî gibi âlimlerin 

eserlerine başvurmaktadır. Bu özellikleri sebebiyle el-Mekkiyyü’l-muhtâr aşağıda ayrıntılı 

bir şekilde ele alınacaktır. 

Hâşiye türü eserlerden matbûları bulunmayanların sayısı 23 olup, bunlardan 15’i 

Muhtasarü’l-Müntehâ ile ilgilidir. Genellikle Îcî şerhi ve Cürcânî hâşiyesi üzerine yazılan 

bu hâşiyelerden Mirzacân eş-Şîrâzî’ye ait olan eser, diğerlerine göre farklı bir özelliğiyle 

dikkat çekmektedir. Şîrâzî eserinde Muhtasarü’l-Müntehâ ve onun üzerine yapılan dört 

farklı çalışmayı ele almaktadır. “Kâle’ş-şeyh”3 ifadesiyle İbnü’l-Hâcib’in metnini, “kâle’l-

muhakkık” 4  ifadesiyle Îcî’nin şerhini, “kâle’l-fâdılü’ş-Şerîf” 5  ifadesiyle Cürcânî’nin 

hâşiyesini, “kâle’l-fâdılü’l-Ebherî”6 ifadesiyle Seyfeddin Ebherî’nin hâşiyesini ve “kâle’n-

Nıhrîr et-Teftâzânî”7 ifadesiyle Teftâzânî’nin hâşiyesini vermektedir. Şîrâzî, kendisinden 

önce yazılan Muhtasarü’l-Müntehâ ve onun üzerine yazılan söz konusu biri şerh, üçü 

                                                 
2  Yapılan incelemede müellif hattı kaydına rastlanmamıştır. 
3  Şîrâzî, a.g.e., vr. 75a. 
4  Şîrâzî, a.g.e., vr. 69b. 
5  Şîrâzî, a.g.e., vr. 69b. 
6  Şîrâzî, a.g.e., vr. 70b. 
7  Şîrâzî, a.g.e., vr. 75a. Sonraki varaklarda Teftâzânî ismini kullanmayıp sadece et-Tahrîr’i kullanmaktadır. 
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hâşiye olan diğer dört eserin her biri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu 

özelliği sebebiyle Mirzacân eş-Şîrâzî’nin bu eseri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

Muhtasar türü eserlerin sayısı 3 olup, bunlardan 1’inin matbûsu bulunmamaktadır. 

Abdürrahim el-Mevsılî’ye ait olan Muhtasarü’l-Mahsûl adındaki bu eserin nüshası, 

Mevsılî’nin vefatından 21 yıl sonra hicrî 692 yılında Dımaşk’ta müellif hattı nüshasından 

istinsah edilmiş ve müellif hattı nüsha ile baştan sona mukabele edilmiştir. Ayrıca yapılan 

araştırmada eserin Türkiye kütüphanelerinde başka bir nüshasına rastlanmamıştır. Risâle 

türü eserlere gelince onların da sayısı 3 olup, matbûları bulunmamaktadır. Bu risâlelerden 

Risâle fi’l-usûl adındaki eser, Şiî bir âlim olan Bahâeddin el-Âmilî’ye aittir. Ayrıca eserin 

kütüphanedeki nüshası, müellifi hayatta iken hicrî 1024 yılında istinsah edilmiştir. Bu 

özellikleri sebebiyle Muhtasarü’l-Mahsûl ve Risâle fi’l-usûl adlı eserler ayrıntılı bir şekilde 

tahlil edilecektir. 

B. ESERLERİN AYRINTILI TANITIMI 

1. Metin 

Lübâbü’l-usûl ve bedâyi‘u’l-fusûl 

Başı: (2b) 

بسم هللا الرحمن الرحيم رب يسر وال تعسر الحمد  الذي ابتدع الخاليق بال آلة و علة وابتالھم بشكره من 

غير حاجة و قلة نعمته شاملة و حكمته كاملة حمدا يستوجب به النعيم والزلفى والنجاة عن النار في العقبى والصلوة 

على من بعث داعيا الي الھدي ومبشرا فالوز لمن امن واتقى وعلى آله و اصحابه ومن بھم اقتدى وبعد فان هللا تعالى 

فضلنا على ساير الخاليق منة وھدانا سبيل الرشاد نعمة ثم كفلنا بالعبودية شكرا وخدمة فقال واشكر وهللا ان كنتم اياه 

 تعبدون وراس الشكر ھو االيمان با تعالى...

 وبعد ما عرف هللا تعالى ال بد من معرفة الشرايع واالحكام ليمكن الفصل بين الحالل والحرام ...

Sonu: (94a) 

يعني حتى يجيئ رأس الشھر أو مجاز عن كلمة إلى فمعناه إلى رأس الشھر كقوله تعالى حتى مطلع الفجر أو 

 حتى يطلع الفجر فھذا فرق واضح بين الكلمتين جدا وعلى ھذا تخريج مسايل الفروع بال تناقض وهللا أعلم

Nâsirüddin Ebü’l-Hasen Ali el-Büstî tarafından telif edilen eserin İnebey 

Kütüphanesi’nde HO686 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan nüshası 2-94+1 varak, 21 satır 

olup Abdülaziz b. Muhammed b. Halil tarafından hicrî 759 yılında istinsah edilmiştir. Eser 

günümüzde halen yazma halde olup basılmamış ve tahkiki yapılmamıştır. Aynı zamanda 
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klasik ve modern kaynaklarda eser ve müellifi hakkında herhangi bir bilgiye 

rastlanmamıştır. 

Eser bir giriş, bâb adı verilen beş ana başlık ve fasıl adı verilen alt başlıklardan 

oluşmaktadır. Bâb adıyla verilen ana başlıklar şunlardır: “Bâbü’l-icmâ‘ ve hüve’l-kısmü’s-

sâlis”8, “bâbü’l-kıyâs”9, “bâbü beyâni esbâbi’ş-şerâyi‘”10, “bâbü’n-nehy”11, “bâbü’s-

sünne ve hüve’l-kısmü’s-sânî mine’l-usûl” 12 . Nüshada her ne kadar beş ana başlık 

zikredilmiş olsa da özellikle sünnet ve icmâ başlıklarındaki “ikinci kısımdır” ve “üçüncü 

kısımdır” ifadeleri, girişten sonra icmâ başlığına kadar olan kısmın da bir bâb başlığı 

olarak düşünüldüğünü göstermektedir. Varak 5a’daki kitâb tanımı ve ondan sonra gelen 

“aksâmü’l-kitâb” başlığı bir bâb başlığı olarak düşünülürse eserin ilk dört bölümü; kitap, 

sünnet, icmâ ve kıyas başlıklarından oluşmaktadır. 

Müellif hamdele ve salveleden sonra eserin girişinde şeriatı ve hükümlerini 

bilmenin önemi, iman amel ilişkisi, usûl bilmenin önemi gibi bazı konulara değinmektedir. 

Müellife göre Allah Teâlâ’yı bilmek, helal ile haramı ayırt edebilmek için şeriatı ve 

hükümleri bilmeyi gerektirir. Yine müellife göre din, inanç bakımından bizi imanla 

mükellef kılınca, hakikatte bizi şeriatle amel etme konusunda mükellef kılmış olur. İman, 

şeriat ve amel konusudaki açıklamalardan sonra müellif, şeriatı bilmenin ancak onun 

usûlünü bilmekle mümkün olacağını ifade etmektedir. Daha sonra usûl ilmi ile ilgili birçok 

kitap yazıldığını aktaran müellif, bu kitapların inceliklerine vâkıf olduğunu, usûl ilminin 

konularını cedel-münâzara (argümantasyon) usulüne uygun olarak yeniden düzenlediğini, 

tanımlarını en anlaşılır şekilde açıkladığını ve kitabını “Lübâbü’l-usûl ve bedâyi‘u’l-fusûl” 

diye isimlendirdiğini ifade etmektedir.13 

Müellif asl, usûl, fıkıh, fakîh kavramlarının tanımını yaptıktan sonra had, şey, araz, 

cisim, cehl, ilim, kelâm, kitâb gibi kavramların tanımından oluşan bir giriş yapmaktadır. 

Kelâmın tanımını yaparken Ehl-i sünnet ile Mutezile mezheplerinin bu terim hakkında 

ihtilaf ettiğini belirterek her iki mezhebin tanımına yer vermektedir. Daha sonra kelâmın 

“ahbâr”, “istihbâr”, “emir” ve “nehiy” olmak üzere dört çeşit olduğunu belirterek 

                                                 
8  Büstî, a.g.e., vr. 15b. 
9  Büstî, a.g.e., vr. 37a. 
10  Büstî, a.g.e., vr. 61b. 
11  Büstî, a.g.e., vr. 72b. 
12  Büstî, a.g.e., vr. 77b. 
13  Büstî, a.g.e., vr. 2b-3a. 
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bunlardan her birini tek tek açıklamaktadır. Kitâb’ı “mushafların kapakları arasında 

meşhur yedi harf üzerine mütevatir bir şekilde nakledilendir” şeklinde tarif ettikten sonra 

bu tanıma dair açıklamalarda bulunmaktadır.14 

Kitâb’ın tanımından sonra “aksâmü’l-kitâb” başlığıyla lafzın bütün çeşitlerini 

(hâss, âmm, müevvel, müşterek, zâhir, nass, müfesser, muhkem, hafî, müşkil, mücmel, 

müteşâbih, hakikat, mecaz, sarîh, kinâye, mutlak, mukayyed, nâsih, mensûh) saymakta, 

bunların toplamda yirmi kısım olduğunu, dört kısmın da (nassın işareti, nassın delaleti, 

nassın muktezası, muzmer) onlara mülhak olduğunu ifade etmektedir. Sonrasında hâss, 

âmm, müevvel, müşterek, zâhir, nass, müfesser, muhkem ve sarîhi tanımlayarak örnekleri 

ve hükümleriyle açıklamakta, bunlar hakkında mevcut olan ihtilafları belirtmektedir.15 

