
ANKARA. ONWERS İ TESt 
ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 

LXIII 

900. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle 
Büyük İslâm Hukukcusu Ş emsu'l - E'imme 

ES - SERAHS İ  

ARMA Ğ ANI 

ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEVI.I965 





AA iz., iıkt5:: 	 el 

ANKARA VNİ VERS İ TESI 

İ LA,H İ YAT FAKÜLTESI YAYINLARI 

LXIII 

900. Ölüm Yı ldönümü Münasebetiyle 
Büyük İslam Hukukcusu Ş emsu'l-E'imme 

ES - SERAHS İ  

ARMA Ğ ANI 

ANKARA ÜNIVERSITESI BASIMEVI.1965 



BIRINCI BÖLÜM 

ANKARA'DAK İ  TÖREN 



ÖNSÖZ 

Büyük ilim adamlar ı  yalnız yeti ş tikleri muhitlerin de ğ il, bütün ilim 
dünyas ının kendileriyle iftihar etti ğ i müstesna ş ahsiyetlerdir. Bu büyük sima-
ların hat ıralarını  ta'ziz edip ilmi mesailerini devam ettirmek de kendilerinden 

sonra gelenler için hem bir vazife ve hem de bir kesb-i ş eref vesilesidir. Bu 
mutlu kiş ilerin en büyüklerinden birisi, hat ı ras ına tertiblenen töreni şu müte-
vazi kitabla dahi olsa tesbit etmek istedi ğ imiz büyük fakih, Ş emsu'l-Eimme 
es-Serahsrdir. 

Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesinin Hâmid Dershanesi, 15 nisan 1964 
çar ş amba günü, saat 17.30 da, seçkin dinleyicilerin huzurlariyle yap ılan 
büyük alimin anma töreniyle müstesna günlerinden birini daha ya ş amış  bu-
lunmaktad ır. Islam Hukuku'nun say ı lı  mütehass ıslar ının, çok kıymetli tebliğ -
lerle, değ erlendirdikleri töreni, Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dekan ı  
sayın Prof. Dr. Ne ş et ÇAĞ ATAY açmış , ileriki sahifelerde dercedilmi ş  olan 
veciz konu ş masiyle sözü, devrimizin İ slam Hukuku sahas ı  otoritelerinden sa-
yılan, New York, Columbia Üniversitesi İ slam Hukuku Kürsüsü Profesörü 
Dr. Joseph SCHACHT'a b ırakmış t ır. Muhterem alimin ingilizce olarak sunduk-
lar ı  kıymetli tebliğ in türkçesini, paragraflar halinde Ilahiyat Fakültesi İ slam 
Hukuku Asistan ı  Dr. M. Es'ad KILIÇER takdim etmi ş tir. Kendisini, yine 
bu sahan ın otoritelerinden olan Prof. Dr. Muhammed HAM İ DULLAH' ınki 
ile Prof. M. Tayyib OK İ Ç'in ve Dr. Salih TUG'un tebliğ leri takip etmi ş tir ki, 

pek mühim noktalar ın aç ıklandığı  bu konuş maların metinleri müteâkib 
sahifelerde bulunmaktad ır. 

Tebliğ lerin okunu ş u üç saate yak ın sürmüş tür ve törenin sonunda, Ş em-
su'l-Eimme'nin bas ılmış  eserleri ile hocas ı  Halvâni'den imlâ etmi ş  olduğu ve 
M. Hamidullah Bey tarafından tek nüsha olarak muhafaza edildi ğ i Paris 
Bibliotheque Nationale'den getirilen "Kitabu A ş rati's-Sa‘ah" mikrofilminin 
fotokopisi te ş hir edilmiş tir. 

Törenin sona ermesinden sonra, bilginlerle dinleyiciler aras ındaki ş ahsi 
görüş melerin, büyük bir samimiyet içinde fakülte haricine kadar devam etti ğ i 
görülmekteydi. 