Ardından nesih konusunu ayrı bir fasıl başlığıyla ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.16 

Büstî, “bâbü’l-icmâ” ana başlığı altında icmâ konusunu işledikten sonra17 bir fasıl 

başlığı açmış ve sahabe kavlini taklit etme konusunda hanefî mezhebi içerisinde farklı 

görüşler olduğunu belirterek bunları zikretmiştir. Hemen ardından herhangi bir başlık 

açmaksızın ictihad ehli olan kimselerin özelliklerini açıklamış, Hz. Peygamber’in ictihad 

edip etmediği konusundaki ihtilafları işlemiş ve ictihadla ilgili diğer meselelere yer 

vermiştir. İctihad ile ilgili konuları işledikten sonra sırasıyla kinâye, hafî, müşkil, mücmel 

ve müteşâbihin tanımlarını ve örneklerini vermektedir. Bu terimlerin ardından bir fasıl 

başlığıyla taklid konusunu işleyen müellif; taklidin vacip, caiz ve haram olmak üzere üçe 

ayrıldığını belirtmekte ve bunları tek tek ele almaktadır. 18  İctihad ve taklid konusunu 

bitirdikten sonra yine bir fasıl başlığıyla ehliyeti ortadan kaldıran durumları ve ehliyetin 

çeşitlerini işlemekte, ardından hurûfü’l-me‘ânî, teklîfî hükümler ve vaz‘î hükümlere yer 

vermektedir.19 

Kıyas başlığında konu ile ilgili bir giriş yaptıktan sonra lafız ile ilgili konulardan 

hakikat ve mecazı ele almış, ardından yeniden kıyas konusuna dönerek kıyasın ve illetin 

tanımını yapmış, ta‘lîl konusunu işlemiş ve ictihad, taklid, zan, hüccet gibi kavramların 

tanımlarını vererek bunlarla ilgili açıklamalarda bulunmuş, istishab ve tercih konularına 

                                                 
14  Büstî, a.g.e., vr. 3b-5b. 
15  Büstî, a.g.e., vr. 5b-11b. 
16  Büstî, a.g.e., vr. 11b-15b. 
17  Büstî, a.g.e., vr. 15b-17b. 
18  Büstî, a.g.e., vr. 17b-21b. 
19  Büstî, a.g.e., vr. 21b-37a. 
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yer vermiştir.20 Kıyas konusunu bitirdikten sonra fasıl başlıkları açarak emir ile ilgili çeşitli 

meseleleri ele almıştır. İlk fasılda, yasak ve haram kılmadan sonra gelen emrin delaletini 

işlemiş ve bu konuda Hanefîler arasında bir ihtilaf olmadığını, Şâfiî’ye göre ise böyle bir 

emrin ibâhaya delalet ettiğini söylemiştir. 21  İkinci fasılda vakitle kayıtlanmamış olan 

mutlak emrin fevre mi yoksa terâhîye mi delalet ettiği konusunu incelemiş ve bu konuda 

ihtilaf olduğunu belirtmiştir. Büstî, Kerhî’den rivayetle Ebû Yûsuf’a göre emrin fevre 

delalet ettiğini ve Ebû Hanife’den gelen iki rivayetin en sahih olanının bu görüş olduğunu 

söylemektedir. Diğer görüşleri de zikrettikten sonra mutlak emrin diğer özelliklerini ve 

ardından mukayyed emri işlemektedir. 22  Üçüncü fasılda emrin tekrarı gerektirip 

gerektirmediği konusunu ele almakta, bu konuda usûlcülerin ihtilaf ettiğini, bazı Şafiîler 

hariç âlimlerin çoğunun emrin tekrarı gerektirmediği görüşünde olduğunu belirtmektedir. 

Şâfiîlerin çoğunluğuna göre ise emrin tekrara ihtimali olduğunu ifade ettikten sonra, 

Hanefîler arasındaki genel görüşe göre emrin tekrarı gerektirmediğini ve ona ihtimali 

olmadığını söylemektedir.23 Bu fasıl başlıklarından başka, emir ile ilgili dört fasıl daha 

açan müellif, bu fasıllarda birinin yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden düşen emirler, 

müzekker lafızla gelen emrin hem erkek hem de kadınları kapsaması, mutlak emrin hür ve 

köleleri kapsaması ve vücûb ifade eden emrin zıddının hükmü meselelerini ele 

almaktadır.24 

Eserde bâb adıyla verilen başlıklardan biri de “bâbü beyâni esbâbi’ş-şerâyi‘”dir. 

Bu başlık altında müellif, iman, namaz, zekat, oruç, hac, cihat gibi örneklerle şer‘î 

hükümlerin sebebi konusunu işlemektedir. Ardından bir fasıl başlığı açarak emrin hâss 

veya âmm olacağını belirtmiş ve hâss-âmm konusunu işlemeye başlamıştır. 25  Nehiy 

konusunu da ayrı bir bâb başlığı altında ele aldıktan sonra,26 yine bir bâb başlığı ile sünnet 

konusu işlemiştir. Sünnet bâbıbın mütevâtir, meşhûr ve âhâd olmak üzere üç kısma 

ayrıldığını, bunlardan her birinin de dinî ve dünyevî işler hakkında olmak üzere ikiye 

ayrıldığını belirterek konuya bir giriş yapmıştır. Konu ile ilgili bazı meseleleri işledikten 

sonra mutlak, mukayyed, nâsih, mensûh, işâret, delâlet, muktezâ ve muzmeri tanımlayarak 

                                                 
20  Büstî, a.g.e., vr. 37a-56a. 
21  Büstî, a.g.e., vr. 56a. 
22  Büstî, a.g.e., vr. 56b-58b. 
23  Büstî, a.g.e., vr. 58b-59b. 
24  Büstî, a.g.e., vr. 59b-60b. 
25  Büstî, a.g.e., vr. 61a-71b. 
26  Büstî, a.g.e., vr. 71b-77b. 
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açıklamış, ardından mütevâtir, meşhûr ve âhâd haberle ilgili meselelere başlamıştır. Ayrıca 

bu başlık altında hurûfü’l-me‘ânîden daha önce işlemediği harfleri de ele almış ve bunları 

örnekleriyle açıklamıştır.27 

Eser, konuların tasnifi bakımından ilk bakışta dağınık bir görünüm arz etmektedir. 

Örneğin lafzın çeşitleri ve lafız ile ilgili meseleler neredeyse tüm ana başlıklara belli 

oranlarda taksim edilmiştir. İlk başlıkta hâss, âmm, müevvel, müşterek, zâhir, nass, 

müfesser, muhkem ve sarîh ele alınmış; icmâ başlığı altında kinâye, hafî, müşkil, mücmel 

ve müteşâbih işlenmiş; kıyas başlığında hakikat ve mecaza yer verilmiş; sünnet başlığında 

ise mutlak, mukayyed, nâsih, mensûh, işâret, delâlet, muktezâ ve muzmer işlenmiştir. Yine 

İcmâ başlığı altında ictihad-taklid, ehliyet, hurûfü’l-me‘ânînin bir kısmı ve şer‘î hükümler 

ele alınmıştır. Emir konusu kıyas ana başlığı altında bir fasıl başlığı ile incelenirken, nehiy 

konusuna ayrı bir bâb başlığında yer verilmiştir. Hurûfü’l-me‘ânî konusunun bir kısmı 

icmâ başlığı altında, bir kısmı da sünnet başlığı altında ele alınmıştır. Usûl kitaplarında 

özellikle metinlerde pek rastlanmayan bu tasnif, eserin pedagojik formatta değil de 

münazara formatında yazılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim müellif bu durumu “usûl 

konularını münâzara formatında tertip ettim” sözüyle eserin girişinde belirtmektedir.28 

Eserin dikkat çeken diğer bir özelliği, tanım ve örneklerin oldukça çok 

kullanılmasıdır. Eserde geçen her terimin yeri geldikçe tanımı yapılmakta, kelimelerin 

iştikâkı, lügavî ve ıstılâhî manaları verilmekte ve konularla ilgili fürû meselelerden 

örnekler zikredilmektedir. Eserin içeriğinden ve ifadelerinden müellifin Hanefî mezhebine 

mensup olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca tespit edilebildiği kadarıyla müellifin kendisinden 

nakilde bulunduğu âlimler arasında en geç vefat eden âlim Kerhî (ö. 340)’dir. Eserde 

Kerhî’den sonraki usûl âlimlerinden nakilde bulunulmaması, eserin erken dönem usûl 

eserlerinden biri olma ihtimalini akla getirmektedir. İncelenen nüshanın istinsah tarihi (h. 

759) dikkate alındığında, eserin en azından hicrî VIII. yüzyıldan önce kaleme alındığı 

söylenebilir. 

 

                                                 
27  Büstî, a.g.e., vr. 77b-94a. 
28  Büstî, a.g.e., vr. 3a. 
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2. Şerh 

el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr 

Başı: (1b) 

بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على محمد و آله الحمد  الذي نزه النواظر في رياض العلوم بقدس 

 األسرار...

أما بعد فلما منّ  هللا عليّ  بالمجاورة بمكة شرفھا هللا تعالى على جميع القرب واألمصار مھبط وحي هللا الملك 

القھار على النبي المصطفى المختار سأل مني طلبة العلم من المجاورين بھا أن أشرح لھم قدس األسرار الذي اختصرته 

 بالقدس الشريف من المنار شرحا مختصرا حاويا للفوايد والفرايد...

Sonu: (117b) 

قوله وحرمة تحتمل السقوط لكنھا لم تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة أيضا كتناول مال الغير ولھذا لو 

صبر فيھا حتى قتل كان شھيدا يعنى ان ھذه الحرمة تحتمل السقوط لكنھا لم تسقط بعذر االكراه فإن تناول مال الغير 

حرام بالنص قال هللا تعالى وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقد تقدم الكالم على ھذه المسئلة أيضا بكمالھا وتمامھا وهللا 

 الھادي للصواب والمعين على ختم الكتاب.

İbnü’r-Rabve (ö. 764/1363) önce Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) 

Menârü’l-Envâr adlı eserini Kudsü’l-esrâr fi’htisâri’l-Menâr adıyla ihtisar etmiş, daha 

sonra bu muhtasar üzerine el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr29 ismindeki bu şerhi 

kaleme almıştır. Eserin İnebey Kütüphanesi’nde HO666 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan 

nüshası 117 varak, 31 satır olup Ali el-Ensârî el-Hazrecî el-Hanefî tarafından hicrî 864 

yılında istinsah edilmiştir. Müellif, hem Menâr’ı ihtisar ettiği Kudsü’l-esrâr adlı 

muhtasarında, hem de onun şerhi olan el-Mekkiyyü’l-muhtâr adlı eserinde Menâr’ın konu 

sistematiğini ve başlıklarını korumuş, onlar üzerinde bir tasarrufta bulunmamıştır. 

İbnü’r-Rabve mukaddimede, Mekke’de iken oradaki talebelerin kendisinden 

Kudsü’l-esrâr adlı eserindeki müşkil yerleri açıklayan, sözü gereksiz yere uzatmaktan ve 

aşırı kısaltmaktan kaçınan, sayısız faydaları içeren kısa bir şerh yazmasını istediklerini 

söylemektedir. Bunun üzerine Menâr’ın muhtasarı olan Kudsü’l-esrâr adlı eserini şerh 

                                                 
29  İbnü’r-Rabve’nin bu şerhi Hediyyetü’l-ârifîn’de Şerhu Kudsi’l-esrâr muhtasari’l-Menâr adıyla 

zikredilmektedir (bkz. Bağdâdî, a.g.e., II, s. 162). Dia’nın “Menâr” maddesinde de Mekketü’l-muhtar fî 
şerhi kudsi’l-esrâr adıyla zikredilmektedir (bkz. Koca, “Menârü’l-envâr”, DİA, XXIX, s. 119). 
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etmeye başladığını ve bu şerhi el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr diye 

isimlendirdiğini ifade etmektedir.30 

İbnü’r-Rabve girişten sonraki ilk metin olan “usûlü’ş-şer‘ kitâb, sünnet ve 

icmâ’dır” metninden sonra, usûl âlimlerinin kitaplarına hangi konu ile başlayacakları 

hususunda ihtilaf ettiklerini belirtmektedir. Şemsüleimme es-Serahsî ve onu takip edenlerin 

emir konusuyla, Pezdevî ve takipçilerinin de dört delille başladığını ifade ettikten sonra 

Menâr’ın müellifi Nesefî’nin ise, delillerin emir konusuna ve diğer konulara şâmil olması 

sebebiyle Pezdevî’nin metodunu tercih ettiğini söylemektedir.31 

İbnü’r-Rabve, Kudsü’l-esrâr fi’htisâri’l-Menâr adlı muhtasarında Nesefî’nin 

Menâr’daki kitâb tanımını32 şu şekilde ihtisar etmiştir: 

 ”أولھا (أول األصول) منزل على الرسول منقول عنه نقال متواترا بال شبھة.“

Bu tanımı verdikten sonra tanımdaki ifadeleri tek tek açıklayarak bu ifadeler 

aracılığıyla tanımın dışında bırakılan hususları belirtmekte ve “fe’in kulte-kultü” 

ifadeleriyle tanımla ilgili muhtemel sorulara cevap vermektedir. Ardından Hanefîlerin 

ittifakıyla Kur’ân’ın nazım ve manaya birlikte şâmil olduğunu belirterek bazı Şâfiîlerin 

Hanefîlere bu konuda iftira attıklarını söylemektedir. Onlar Ebû Hanîfe’ye göre mutlak, 

İmâmeyn’e göre mukayyed bir şekilde namazda Farsça kırâatin câiz olmasını delil 

getirerek Hanefîlere göre Kur’ân’ın manadan ibaret olduğunu ileri sürmüşlerdir. İbnü’r-

Rabve’ye göre namazda Farsça kırâatin câiz görülmesi, namazın geçerliliği konusunda 

nazmın lâzım bir rükün olarak görülmemesidir. Bu konudaki delil ise Kur’ân’ın ümmete 

kolaylık olması için yedi harf üzere indirilmesi ya da kırâat emrini içeren âyetin zâhiridir. 

Konu ile ilgili açıklamalarını zikrettikten sonra nazmın namazda düşmesinin namaz kılan 

için bir ruhsat ve kolaylık olduğunu, ancak farziyetinin devam ettiğini belirtmektedir.33 

Emir konusuna başlarken, emir sîgasının infirâd yoluyla (tek tek bütün fertleri 

kapsayan bir şekilde) malum bir mana için konulmuş bir lafız olduğunu ve dolayısıyla 

                                                 
30  Nâsırüddin Muhammed b. Ahmed b. Abdülaziz el-Konevî ed-Dımeşkî İbnü’r-Rabve, el-Mekkiyyü’l-

muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr, İnebey Ktp., nr. HO666, vr. 1b. 
31  İbnü’r-Rabve, el-Mekkiyyü’l-muhtâr fî şerhi Kudsi’l-esrâr, İnebey Ktp., nr. HO666, vr. 2a. 
32  Nesefî’nin Menâr’daki kitâb tanımı şöyledir: 

 ”أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقال متواترا بال شبھة.“ 
bkz. Ebü’l-Berekât en-Nesefî, Menârü’l-envâr, Matbaa-i Ahmed Kâmil, İstanbul, 1326, s. 2. 

33  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 3a-4b. 
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emrin hâss bir lafız olduğunu ifade etmektedir. Emrin tanımında 34  geçen “kavl” 

kelimesinin Hz. Peygamber’in fiil ve işaretlerini tanımın dışında bırakmak için 

kullanıldığını, çünkü fiil ve işaretin emir olmadığını; “müsta‘liyen” kelimesinin ise dua ve 

iltimâsı tanımın dışında bırakmak için kullanıldığını belirtmektedir.35 Emrin mutlak ve 

mukayyed olmak üzere iki kısma ayrıldığını zikrettikten sonra mutlak emrin terâhîye 

delalet ettiğini ifade etmekte, mutlak emirle ilgili çeşitli tartışmalara yer vermektedir. 

Mukayyed emre gelince onda vaktin zarf, mi‘yâr ve şibih bi’l-mi‘yâr ve’z-zarf olması 

bakımından üç kısma ayrıldığını ifade etmektedir. Vaktin mi‘yâr olmasının da, mi‘yâr ve 

sebep olması ya da sadece mi‘yâr olması bakımından ikiye ayrıldığını belirtmekte, daha 

sonra sırasıyla birincisine namazı, ikincisine orucu, üçüncüsüne haccı örnek olarak 

vermektedir. Ayrıca namaz vakitlerinin namaz için hem zarf, hem şart, hem de sebep 

olduğunu söylemektedir.36 

İbnü’r-Rabve, emir konusunun sonunda kâfirlerin emre muhatap olması durumunu 

işlerken bu konu ile ilgili Nesefî’nin Menâr’daki ifadelerini37 şöyle ihtisar etmiştir: 

 ”والكفار ال يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات في الصحيح وفي غيرھا يخاطبون بال خالف.“

Yukarıdaki muhtasar metni verdikten sonra Pezdevî’nin bu konuyu ele almadığını, 

Serahsî’nin bu konuyu işlediğini, Nesefî’nin de konu ile ilgili sahih olan görüşü zikrettiğini 

belirtmektedir. Sahih olan görüşe göre kâfirler, mükellef üzerinden düşmesi muhtemel olan 

namaz, zekat, oruç gibi ibadetlerin edâ edilmesi emrine muhatap değildirler. Sahih olan 

görüş ifadesini Irak âlimlerinden gelen diğer rivayete işaret etmek için kullandığını, 

Iraklılara göre kâfirlerin ibadetlerle de mükellef olduğunu belirtmektedir.38 Ardından sahih 

görüşün delilleri ile ilgili Serahsî’den şunları nakletmektedir: 

“Serahsî şöyle demiştir: Mezhebimizin mütekaddimîn âlimlerinde bu 

meselenin cevabı bulunmamaktadır. Ancak bu konuya delil olabilecek görüşleri 

mevcuttur. Şöyle ki; mürted bir kimse tekrar müslüman olduğu zaman irtidat ettiği 

                                                 
34  Kudsü’l-esrâr’da emrin tanımı şu şekildedir: “.وھو قول لغيره مستعليا” bkz. İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 9a. 
35  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 9a. 
36  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 20a-20b. 
37  Konu ile ilgili Menâr metni şu şekildedir: 
 ”والكفار يخاطبون باألمر باإليمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعامالت وبالشرائع في حكم المؤاخذة في اآلخرة بال خالف وأما في وجوب

 األداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنھم ال يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات.’’
bkz. Nesefî, a.g.e., s. 5. 

38  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 22b. 
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dönemde terk ettiği namazları kaza etmesi gerekmez. Serahsî konu ile ilgili 

sözlerinin sonunda şunları söylemektedir: Meşâyihimizin bu görüş ile ilgili 

delillerinden sahih olanı el-Kitâb’da39 zikredilen şu hükümdür: “Bir kimse bir ay 

oruç tutmayı nezretse, sonra irtidat etse, sonra yeniden müslüman olsa, önceden 

nezrettiği orucu tutması gerekmez. Çünkü ridde bütün ibadetleri bâtıl kılar.” Bu 

ta‘lîl ile (el-Kitâb’ın müellifi İmam Muhammed’in) edâ edilmiş olan ibadetleri 

kastetmediği açıktır. Çünkü söz konusu kişi henüz nezrettiği ibadetleri edâ 

etmemiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki ridde bütün ibadetlerin edâ vücûbiyetini 

bâtıl kılar. Durum böyle olunca “(mükellef üzerinden) düşmesi muhtemel olan 

ibadetlerin edâsıyla ilgili hitap, iman etmeyenleri kapsamaz” hükmü, ashâbımız 

tarafından verilmiş bir hüküm gibi olur…”40 

Yine Serahsî’den naklederek, Hz. Peygamber’in Muâz b. Cebel’i Yemen’e 

gönderirken, ona Yemen halkını önce imana davet etmesi, eğer bunu kabul ederlerse 

Allah’ın beş vakit namazı farz kıldığını bildirmesi gerektiği ile ilgili hadisi zikretmiş ve bu 

hadiste, ibadetlerin edâ vücûbiyetinin iman davetini kabul ettikten sonra terettüb edeceğine 

dair açık bir hüküm olduğunu belirtmiştir. 41  Serahsî’nin konu ile ilgili bu görüşlerini 

naklettikten sonra, hakkında herhangi bir ihtilaf olmaksızın kâfirlerin ibadetler dışındaki 

diğer emirlere muhatap olduğunu belirterek bunun sebepleri üzerine bazı açıklamalarda 

bulunmuştur. 