Bu vesileyle, büyük Türk Hukukçusu'nun kadrini tebcil ödevini seve 

seve üzerine alan Ilahiyat Fakültesi Dekan ına alenen te ş ekkürlerimizi sunar-

ken, törenin milletleraras ı  bir mahiyet almas ını  sağ layarak, çok k ıymetli 

tebliğ leriyle Serahsryi ihyâ eden büyük alimlere minnet ve ş ükranlarımı zı  
arzeder, törenin haz ırlanmas ında eme ğ i geçenlere de te ş ekkürlerimizi sunmay ı  
vazife biliriz I. 

Törenimizin ikinci k ısmı  İ stanbulda cereyan etmi ş tir. Buna dair malümat ı  
Dr. Salih Tuğ 'un. "Serahsi'nin 900. ölüm y ıldönümü dolayısiyle Istanbul'daki 

andışı " adlı  yaz ı s ında bulacaks ınız Süleymaniye Kütüphanesinde sergilenen 

Serahsi yazmalar ı  hakkında ise, Prof. Dr. Muhammed Hamidullah beyin 

"Ölümünün 900. yı lı  dolayısiyle tertiblenen Serahsi'nin eserlerinden mürekkep 

sergi rehberi" isimli yaz ı sında bilgi verilmektedir ki bu yaz ıyı  Dr. Salih Tuğ  
türkçeye çevirmi ş tir. 

"Serahsi eserleri sergisi" ad ındaki yazmalar listesi, Prof. Dr. Hamidullah 

bey'i'', Dr. Salih Tu ğ 'un yardımlariyle, yaptığı  tedkikler sonunda meydana 

gelmiş , Süleymaniye Kütüphanesi idarecileri taraf ından teksir ettirilerek ziya-

retçilerin istifadesine arzedilmi ş tir. 

Gerek yukar ıda zikri geçen muhterem zevata ve gerekse Sergiyi açmak 

lütfunda bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan ı  sayın 

Prof. Dr. Vehbi Eralp'a burada ş ükranlarımı  arzederim. 

Prof. Muhammed Tayyib OK İ Ç 

1) Bu arada de ğ erli asistanlar ım Dr. Esad Kı lıçer ve Dr. Mehmed Hatibo ğ lu'na te şekkür 

borcumu in etmekle bahtiyanm. Bu vesile ile, Istanbul Süleymaniye Kütüphanesinde tertiplenen 

Serahsi eserlerinin yazmalan sergisi hususunda emekleri geçen Milli E ğ itim Bakanlığı  Kütüp-

haneler eski umum müdürü sayın Aziz Berker ile yeni umum müdürü İ smet Parmaks ızoğ lu'na 

ve Süleymaniye Kütüphanesi müdürü say ın Halid Dener ile bayan Nimet Bayraktar'a ve di ğ er 

arkadaşlarına ayrıca teş ekkürlerimi sunarım. 



Davetiye Örneğ i 

Ankara Üniversitesi ilâhiyat Fakültesi Dekan ı  

Prof. Dr. NEŞET ÇA ĞATAY 

Büyük Türk Hukukçusu 

Ş EMSU'L-E' İMME EBU BEKR MUHAMMED İ BN AHMED 

ES-SERAHS İ 'nin 

900. ölüm yıldönümünü anma törenine te ş rifinizi sayg ı  ile rica eder. 

Yeri : Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesi, Hâmid Dershanesi, Ankara 

Günü : 15 Nisan 1964 Çar ş amba, saat 17,30. 



BÜYÜK TÜRK FIUKUKÇUSU 

Ş EMSU'L-E İMME ES-SERAIISI'N İN 

900. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ANMA TÖREN/ PROGRAM' ÖRNEĞ I 

I — Açış  Konu ş mas ı  

Prof. Dr. Ne ş et ÇAĞATAY, A.Ü. ilâhiyat Fakültesi Dekan ı  

II — The Imam es-Sarahsi, his Life and Works 

Prof.Dr. Joseph SCHACIIT, New York, Columbia Universitesi islâm Hukuku 

Kürsüsü Profesörü 

III — Serahsrnin Devletler Umumi Hukukundaki Hissesi 

(Contribution de Sarahsi au Droit İ nternational) 

Prof. Dr. Muhammed HAM İ DULLAH, İ .Ü. Edebiyat Fakültesi 

IV — Serhu's-Siyeril-Kebir'in Türkçe tercemesi ve m.ütereimin di ğ er 
eserleri 

Prof. M. Tayyib ()K İ Ç, A.Ü. ilâhiyat Fakültesi, Tefsir, Hadis ve islâm Hukuku 

Kürsüleri Profesörü 

V — Serahsrnin. Kendi ifade ve Beyan ına göre Hapis Hayat ı  
Dr. Salih TUĞ , İ .Ü. Edebiyat Fakültesi, islâmTedkikleri Enstitüsü islâmiyat 

Asistanı  

NOT: 1) Büyük Hukukçunun matlıii eserleri konferans salonunda te şhir edilmektedir. 

2) Yazma halindeki eserleri ise İ stanbul Süleymaniye Kütüphanesinde, 28 nisan-7 may ı s 
tarihleri aras ında sergilenecektir. 



AÇIŞ  KONUŞMASI 

Sayın dinleyiciler, k ıymetli misafirler, aziz meslekta ş ların, 

Ş u anda burada, Büyük Türk Hukukçusu Ş ems ül-Eimme Ebu Bekr 

Muhammed b.Ahmed es-Serahsruin 900. ölüm y ıldönümünü anmak için 
toplanmış  bulunuyoruz. 

Serahsi, hicri V., Milâdi XI. yüzy ılda Maveraünnehr'de yeti ş miş  hanefi 
fakihlerinin en büyü ğüdür. 

Karahanl ılar hakan ı  tarafından hapse at ılıp orada kald ığı  on yıl içinde, 
hiçbir esere ba ş  vurmadan daha evvelki müktesebat ından hafı zas ında kalan-
larla "Mebsut", "Usul ül-F ıkh" ve " Ş erh-i Siyer il-Kebir" adl ı  ölmez eserler 
bırakan bu zat ın hayatı  hakk ında maalesef fazla bir ş ey bilmiyoruz. 

Ş imdi burada, Amerikan ın New York ş ehrindeki Columbia Üniversitesi 
Profesörlerinden, dünyan ın en me ş hur islam hukuku ve islam tedkikleri bil-
gini aziz dostum ve meslekta şı m Joseph Schacht, Ankara Üniversitesi Ila-

hiyat Fakültesi Hadis, Tefsir ve islam Hukuku kürsüleri Profesörü 
Tayyib Okiç, İ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden Mu-

hammed Hamidullah ve ayn ı  Fakülte asistanlarmdan Dr. Salih Tu ğ , Büyük 
Türk hukukçusu Ş ems ül-Eimme Ebu Bekr Muhammed es-Serahsrnin hayat ı , 
eserleri, doktrini ve faaliyetleri hakk ında salâhiyetle geni ş  bilgi vereceklerdir. 

Bu kısa aç ış  konu ş mam ı  bitirm.eden önce, bu anma törenine tebli ğ leriyle 
katılan meslekta ş larıma, dinlemek üzere buraya gelmi ş  bulunan dinleyicilere 
teş ekkürlerimi sunar, aziz dostum, k ıymetli bilgin J. Schacht' ı  kürsüye davet 
ederim. 

Ne ş et ÇA ĞATAY 



NOTES ON SARAKHSPS LIFE AND WORKS 

By J. SCHACHT 

Shams al-a'imma al-Sarakhsi died in A.H. 483, and the Faculty of 

Theology of Ankara University commemorated the ninth centeuary of his 

death (according to the Islamic era) on 15 th April, 1964. The following 

notes are a revised and expanded version of parts of a talk which was 

privileged to give on that occasion. 