İbnü’r-Rabve Menâr metnini ihtisar ederken, gerek gördüğü yerlerde metin 

üzerinde bazı değişiklikler yapmış ve şerhte bunları asıl metinle karşılaştırarak 

değişikliklerin sebeplerini açıklamıştır. Örneğin müevvel konusunu işlerken Nesefî’nin 

Menâr’daki müevvel tanımını,42 bazı ifadelerinde değişiklik yaparak şu şekilde yeniden 

oluşturmuştur: 

 ”والمؤول ما ترجح من ذي خفاء بعض وجھه ظنا.“

                                                 
39  Kitâb ile kastedilen İmam Muhammed’in el-Mebsût (el-Asl) adlı eseridir bkz. Kıvâmüddin el-Kâkî, 

Câmi‘u’l-esrâr fî şerhi’l-Menâr, (thk. Fazlurrahman Abdülgafûr el-Afgânî), I, 2. b., Mektebetü Nizâr 
Mustafa el-Bâz, Mekke-Riyad, 2005, s. 247. 

40  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 22b-23a. Ayrıca bkz. Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, (thk. 
Ebü’l-Vefâ el-Afgânî), I, 2. b., Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 2005, s. 75-76. 

41  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 23a. 
42  Menâr’daki tanım şu şekildedir: “.وأما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوھه بغالب الرأي” 

bkz. Nesefî, a.g.e., s. 7. 
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Tanımda geçen kendisinde kapalılık bulunan lafızlar (ذو خفاء) ifadesiyle müşterek, 

hafî, müşkil ve mücmel lafızların kastedildiğini belirttikten sonra, bu lafızlarda bulunan 

kapalılığın kat‘î bir delille açıklanarak giderilmesi durumunda bunların müfesser olacağını, 

haber-i vâhid ve kıyas gibi zannî bir delille bu kapalılığın giderilmesi durumunda bunların 

müevvel olacağını belirtmektedir. Ardından Nesefî’nin metnini zikrederek onun 

metnindeki müşterek ve rey-i gâlib kayıtlarına, zâid kayıt olmaları gerekçesiyle itiraz 

edildiğini ve müşterek lafzın müevvel olabileceği gibi yukarıda sayılan diğer lafızların da 

müevvel olabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca kendi tanımında zikrettiği “zannen” (ظنا) 

ifadesinin, müevvelle amel etmenin zannî olduğu manasında kullanıldığını belirterek, 

haber-i vâhid ve kıyas gibi diğer zannî delillerle amel etmek gerektiği gibi, onunla da amel 

edilmesi gerektiğini söylemektedir.43 

3. Hâşiye 

Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ 

Başı: (68b) 

 الحمد  الذي تاه في تيه جالله أفھام العلماء الفحول...

أما بعد فقد كان فاض عليّ  من الملك ذي المواھب فرايد فيما يتعلق بمختصر الشيخ المحقق ابن الحاجب بوأه 

هللا تعالى ... و شرحه للبحر المحقق ...موالنا عضد الملة والدين اسكنه هللا تعالى في اعلى عليين والحواشي التي علقھا 

 على الشرح من اليه اسنادي النه استاذ استاذي ... النحرير المحقق التفتازاني...

Sonu: (164a-sonu eksik) 

 قال والخصم قد ال يساعده في الثانية أقول اعلم ان معنى التأثيم بترك البعض في الواجب...

 اذا اتي باحدى الخصال وترك البقيتين صح ان يقال انه ترك بعض الخصال مع انتفاء االثم

Mirzacân eş-Şîrâzî (ö. 994/1586) tarafından kaleme alınan eser, Adudüddin el-

Îcî’nin Şerhu Muhtasari’l-Müntehâ isimli eseri ile Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Sâdeddin et-

Teftâzânî ve Seyfeddin el-Ebherî tarafından bu eser ile ilgili yazılan hâşiyelerin hâşiyedir. 

Müellif, “kâle’ş-şeyh”44 ifadesiyle İbnü’l-Hâcib’in metnini, “kâle’l-muhakkık”45 ifadesiyle 

Îcî’nin şerhini, “kâle’l-fâdılü’ş-Şerîf”46 ifadesiyle Cürcânî’nin hâşiyesini, “kâle’l-fâdılü’l-

                                                 
43  İbnü’r-Rabve, a.g.e., vr. 30b. 
44  Şîrâzî, a.g.e., vr. 75a. 
45  Şîrâzî, a.g.e., vr. 69b. 
46  Şîrâzî, a.g.e., vr. 69b. 
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Ebherî”47 ifadesiyle Seyfeddin el-Ebherî’nin hâşiyesini ve “kâle’n-Nıhrîr et-Teftâzânî”48 

ifadesiyle Teftâzânî’nin hâşiyesini vermiştir. 

Mirzacân eş-Şîrâzî, kendisinden önce yazılan Muhtasarü’l-Müntehâ ve onun 

üzerine yazılan söz konusu biri şerh, üçü hâşiye olan diğer dört eserin her biri ile ilgili 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Çoğu zaman sayılan bu beş eserin birinden veya 

ikisinden nakilde bulunan Şîrâzî,49 bazen beş eserin üçünden,50 bazen dördünden,51 eserin 

sadece bir yerinde de beşinden52 nakilde bulunarak “ekûlü” ifadesiyle naklettiği kısımları 

değerlendirmiştir. Bu nakilleri yaparken önce İbnü’l-Hâcib, sonra Îcî, sonra da sırasıyla 

Ebherî, Teftâzânî ve Cürcânî’nin ifadelerini zikretmiştir. 

Mirzacân Şîrâzî’ye ait bu eserin incelenen nüshasının son kısmı eksiktir. Nüshanın 

kenarına yazılan başlıklarla eser, üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm “hâşiyetü’l-

mebâdî’i’l-kelâmiyye” 53 , ikinci bölüm “mebâhisü’l-mebâdî’i’l-lügaviyye” 54 , üçüncü 

bölüm ise “mebâhisü’l-mebâdî’i’l-ahkâmiyye”55 şeklinde isimlendirilmiştir. Muhtasarü’l-

Müntehâ’nın mebâdî, sem‘î deliller, ictihad ve tercih başlıklarıyla toplam dört bölümden 

oluştuğu göz önüne alındığında hâşiyenin bu nüshasının, Muhtasar’ın ilk bölümü olan 

mebâdî kısmıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Nüshanın eksik olması sebebiyle Şîrâzî’ye 

ait bu hâşiyenin Muhtasarü’l-Müntehâ’daki diğer konuları içerip içermediği 

anlaşılamamaktadır. Bu haliyle eserin yarısından fazlası (yaklaşık 54 varağı) “hâşiyetü’l-

mebâdî’i’l-kelâmiyye” başlığına ayrılmış, son başlık olan “mebâhisü’l-mebâdî’i’l-

ahkâmiyye” başlığına ise sadece 16 varak ayrılmıştır. Son başlığın büyük bir kısmında da 

hüsün-kubuh konusu işlenmiştir. 

Mukaddimede müellif, İbnü’l-Hâcib’in Muhtasarü’l-Müntehâ isimli eserinin, bu 

esere Îcî tarafından yazılan şerhin ve bu şerh üzerine Teftâzânî, Seyfeddin Ebherî ve 

Cürcânî tarafından yazılan hâşiyelerin inceliklerine vâkıf olduğunu belirtmiştir. 

Teftâzânî’nin hâşiyesinden bahsederken Teftâzânî’yi, hocasının hocası olarak niteleyen 

                                                 
47  Şîrâzî, a.g.e., vr. 70b. 
48  Şîrâzî, a.g.e., vr. 75a. Sonraki varaklarda Teftâzânî ismini kullanmayıp sadece et-Tahrîr’i kullanmaktadır. 
49  bkz. Şîrâzî, a.g.e., 69b, 70a. 
50  bkz. Şîrâzî, a.g.e., 97b. 
51  bkz. Şîrâzî, a.g.e., 108b. 
52  bkz. Şîrâzî, a.g.e., 104a. 
53  Şîrâzî, a.g.e., vr. 119a. 
54  Şîrâzî, a.g.e., vr. 119a. 
55  Şîrâzî, a.g.e., vr. 148a. 
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Şîrâzî, Ebherî’nin hâşiyesinden bahsederken de onun, Îcî’nin sohbetiyle şereflendiğini 

ifade etmiştir.56 

Şîrâzî, Îcî’nin Muhtasarü’l-Müntehâ’ya yazmış olduğu şerhte İbnü’l-Hâcib’in hem 

doğru sözlerine itiraz ettiğini, hem de İbnü’l-Hâcib’i yorumlarken onun kastetmediği 

ifadeler kullandığını belirterek eleştiride bulunmuştur. Aynı zamanda Îcî’nin şerhi üzerine 

hâşiye yazanlardan bazılarının hem Îcî’yi hem de diğer bazı muhaşşîleri hata yapmakla 

itham ettiğini söyleyerek aslında kendilerinin bu ithamla açık bir hataya düştüklerini ve 

yine muhaşşîlerin Îcî’nin şerhini açıklarken onun kastetmediği ifadelerle açıkladıklarını 

söyleyerek eleştirisine devam etmiştir.57 

Müellif bu eleştirileri yaptıktan sonra, kendi zamanındaki ilim câmiasının bu 

eserlere yöneldiğini ve bütün vakitlerini onlara harcadıklarını, hatta bu eserlerle iştigâl 

etmeyi farz-ı ‘ayn gibi görüp onları ihmal etmenin bir kusur olduğuna inandıklarını 

söylemektedir. Bu açıklamaların ardından haksızlık ve yanlışa sapmaktan sakınarak, adalet 

ve insaf şartını gözeterek, söylediği her şeyi usûl ve kâidelere bina ederek Muhtasarü’l-

Müntehâ’nın şerh ve hâşiyelerinde çözülmesine ihtiyaç duyulan meseleleri çözmeye 

başladığını ifade etmektedir.58 

Mirzacân eş-Şîrâzî eserinde, Muhtasarü’l-Müntehâ’nın, onun Îcî şerhinin ve bu 

şerh üzerine yazılan Teftâzânî, Cürcânî ve Ebherî hâşiyelerinin kapalı yönlerini 

açıklamakta, ilk bakışta anlaşılması zor olan ifadeleri izah etmekte, gerektiğinde 

tamamlayıcı bilgi vermekte ve bazı yerlerde ilgili ifadeleri eleştirmektedir. Örneğin 

Muhtasarü’l-Müntehâ’daki fıkıh usûlünün tanımıyla ilgili bölümde yer alan “fıkıh usûlü” 

terkibiyle ilgili Îcî’nin yapmış olduğu şerhin 59  ibaresinde hazf ve tevil bulunduğunu 

söyleyerek hazfedilen ve tevil edilen kısmı açıklamıştır.60 Başka bir yerde Îcî’nin “fıkıh 

usûlünün faydası Allah Teâlâ’nın hükümlerini bilmektir” sözü üzerine Şîrâzî, “müctehid 

açısından istinbat yoluyla Allah Teâlâ’nın hükümlerini bilmektir; mukallid açısından 

müctehidin istinbat ettiği Allah’ın hükümlerini bilmede kolaylıktır” diyerek Îcî’nin 

                                                 
56  Mirzacân Habîbullah b. Abdullah eş-Şîrâzî, Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ, İnebey Ktp., nr. 

HC276/2, vr. 68b. 
57  Şîrâzî, a.g.e., vr. 69a. 
58  Şîrâzî, a.g.e., vr. 69a. 
59  Îcî’nin şerhi şu şekildedir: “.وأما حده مضافا فال بد في معرفة المركب من معرفة مفرداته” bkz. Şîrâzî, a.g.e., vr. 86b. 
60  Şîrâzî, a.g.e., vr. 86b. Şîrâzî, “وأما حده مضافا” ibaresinden sonra “فبتعريف مفرداته” ifadesinin hazfedildiğini, 

yine ibarede geçen “muzafen” ifadesiyle izafet terkibinin kastedildiğini söylemektedir. 
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açıkladığı kısma tamamlayıcı bilgiler eklemiştir.61 Bir yerde de Cürcânî’nin hâşiyesinden 

bir alıntı yaparak, bu açıklamanın metin ve şerhe uygun olmadığını belirtmiş, sonra kendi 

açısından metin ve şerhe uygun olan açıklamayı zikretmiştir.62 

4. Muhtasar 

Muhtasarü’l-Mahsûl 

Başı: (2b) 

بسم هللا الرحمن الرحيم أما بعد حمد هللا على اآليه والصلوة على محمد رسوله وخاتم انبيائه فإني لما رأيت 

إكباب طلبة علم االصول على مختصري األول من كتاب المحصول و تصريحھم بانه ال يمكن اإلتيان بمثله ألفت 

 مختصرا ثانيا يحوي جميع مسايله و يقع حجمه كالثلث من حجمه ...

كتاب أصول الفقه األصل المحتاج إليه و الفقه لغة الفھم واصطالحا العلم باألحكام الشرعية العملية المستدل 

 علي أعيانھا بحيث ال يعلم كونھا من الدين ضرورة...

Sonu: (49a) 

فإن عارضه مجتھد ناف فالمثبت أولى ألنه ناقل ثبت ثم فيثبت ھنا بجامع حاجة المكلف ھذا مجاوزة أو تسوية 

وقد قال تعالى فاعتبروا إن هللا يأمر بالعدل قال الشيخ رحمه هللا تعالى ھذا آخر ما اختصرته ثانيا من كتاب المحصول 

 في األصول...

Şâfiî fakihi Abdürrahim el-Mevsılî (ö. 671/1272) tarafından kaleme alınan 

Muhtasarü’l-Mahsûl fî usûli’l-fıkh adlı eser, Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210)’nin el-

Mahsûl’ünün muhtasarıdır. Mevsılî mukaddimede, el-Mahsûl’e yazdığı ilk muhtasara 

öğrencilerin ilgisini görünce, bu eserin tüm meselelerini içeren ve hacim bakımından onun 

üçte biri kadar olan ikinci bir muhtasar yazdığını ifade etmektedir.63 Ferağ kaydında da bu 

eserin el-Mahsûl üzerine yazdığı ikinci muhtasar olduğunu ve eseri hicrî 648 yılında 

tamamladığını belirtmektedir.64 Eser, “kelâm” adı verilen on bir ana başlıktan oluşmakta, 

bu başlıklar da “bâb”,“fasıl”,“kısım”, “mes’ele” olmak üzere çeşitli alt başlıklara 

ayrılmaktadır. Eserin başında ise herhangi bir başlık verilmeden fıkıh, fıkıh usûlü, ilim, 

zan, nazar, delil, emâre gibi terimler hakkında kısa tanım ve açıklamalar yapıldıktan sonra 

şer‘î hüküm konusu işlenmiştir. “Kelâm” adı verilen ana başlıklar ise sırasıyla şunlardır: 

                                                 
61  Şîrâzî, a.g.e., vr. 91b. 
62  Şîrâzî, a.g.e., vr. 134b-135a. 
63  Mevsılî, a.g.e., vr. 2b. 
64  Mevsılî, a.g.e., vr. 49a. 
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Lügât, el-evâmir ve’n-nevâhî, ‘umûm-husûs, ef’âl, nesih, icmâ, ahbâr, kıyâs, et-te‘âdül 

ve’t-tercîh, ictihâd, fetvâ, edille.65 

Eserin şer‘î hüküm ile ilgili kısmında şer‘î hükmü, “gerekli kılmak veya muhayyer 

bırakmak konusunda mükelleflerin fiillerine ilişkin hitaptır” şeklinde tanımladıktan sonra 

tanımla ilgili itirazlara kısaca cevap vermiş, ardından hükmün çeşitli açılardan taksimini 

yapmış ve hüsün-kubuh konusunu işlemiştir. 66  Eserin el-kelâm fi’l-lügât başlığında 

kelâmın tanımı ve kelâmla ilgili bazı açıklamalar yapmış, lafızların taksimi, müştak 

isimler, müterâdif lafızlar ve te’kîd, müşterek lafız, hakîkât ve mecâz, teâruz, harflerin 

manaları gibi alt başlıklar altında dil ile ilgili çeşitli meselelere yer vermiştir.67 

Eserde el-kelâm fi’l-evâmir ve’n-nevâhî başlığı, bir mukaddime ve lafız ile ilgili 

konular, mana ile ilgili konular ve nehiy konusu olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 

Mukaddime kısmında emrin tanımı ve tanımdaki ihtilafları zikrettikten sonra emir ve 

nehyin bazen haber lafzıyla da gelebileceğini söyleyerek bu duruma ayet ve hadisten birer 

örnek getirmektedir.68 Birinci kısım olan lafız ile ilgili konuların başında emir sîgasının on 

beş farklı vecihte kullanıldığını belirtmiş, ardından bunları tek tek saymış, bunların 

tamamının hakikî mana olmadığında ittifak edildiğini, ancak vücûb, nedb, ibâha, tahrîm ve 

tenzîh manaları konusunda ihtilaf edildiğini söyleyerek bu ihtilafları kısaca zikretmiştir.69 

Tahrimden sonraki emir sîgası, mutlak emrin tekrar ifade edip etmeyeceği, mutlak emrin 

fevre veya terâhîye delaleti, şarta bağlı emrin durumu gibi konuları birinci kısım altında 

işledikten sonra, mana ile ilgili konular diye adlandırdığı ikinci kısımda vücûbun kısımları, 

vücûbun hükümleri, me’mûrun bih ve me’mûr başlıklarıyla çeşitli meseleleri ele almış, 

üçüncü kısımda da nehiy ile ilgili konulara yer vermiştir.70 

Üçüncü ana başlık olan el-kelâm fi’l-umûm ve’l-husûs’u umûm, tahsîs, muhassıs, 

mutlakın mukayyede hamli, mücmel-mübeyyen başlıklarıyla beş kısım altında ele 

almıştır.71 Muhassıs konusunu; muttasıl muhassıs, munfasıl muhassıs ve muhassıs olduğu 

zannedilenler şeklinde üç alt başlığa ayırmış ve bu başlıklar altında her biri ile ilgili 

                                                 
65  Konu başlıklarının sayfa numaraları sırasıyla şöyledir: 5a, 10a, 15b, 23b, 25a, 27b, 30b, 35b, 42a, 45a, 

46a, 47a. 
66  Mevsılî, a.g.e., vr. 3a-5a. 
67  Mevsılî, a.g.e., vr. 5a-10. 
68  Mevsılî, a.g.e., vr. 10a-10b. 
69  Mevsılî, a.g.e., vr. 10b-11a. 
70  Mevsılî, a.g.e., vr. 11a-15b. 
71  Mevsılî, a.g.e., vr. 15b-23b. 
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meseleleri incelemiştir. İstisna, şart, gaye ve sıfat başlıklarıyla muttasıl muhassısı 

işledikten sonra munfasıl muhassısa başlayan müellif, bu konuyu da iki alt başlık altında 

ele almıştır. Birinci başlıkta kat‘î olanın kat‘î olanla yani kitabın kitapla, mütevâtir haberin 

mütevâtir haberle, kitabın mütevâtir haberle, mütevâtir haberin kitapla tahsis 

edilebileceğini söylemektedir. Biri âmm, diğeri hâss olmak üzere kat‘î delille sabit olan iki 

hükmün her ikisiyle amel etmenin veya ikisini birden terk etmenin mümkün olmadığını 

söyledikten sonra, âmm olan hükmün tercih edilmesiyle hâss hükmün tamamen terk 

edilmiş olacağını belirterek hâss hükmün tercih edilmesinin zorunlu olduğunu ifade 

etmiştir. Kat‘î olanın zannî olanla tahsisi konusunu ele aldığı ikinci alt başlıkta, kitabın 

âhâd haberle tahsisi, kitap ve mütevâtir haberin kıyasla tahsisi, mantûkun mefhûmla tahsisi 

meselelerini işlemektedir. Kitabın âhâd haberle tahsisi konusunda kendi mezhebine göre 

bunun caiz olduğunu belirttikten sonra bazı mezheplerin buna cevâz vermediğini, İsâ b. 