Sarakhsi studied in Bukhara under Shams al- a'imma `Abd al-`Aziz al-

Hulwani, whose laqab was transferred to him after the death of his master, 

and under Shaykh al-Islam al-Sughdi. He came to be regarded as the most 

perspicacions scholar of his generation, and in his turn was the teacher of the 

imam Abû Bakr Mubammad ibn Ibrahim al-Hasiri, of Burhân al-a'imma 

`Abd al-`Aziz ibn 'Umar ibn Müze, the founder of that famous scholarly dy-

nasty of the Banû Mâze or Âl Burhân who were the factual masters of Bukhara 

for many years, of Abû Hafs 'Umar ibn Habib, the maternal grand father of 

Marghinâni, the author of the Hidâya, and of Mahmûd ibn `Abd al-`Aziz al-

flzjandi, the grandfather of Qâçlikhan. He stends therefore in the main stream 

of Ijanafi Scholarly tradition. in Central Asia which, at that time, was the 

main centre of the Hanafi school. 

His known works are the Kitâb al-Mabsât the Kitâb al-Usâl, the Sharh 

al-Siyar al-Kabir (to use this conveniently abbreviated expression which 

Sarakhsi himself did not hesitate to use), the Nukat Ziyâdât al-Ziyâdât, and 

the Sharh Mukhtasar al-Ta/1(11d. The first three works were composed in the 

order in which 1 have mentioned them, but it appears that Sarakhsi in com-

posing the Mabsât did not proceed systematically from chapter to chapter 

in the order in which they appear in the completed form of the work. We find 

the 14th Rabi` II 466 mentioned at the beginning of the Kitâb al- ma`âqil 

(yol. XXVII, 124 of the pointed edition in 30 volumes), and the 12 th Jumâdâ 

II 477 at the beginning of the Kitâb al-radâ` which forms one of the several 

appendixes (yol. XXX, 287); now it cannot have taken Sarakhsi eleyen years to 

complete somewhat more than one tenth of this admittedly enormous work. 

The preface of the Kitâb al-Usül is dated the last of Shawwal 479, and Sarakhsi 

stated that he began composing this book after he had finished the Mabsât. 

If we assume that Sarakhsi, as would be only natural, added the preface 



last, this gives us a year and a half, which is a reasonable amount of time 
for the completion of the Kitâb Usid. The Sharh al-Siyar al-Kabir was 

finished, according to Sarakhsi's statement at the end, on 3 rd Jum.âdâ I 480, 

which gives us again a year and a half for its completion. The rate at which 

Sarakhsi worked under hard conditions (as we shall see) is adn ıirable. 

The great Hanafî Scholar al-Hâkim al-Shakid (died 334) had produced in 

his Kâfi a summary of the eontents of the main writings of Muhammed ibn 

al-Hasan al-Shaybâni, in order to make their study easier for the students; 

this is why this work also came to be known as al-Mukhtasar. Now Sarakhsi, 

150 years later, noticed a certain aversion from fiqh in the students. If we 

read carefully between the lines of his preface to the Mabsât, we realize that 

it was nothing less than a crisis in the study of fiqh in Central Asia. Sarakhsi 

gives three reasons for this crisis: (a) the defective zeal of the students, (b) 

the fact that some teachers discussed at lenght merely consequential cases 

(nikât tardiyya) which had no importance for fiqh, and (c) the fact that some 

scholars introduced philosophical terms into legal definitions. The first alleged 

reason is no real explanation, but the second and the third between them show 

that the teaching of fiqh was threatened by two opposite tendencies which 

pulled it into two opposite directions. Sarakhsi therefore intended to pro duce 

a commentary on the'Mukhtasar, restricting himself to the generally accepted 

reliable considerations in explaining each case. In the concluding remarks 

which Sarakhsi inserted at the end of several chapters or groups of chapters 

in the Mabsât, he repeatedly emphasizes that his explanations are tradition-
ally sound, based on athar (e.g. yol. VII, 59; X, 144; XII, 108; XXX, • 244). 