Ebân’a göre daha önce kat‘î bir delille tahsis olunmuşsa bunun caiz olacağını, Kerhî’ye 

göre ise daha önce munfasıl bir delille tahsis olmuşsa bunun caiz olacağını belirtmiştir. 

Kitabın ve mütevâtir haberin kıyasla tahsisine gelince Şâfiî, Ebû Hanîfe ve Mâlik’e göre 

bunun caiz olduğunu, Cübbâî ve Ebû Hâşim’in bu görüşe hilâf ettiğini, İsâ b. Ebân ve 

Kerhî’nin ise önceki görüşlerinin bu konuda da devam ettiğini ifade etmiştir. Üçüncü alt 

başlıkta ise muhassıs olduğu zannedilip de aslında muhassıs olmayanlarla ilgili meseleleri 

ele almıştır.72 

el-Kelâm fi’l-ef‘âl başlığında peygamberlerin ismet sıfatı, Hz. Peygamber’in 

fiillerinin delaleti ve Hz. Peygamber’in fiilleriyle ilgili çeşitli meselelere yer vermiştir.73 

Hz. Peygamber’in fiillerinin delaleti konusunda üç farklı görüş zikretmektedir. Hz. 

Peygamber’in fiillerinin İbn Süreyc’e göre vücûb, Şâfiî’ye göre nedb, Mâlik’e göre ibâha 

ifade ettiğini belirttikten sonra kendisi, Mu‘tezile’nin çoğunluğu tarafından kabul edilen 

tevakkuf görüşünü benimsemektedir.74 

Dört kısma ayırdığı el-Kelâm fi’n-nesih başlığının birinci kısmında neshin tanımı, 

emrin uygulanma vaktinden önce neshinin caiz olduğu, bir hükmün yerine başka bir 

hüküm getirilmeksizin veya daha ağırının getirilmesiyle neshinin caiz olduğu, tilavetin 

neshedilip hükmün neshedilmemesi gibi meseleleri ele almaktadır. Diğer kısımlarda da 

                                                 
72  Mevsılî, a.g.e., vr. 19a-21b. 
73  Mevsılî, a.g.e., vr. 23b-25a. 
74  Mevsılî, a.g.e., vr. 24a. 



 

161 
 

nâsih-mensûh, nesih zannedilenler ve neshin nasıl bilineceği konularını işlemiştir.75 Nâsih-

mensûh başlığı altında ayrı ayrı meseleler halinde, sünnetin sünnetle, sünnetin kitapla, 

kitabın mütevâtir sünnetle neshedilebileceğini örnek ve delillerini sunarak zikretmiş, 

ardından icmâ, kıyas ve fahvânın neshi meselelerine yer vermiştir.76“Nesih zannedilenler” 

diye adlandırdığı üçüncü alt başlıkta, nesih olup olmadığı konusunda tartışma bulunan iki 

meseleyi ele almaktadır. Bunlardan birincisi ibadetlere yapılan ziyadenin nesih olup 

olmadığıdır. Bu ziyadenin nesih olmadığını söyledikten sonra Ebû Hanîfe’nin bunu nesih 

kabul ettiğini, Şâfiî’nin nesih kabul etmediğini söylemekte ve bu konu ile ilgili diğer 

âlimlerin görüşlerine yer vermektedir. Bu başlık altında incelenen ikinci mesele, onun bir 

cüz’ü olsun veya olmasın kendisiyle kâim olduğu şeyin neshedilmesiyle, ibadetin 

neshedilmiş olmayacağıdır.77 Bu bölüm nasîh ve mensûhun nasıl bilineceğine dair bazı 

meseleleri içeren dördüncü kısım ile son bulmaktadır.78 

el-Kelâm fi’l-İcmâ başlığında icmâ tanımının ve icmâ ile ilgili bazı tartışmaların yer 

aldığı bir mukaddimeye yer verdikten sonra bu bölümü, icmâ olup da icmâdan çıkarılanlar, 

icmâ olmayıp da icmâya dâhil edilenler, icmânın müstenedi, icmâ edenler, icmâ edilenler 

ve icmânın hükmü başlıklarıyla altı kısımda ele almıştır.79 İcmâ olmayıp da icmâya dâhil 

edilenler kısmında işlediği on farklı meseleden ikisi, sükûtî icmâ ve Medine ehlinin icmâı 

konularıdır. Şâfiî’ye göre, diğer müctehidlerin ilgili mesele üzerine düşünmesi veya 

görüşlerini açıklama konusunda herhangi bir mâni olması ihtimalinden dolayı sükûtî 

icmânın80 hüccet olmadığını, Ebû Hâşim’e göre hüccet olduğunu, Cübbâî’nin asrın inkirâzı 

şartıyla, İbn Ebî Hüreyre’nin ise söz konusu görüşü söyleyen kimsenin hâkim olmaması 

şartıyla onu icmâ olarak kabul ettiğini belirtmiştir.81 Medine halkının icmâı konusunda, 

onu sadece İmam Mâlik’in kabul ettiğini ve bu konuda da Hz. Peygamber’in “Medine 

kendi pisliğini giderir” şeklindeki hadisini delil olarak kullandığını ifade etmiştir.82 

                                                 
75  Mevsılî, a.g.e., vr. 25a-27b. 
76  Mevsılî, a.g.e., vr. 26a-27a. 
77  Mevsılî, a.g.e., vr. 27a. 
78  Mevsılî, a.g.e., vr. 27a-27b. 
79  Mevsılî, a.g.e., vr. 27b-30b. 
80  Mevsılî sükûtî icmâyı şu ifadelerle ihtisar etmiştir: “.إذا قال البعض بحضور الباقين وسكوتھم” bkz. Mevsılî, a.g.e., 

vr. 28b. 
81  Mevsılî, a.g.e., vr. 28b. 
82  Mevsılî, a.g.e., vr. 29a. 
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Bir diğer başlık olan el-Kelâm fi’l-ahbâr’da haberin tanımı, çeşitleri gibi bazı 

meseleleri içeren bir mukaddimeden sonra konuyu, mütevâtir, mütevâtir dışındaki doğru 

haberler, yalan haberler, muhtemil haberler, kendisinden haber verilenler ve ihbâr 

başlıklarıyla altı bâba ayırmıştır.83 el-Kelâm fi’l-kıyâs bölümünü, kıyâsın delil olmasının 

ispatı, vasfın illiyeti, kıyâsın hükmü başlıklarıyla üç kısımda ele alırken;84 el-kelâm fi’t-

te‘âdül ve’t-tercîh başlığını teâdül, mukaddimâtü’t-tercih, haberlerin tercihi ve kıyasların 

tercihi başlıklarıyla dört kısımda işlemektedir.85 

Mevsılî, el-kelâm fi’l-ictihâd ve el-kelâm fi’l-fetvâ başlıklarında alt başlıklara yer 

vermemiştir.86 Son başlık olan el-kelâm fi’l-edille başlığında ise istishab, istihsan, sahabe 

kavli, mesâlih-i mürsele gibi müctehidlerin hakkında ihtilaf ettikleri şer‘î deliller ile ilgili 

on bir farklı meseleyi ele almıştır. 

Râzî’nin Mahsûl’ünü ihtisâr ettiği bu eserinde Mevsılî, Mahsûl’de izlenen konu ve 

başlık sistematiğini aynen korumuştur. Ayrıca yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere 

her konu ile ilgili varsa mevcut olan ihtilafları delilleriyle birlikte zikretmiş, bu ihtilaflara 

karşı cevap vermiş, bazen de “fe’in kulte-kultü” üslûbuyla muhtemel soru ve tartışmalara 

yer vermiştir. Ancak Mevsılî eserini, oldukça veciz ve kapalı bir üslupla kaleme almıştır. 

Bunun sebebi muhtemelen, Mahsûl’deki tüm konuları, konularla ilgili ihtilafları ve 

bunların delillerini muhtasar bir şekilde vermeyi amaçlamasıdır. Eserin üslûbunu 

zorlaştıran etkenlerden biri de, Mevsılî’nin dîbâcede belirttiği üzere bu eserin, Mahsûl 

üzerine yazdığı ilk muhtasarın üçte biri kadar olan ve onun tüm meselelerini içeren ve 

ikinci bir muhtasar olmasıdır.87 

5. Risâle 

Risâle fi’l-usûl 

Başı: (210a-başı eksik) 

... فصل قيل المراد بعشرة في له عشرة اال ثالثة معناھا وقيل سبعة واال قرينة التجوز وقيل اسمان مفرد 

 ومركب لالول لزوم االستغراق ...

                                                 
83  Mevsılî, a.g.e., vr. 30b-35b. 
84  Mevsılî, a.g.e., vr. 35b-42a. 
85  Mevsılî, a.g.e., vr. 42a-45a. 
86  Mevsılî, a.g.e., vr. 45a-47a. 
87  bkz. Mevsılî, a.g.e., vr. 2b. 
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Sonu: (219a) 

فاتبع منھا االقوى والزم ما ھو اقرب الى التقوى و الحمد  على نعمائه والصلوة على سيد انبيائه واشرف 

 اوليائه فرغ من نقله الى البياض ...

Şeyh Bahâî diye tanınan İranlı Şiî âlim Bahâeddin Muhammed b. Hüseyin el-Âmilî 

(ö. 1031/1622) tarafından kaleme alınan risâle, 210-219 varak, 11 satır olup Ebü’l-Hasan b. 

Kâsım tarafından hicrî 1024 yılında istinsah edilmiştir. Baş tarafından eksik olan risâlede 

kırmızı mürekkeple yazılmış “menhec”, “matlab” ve “fasıl” adı verilen başlıklar 

bulunmaktadır. 218a varağında yer alan “el-menhecü’l-hâmis fi’t-tercîhât” başlığı, 

risâlenin “menhec” adı verilen beş ana başlıktan oluştuğunu göstermektedir. Yine risâlenin 

mevcut olan kısmında muhtemel dördüncü menhec başlığı altında yer alan, “el-matlabü’s-

sâlis” ile başlayıp “el-matlabü’s-sâbi‘” ile son bulan ve son matlabdan anlaşıldığı üzere 

toplamda yedi matlab olan alt başlıklar bulunmaktadır. Bu alt başlıkların konuları sırasıyla 

şunlardır: Mutlak-mukayyed, mücmel-mübeyyen, zâhir-müevvel, mantûk-mefhûm, 

nesih.88 

Risâle’nin eksik olan baş tarafında toplam dört fasıl başlığı bulunmakta olup, 

bunlardan ilk üçü istisnâ konusu ile alakalıdır. Dördüncü fasıl başlığı ise boşanmış 

kadınların üç kur’ beklemeleri ile ilgili ayette geçen “bu‘ûletühünne” kelimesindeki 

zamirin muhassıs olup olmadığı ile ilgilidir. Şeyh ve el-Hâcibî’nin bu zamiri muhassıs 

olarak kabul etmediklerini, el-Allâme’nin bu konuda iki görüşü olduğunu, el-Mürtezâ ile 

el-Muhakkık’ın ise bu konuda tevakkuf ettiklerini ve doğru olan görüşün de tevakkuf 

etmek olduğunu belirtmiştir.89 

Üçüncü matlabda mutlak ile mukayyedin tanımını yaptıktan sonra mutlakın 

mukayyede hamledilmesi meselesini işlemektedir.90 Mücmel ve mübeyyen konusuna yer 

verdiği dördüncü matlabda ise mübeyyeni ayrı bir fasıl başlığı altında ele almaktadır. 

Mücmeli “delâleti açık olmayan lafız” şeklinde tanımladıktan sonra icmâlin fiil, müfred 

lafız veya mürekkep lafızda söz konusu olabileceğini belirtmektedir. “Meyte size haram 

kılınmıştır” mealindeki ayette kastedilen şeyin (meyteyi yemenin haramlığının) açık 

olması, “başınızı mesh edin” mealindeki ayette de “bi-ru’ûsiküm” lafzındaki bâ harf-i 

                                                 
88  “Matlab” adı verilen bu başlıkların varak numaraları sırasıyla şunlardır: 211b, 211b, 213a, 213a, 214b. 
89  Âmilî, a.g.e., vr. 210a-211b. 
90  Âmilî, a.g.e., vr. 211b. 
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cerinin teb‘îz için kullanılması sebebiyle bu ayetlerde icmâl olmadığını ifade etmektedir. 

Ancak hırsızın elinin kesilmesi ile ilgili ayette geçen “yed” kelimesi, hem uzvun tamamı 

hem de bir kısmı anlamına gelebileceğinden, bu lafzın mücmel olduğunu söylemektedir. 

Yine bu ayetteki “kata‘a” fiilinin ibâne ve cerh91 manalarında kullanılması sebebiyle bu 

fiilin de mücmel olduğunu söyleyenlerin varlığından bahsetmektedir. Ardından “yed” 

kelimesinin hakikî anlamının omuza kadar olan uzvun tamamı olması ve karîneyle bu 

ayetten o uzvun bir kısmının anlaşılması; “kata‘â” fiilinin de ibâne anlamında 

kullanıldığının açık olması sebebiyle el-Allâme, el-Fahrî ve el-Hâcibî’ye göre her iki 

lafızda da icmâl olmadığını belirtmektedir. Mücmel ile ilgili son olarak lafzın hem lügavî 

hem de şer‘î bir hükme ihtimali olması durumunda o lafzın mücmel olup olmadığı 

meselesini ele almaktadır. Bu mesele ile ilgili Hz. Peygamber’in “beyti tavaf etmek 

namazdır” hadisi ile “iki ve yukarısı cemaattir” hadisini zikrederek, bu hadislerde geçen 

namaz ve cemaat lafızlarının mücmel olmadığını söylemektedir. Aslında bu lafızlarla Hz. 

Peygamber tarafından lügavî veya şer‘î bir hüküm veya anlam kastedilmiş olması 

muhtemel iken, Âmilî’ye göre Hz. Peygamber’in peygamberlik vazifesinin karînesiyle bu 

lafızlar şer‘î anlama hamledilir; çünkü Hz. Peygamber dil öğretmek için değil, hükümleri 

tebliğ için gönderilmiştir.92 

Mübeyyeni mücmelin zıddı olarak tanımlayan Âmilî, beyânın söz ile yapılması 

konusunda icmâ olduğunu, çoğunluğa göre beyânın fiil ile de yapılabileceğini ifade 

etmektedir. Beyânın ihtiyaç vaktinden sonraya ertelenmesinin icmâ ile caiz olmadığını, 

ancak ihtiyaç vaktine kadar ertelenmesinin caiz olduğunu, Gazzâlî’ye göre bunun da 

mümteni olduğunu, el-Murtezâ’ya göre ise kendisiyle âmm gibi zâhirinin gayrısı murâd 

ediliyorsa ihtiyaç vaktine kadar ertelenmesinin caiz olmadığını belirtmektedir. Ancak 

âmmın değil de namaz, hac gibi mücmelin beyânını ihtiyaç vaktine kadar tehir etmenin 

kendilerine göre caiz olduğunu söylemektedir.93 

                                                 
91  Nüshada “cerh” yerine “hurûc” kelimesi yazılmıştır. Bu durumun müstensih hatası olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü Bihârî’nin Müsellemetü’s-sübût adlı eserinde aynı konu ele alınmış ve “el-kat‘u 
li’l-ibâneti ve’l-cerhi” ifadesi kullanılmıştır. bkz. Bahrülulûm el-Leknevî, Fevâtihu’r-rahamût bi-şerhi 
Müsellemi’s-sübût, (Gazzâlî’nin el-Müstasfa’sı ile birlikte), II, 2. b., Dârü’z-Zehâ’ir, 1328, s. 39. 

92  Âmilî, a.g.e., vr. 212a-212b. 
93  Âmilî, a.g.e., vr. 212b. 
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Beşinci matlabda zâhir ve müevvel konusunu işleyen Âmilî, 94  altıncı matlabda 

mantûk ve mefhûm konusunu ele almaktadır. Mantûk ve mefhûmu tanımlayıp açıkladıktan 

sonra şartın mefhûmu, sıfatın mefhûmu ve gâyenin mefhûmu konularını ayrı ayrı fasıl 

başlıkları altında işlemektedir.95 Nesih konusunu işlediği yedinci matlabda ise neshi, “şer‘î 

bir hükmü sonradan gelen şer‘î bir hükümle kaldırmaktır” şeklinde tanımladıktan sonra 

nesih ile ilgili bazı örnekler vererek açıklamalarda bulunmuş, ardından ikisi nesih biri 

taklid ile ilgili olmak üzere üç fasıl başlığına yer vermiştir. Birinci fasılda uygulama vakti 

gelmeden önce bir emrin neshedilmesinin caiz olup olmadığı meselesini ele almaktadır. 

İkinci fasılda kitap, mütevâtir haber ve âhâd haberin misliyle, kitabın mütevâtir haber, 

mütevâtir haberin kitapla neshedilebileceğini; kitap ve mütevâtir haberin âhâd haberle 

neshedilemeyeciğini belirttikten sonra bu konu ile ilgili örnek ve açıklamalara yer 

vermektedir. Nesih başlığının üçüncü faslında, usûlde taklidin caiz olup olmadığı 

konusunu işlemektedir.96 Nüshadaki tek ana başlık olan ancak eserin beşinci ana başlığı 

olduğu anlaşılan “el-menhecü’l-hâmis fi’t-tercîhât”, adından da anlaşılacağı üzere tercih 

konusu ile ilgilidir.97 

Risâle, muhtasar ve veciz bir üslupla kaleme alınmıştır. Konuların işleniş tarzı ve 

müellifin üslûbu dikkate alındığında, risâlenin eksik olan kısmıyla birlikte küçük hacimli 

bir usûl eseri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca incelenen nüshanın, müellifin vefatından yedi 

sene önce istinsah edilmesi, eserin henüz müellifi hayatta iken rağbet gördüğünü 

göstermektedir. Yukarıda eserin içeriği ile ilgili örneklerde görüldüğü üzere eserde 

Muhakkık, Şeyh, Allâme gibi kapalı ifadelerle bazı âlimlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

Bu ifadelerden hangi âlimlerin kastedildiği, ancak eser üzerine yapılacak kapsamlı ve 

detaylı bir çalışma ile tespit edilebilir. 

                                                 
94  Âmilî, a.g.e., vr. 213a. 
95  Âmilî, a.g.e., vr. 213a-214b. 
96  Âmilî, a.g.e., vr. 214b-218a. 
97  Âmilî, a.g.e., vr. 218a-219a. 
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SONUÇ 

 

İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, özellikle Osmanlı döneminde önemli ilim 

merkezlerinden biri olan Bursa ve çevresindeki cami, medrese ve tekke gibi çeşitli ilim 

merkezlerine vakfedilen yazma eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Temel İslam 

Bilimleri’ne dair kitapların çoğunlukta olduğu kütüphanede, kayıtlara göre toplam 8389 

adet yazma eser bulunmaktadır. Bunlardan tespit edilebildiği kadarıyla 1872’si fıkıh ilmine 

dair olup, mükerrerleriyle birlikte 222’si fıkıh usûlü ile ilgilidir. Bu araştırmada 

kütüphanede bulunan mükerrerler dışında 96 el yazması fıkıh usûlü eseri incelenmiştir. 