He informs us that he aimed at clarity and conciseness in his work (Mabsât, 

yol. IV, 192: _;,-- J1 ; UstU, preface ; j.t„,1 ) 

It is difficult to reconcile this with the actual text of the Mabsât. It con-

tains, of course, much authentic information, on the doctrines of the earliest 

authorities of the 1-1,[an.afi School, and valid and intelligent argument, but 

its main characteristic is that it supplies, at very great length, alleged or 

fictitious, and often arbitrary, systematic reasonings in support of the several 

reported opinions, which are often themselves spurious, concerning each point. 

The Mabsât is, in fact, the first of those great treatises which are concerned 

not with establishing the accepted doctrine of the school and to prove that 

it is "right", but with impartially analyzing the systematic implications 

of each opinion. In other words, their approach is, as it were, "philosophical", 

and Sarakhsi, is the originator of this approach in the Hanafi. school. 

Incidentally, although the Mabsât is formally a commentary on the 

Mukhtasar of al-tlâkim al-Shahid, Sarakhsi was conscious of commenting 
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on the works of Shaybâni himself, as he explains in the preface to his Kitab 

,5jW 

:.1 	 ,:).0 	 Lf.11:) 	 L5;i1 11 9  c o j l;y 	j  

;211 

The main sources for Sarakhsi's life are, in addition to the indications 

in his own works, his biographies in the IVIasalik al-Absâr of Ibn Fadl Allah 

al-`Umari. (died 749), which Professor M. Hamidullah kindly copied for me 

from the manuscript in the Ayasofya Library, in the al-Jawâhir al- Mudra 

of `Abd al-Qâdir ibn Muhammad (died 775), and in the Tâj al-Tarâjim of 

ibn. Qutlabugha (died 879). The al- Fawdid al-Bahiyya of Muhammad `Abd 

al-Hayy al-Laknawi (died 1304), which are based on the work of Mah,misid 

ibn Suleymân al-Kafawi (died 990), provide no additional information, and 

the some seems to be true of the Tabaqât of al-Tamimi al-Ghazzi (died 1099), 

used by Dr. Salah al-Din al-Munajjid for the introduction to his edition of 

the Sharh al-Siyar al-Kabir. It will be seen that all these biographies are 

considerably later than Sarakhsi's lifetime. 

The main event in Sarakhsi's life that is known to us is his long impri-

sonment in üzjand which lasted from 466, or even earlier, until 480. Nothing 

definite is known about its reason, except that it was on account of his autspo-

kenness, bi-sabab kalima kâna fihâ min al-nasihin as his biographers say. 

It has been suggested that it happened on account of Sarakhsi's eriticism of 

the way in which the local ruler wanted to give his ummahât awlâd in marriage 

to his free officers, but this cannot be the case (a) because the anecdote itself 

represents the ruler as accepting Sarakhsi's criticism, and (b) because the 

earliest biographer, Ibn Fail Allah states that it happened after 

Sarakhsi's release from prison. The whole anecdote, incidentally, is somewhat 

suspect because it seems unlikely that the "other scholars", who are reported 

as having approved the procedure of the ruler in the first place, should have 

overlooked the rather elementary points made by Sarakhsi. 

Sarakhsi was imprisoned at the instigation of his enemies, whom he himself 

describes and curses as heretics and whose final downfall he mentions in the 

concluding remarks of his Sharh al-Siyar al-Kabir (which, surprisingly enough, 

have never been used as evidence on the point in question). Ile says: L„r".',1 lL 

I ö J 4 	ül 11 c jşjıJI 

1 4 (?) 	 G 	L j 

1>Y 	 c 	j 	 c 	Lı,' I 	-ı;i; c 

That the reason for Sarakhsi's imprisonment was probably some dispute, 

otherwise unknown to us, on theology rather than on fiqh, is confirmed by 
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the continuation of this passage, with its strong emphasis on the orthodoxy 

of the people with whom Sarakhsi found a refuge after his release. Ile says: 

dc r 1:11 j 	 r ı .„. ı 	 blS" (..ıi; ) 
c 	 c:31:,:c, 	c 	 r i,A11 	c 

,n;a„. 	 ;.■: I 	 r l,'511 

We are therefore entitled to interpret narrowly and to give their full 

value as professions of orthodoxy and defiance of heretics to passages in the 
Mabsât whree Sarakhsi calls hin ıself ,3111:.11 .(yol.X, 50), or 

(vol.X, 144), or 	>1,11 
(yol. XII, 108). Conflicts between goyernment and 

ulema, conducted in terms of heresy and orthodoxy, were frequent during 

the rule of the Qarakhânids under whom Sarakhsi lived (cf. W. Bart-

hold, Turkestan down to the Mongol Invasion, 310 — 11, 313, 316 — 18, 

320). 