İncelenen kitaplardan 10’unun müellifi bilinmemektedir. Geri kalan 86 kitap ise, 75 

müellif tarafından telif edilmiştir. Vefat tarihi bilinen müelliflerin 75, vefat tarihi 

bilinmeyen müelliflerin ise 11 eseri bulunmaktadır. Ayrıca vefat tarihi bilinen 64 

müelliften 55’inin VII/XIII.-XI/XVII. asırlar arasında yaşadığı görülmektedir. Müelliflerin 

hayatı incelendikten sonra 71 müellifin mezhebi tespit edilmiş olup, bunlardan 56’sının 

Hanefî, 12’sinin Şâfiî, 1’inin Mâlikî, 1’inin Hanbelî, 1’inin ise Şiî olduğu tespit edilmiştir. 

Bu verilere göre kütüphanedeki eserlerin % 79’u Hanefî, % 17’si Şâfiî müelliflere aittir.  

Kütüphanedeki fıkıh usûlü eserleri arasında üzerine en çok çalışma yapılan metin 

türü eserler Muhtasarü’l-Müntehâ, Menârü’l-envâr ve Tenkîhu’l-usûl’dür. En çok şerhi 

bulunan eser Menârü’l-envâr olup, en çok hâşiyesi bulunan eser ise Muhtasarü’l-Müntehâ 

ve Tenkîhu’l-usûl’dür. Kütüphanedeki hâşiyelerin tamamı Muhtasarü’l-Müntehâ, Tenkîh, 

Menâr, Mir’ât ve Müntehab üzerine kaleme alınmıştır. Metin ve şerhler arasında en çok 

nüshası bulunan eser Menâr iken, üzerine en çok hâşiye yazılan eserin Muhtasarü’l-

Müntehâ olması ve Menâr’a dair hâşiyelerin sayısının az olması dikkat çekicidir. 

Muhtasarü’l-Müntehâ’nın hâşiyeleri incelendiğinde bunlardan 11’inin Îcî şerhi üzerine 

olduğu, 4’ünün ise Îcî şerhine Seyyid Şerîf el-Cürcânî tarafından kaleme alınan hâşiye 

üzerine olduğu görülmektedir. Kütüphanede Tenkîh hâşiyelerinden 7’si Teftâzânî’nin 

Telvîh adlı eseri üzerine, 1’i Telvîh ile Tavdîh üzerine, 2’si de Tavdîh üzerinedir. Menâr 

hâşiyelerinin tamamı İbn Melek şerhi üzerine yazılmıştır. 
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Fıkıh usûlü metinleri arasında en çok nüshası bulunan eser Menâr’dır. Menâr’ın 15, 

Muğnî’nin 8, Mirkât’ın 4, Muhtasarü’l-Müntehâ’nın 3, diğerlerinin de ikişer veya birer 

nüshaları bulunmaktadır. Şerhler arasında en fazla nüshası bulunan eserler ise İbn Melek’in 

Şerhu Menâri’l-envâr’ı, Sadrüşşerîa’nın et-Tavdîh’i, Adudüddin el-Îcî’nin Şerhu 

Muhtasari’l-Müntehâ’sıdır. Bu verilere dayanarak Bursa’nın medreseleri ve ilim 

çevrelerinde fıkıh usûlü alanında Menâr, Muğnî, Şerhu’l-Menâr, Tavdîh ve Şerhu 

Muhtasari’l-Müntehâ’nın en çok okunan metin ve şerhler arasında olduğu söylenebilir. 

Kütüphanedeki hâşiyeler arasında en fazla nüshası bulunan hâşiye, Cürcânî tarafından 

kaleme alınan Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ’dır. Kütüphanede Cürcânî’nin bu 

hâşiyesinden 13, Teftâzânî’nin Telvîh’inden 8, Fenârî Hasan Çelebi’nin Hâşiyetü’t-

Telvîh’inden 6, Mirzacân Şîrâzî’nin Hâşiye ‘alâ Şerhi Muhtasari’l-Müntehâ’sından 3 

nüsha bulunmaktadır. 

Hüsâmeddin es-Siğnâkî’nin el-Kâfî şerhu Usûli’l-Pezdevî adlı eserinin 

kütüphanedeki ikinci cildi müellif hattı nüshadır. Yine Şemseddin el-Koçhisârî’ye ait el-

Fevâidü’ş-Şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye’nin nüshası kütüphane kayıtlarına göre müellif 

hattıdır. Ayrıca Abdülaziz el-Buhârî’nin et-Tahkîk (şerhu’l-Ahsîkesî)’i, Mahmûd el-

İsfahânî’nin Beyânü’l-Muhtasar ve Beyânü me‘âni’l-bedî‘ adlı eserleri, Emîr Kâtib el-

İtkânî’nin et-Tebyîn (şerhu’l-Ahsîkesî)’i, Emîr Pâdişah el-Buhârî’nin Teysîrü’t-Tahrîr’i ve 

Muhammed et-Timurtâşî’nin Şerhu Muhtasari’l-Menâr’ı müellifleri hayatta iken istinsah 

edilmiştir. Bu nüshalardan Timurtâşî’nin şerhi müellif nüshası ile karşılaştırılmıştır. Öte 

yandan Mahmûd el-İsfahânî’nin Beyânü’l-Muhtasar’ında onun istinsah edildiğine dair bir 

ibare bulunmaması, bu nüshanın müellif hattı olma ihtimalini güçlendirmektedir. Yine 

Emîr Pâdişah’ın Teysîrü’t-Tahrîr adlı eserinin Mekke’de telif edilmiş ve kütüphanedeki 

nüshasının müellif hayatta iken Mekke’de istinsah edilmiş olması, bu nüshanın müellife 

okunmuş olma ihtimalini akla getirmektedir. Şâfiî fakihi Abdürrahim el-Mevsılî’nin 

Muhtasarü’l-Mahsûl’ü hicrî 692 yılında Dımaşk’ta müellif hattından istinsah edilmiştir. 

Yine yazmadaki kayda göre bu nüsha, müellif hattı ile baştan sona mukabele edilmiştir. 

Yapılan araştırmada eserin Türkiye kütüphanelerinde başka bir nüshasına rastlanmamıştır. 

Şiî âlim Bahâeddin el-Âmilî’ye ait olan Risâle fi’l-usûl adlı eser ise müellifi hayatta iken 

hicrî 1024 yılında istinsah edilmiştir. Kütüphane kataloğunda Celâleddin b. Şemseddin el-

Kürlânî’ye (ö. 767/1366) nispet edilen eş-Şâfî fi’l-usûl adlı esere dair kaynaklarda herhangi 
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bir bilgiye rastlanmamıştır. Dolayısıyla hicrî 808 yılında istinsah edilen bu nüshanın ona 

ait olduğunun tespiti, kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Kütüphanede, fıkıh usûlü alanında en erken istinsah edilen eserin el-Mahsûl olduğu 

görülmektedir. Bu eser, müellifi Fahreddin er-Râzî’nin vefat tarihi olan hicrî 606 yılında 

istinsah edilmiştir. En geç istinsah edilen eser ise Hâdimî’nin Mecâmi‘u’l-hakâik’idir. 

Hicrî 1176 yılında vefat eden Hâdimî’nin bu eseri, hicrî 1173 yılında Hâdim 

Medresesi’nde istinsah edilmiş ve müellife okunmak suretiyle tashih edilmiştir. Eserler 

istinsah tarihleri açısından incelenirken dikkat çeken bir husus da, bazı eserlerin Bursa’nın 

fethinden önce istinsah edilmiş olmasıdır. Râzî’nin el-Mahsûl’ü 606/1210 yılında, 

Lâmişî’nin Usûlü’l-fıkh’ı ile Abdürrahim el-Mevsılî’nin Muhtasarü’l-Mahsûl’ü ise 

692/1293 yılında istinsah edilmiştir. İstinsah yerleri açısından incelendiğinde bazı eserlerin 

Anadolu’nun diğer şehirlerinde, bazılarının da Anadolu dışındaki ilim merkezlerinde 

istinsah edildiği görülmektedir. Kütüphanedeki eserlerden İstanbul, Kayseri, Akhisar, 

Hâdim, Ankara gibi şehirlerde istinsah edilenlerin yanında; Bağdat, Dımaşk, Kâhire, 

Mekke, Ba‘lebek, Atina gibi şehirlerde de istinsah edilenler bulunmaktadır. 

İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki mükerrerler hariç 96 fıkıh usûlü eserinden 

42’si günümüzde matbû olmayıp halen yazma halde bulunmaktadır. Bunlardan 4’ü metin, 

11’i şerh, 23’ü hâşiye, 1’i muhtasar ve 3’ü risâle türünde kaleme alınmıştır. Matbûları 

bulunmayan bu eserlerden neşri uygun olanların tahkik edilerek gün yüzüne çıkarılmaları 

büyük önem arz etmektedir. Zira nüshaları sadece yazma eser kütüphanelerinde bulunan 

eserler, ancak bu yolla ilim dünyasının hizmetine sunulmuş olacaktır. 
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Üye Olduğu Bilimsel ve 
Mesleki Kuruluşlar 

 

Katıldığı Proje ve 
Toplantılar 

-UÜ. BAP KUAP (D)-2014-30 “Bursa İnebey Kütüphanesi’ndeki Fıkıh 
Usûlü Kitapları Üzerine Bir Araştırma” (Yard. Araştırmacı) 

Yayınlar:  

Diğer:  
İletişim (e-posta): mustafa.ates@dpu.edu.tr 

Tarih
İmza

Adı Soyadı

 

 