However that may be, Sarakhsi was imprisoned, as he himself says 

in the Mabstit at the end of the Kitâb al-iqrâr, c„, i.e. 

together with common criminals, but there is nothing to support the legend, 

reported by his biographers starting with Ibn Fadl Allah al-`1Jmari, that he 
was confined to the underground dungeon (jubb) and his disciples stood on top 

of it (an arrangement which can still be seen in Bukhara), or that the disciples 

stood outside the prison, and that he dictated the whole of the Mabsât from 

memory without being able to consult a book or notes. In the personal re-

marks with which Sarakhsi concludes several sections of his great work, he 

refers regularly in detail and in moving terms to the fact of his imprisonment 

and to his hope of final release, but there is not a simple expression which might 

be construed as referrring to a jubb (or matmâra); in 477, when he began dicta-
ting the Kitâb he was fi zâwiya min hisâr üzjand, which seems to 

refer to special quarters, and in the preface to the Mabsât he refers to his 
special friends who comforted him by their company during his imprisonment: 

It is of course 

probable that the conditions of his imprisonment improved as time 

went on, but the last statement refers specifically to those early days 

when his friends encouraged him to embark on composing the Mabsât. An 

improvement in Sarakhsi's conditions of imprisonment is indicated by his 

personal remark at the end of the Kitâb al-Wakâla, which is missing in the 

printed edition (yol. XIX, 160) but exists isn manu seripts from which Pro-

fessor Hamidullah kindly copied it for me; he says there: 

:LSI?» 	J.411 (.1,::1 	1I 	c 	 0",iı,.1 
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The term amla'a, to dictate, which Sarakhsi uses regularly in the Mabstit, 

the Kitâb al-Usül, and the Sharh al-Siyar al-Kabir, refers of course only to a 

well-known method of literary composition, by which the disciple or disciples 
wrote down the text which the master "dictated" to them, but it does not 

simply that the master used no books or notes in preparing it. It is not peculiar 

to the period of Sarakhsrs imprisonment, because Ibn Qutlabugha relates 

that Sarakhsi went on "dictating" the last part of the Sharh al-Siyar al-Kabir, 

after his release, in the dihliz (antechamber or vestibule) of the Emir Ijasen 

of Marghinân who gaye him sanctuary. Sarakhsi may well have possessed an 

astonishing memory, although the anecdote which makes him boast that he 

remembered forty times as much traditional material as Shafil is of doubtful 

authenticity, but that is not the point here. It is certainly true that Sarakhsi 

was deprived of the use of his library, because he describes himself at the 

end of the section on buya in the Mabsât as j j  ,),%1 

(yol. XII, 108; iktisâb instead of al-Kitâb in the printed text of 

Ibn Qutlabugha is a mistake which Professor Hamidullah kindly pointed 

aut to me; see the notes in Flugel's edition), and the expression `ctlâ hasb 

al-teiqa wct-qadar al-fâqa at the beginning of the Kitâb al-kasb (vol. XXX, 

244) refers presumably to the same disability. But I had occasion, many years 

ago, to compare the text of the Kitâb al-hiyal in the Mabstit with the 

Mukhtasar of al-Hakim al-Shahid and with the original of Shaybard, and I 

found that Sarakhsrs text is the result of a combination of several literary 

sources, and connot possibly be the result of a dictation from memory. 

At the very least, his disciples must have read out to him not only the 

text of the Mukhtasar on which he commented, a normal procedure when 

"dictating", but other texts as well. 

When Sarakhsi was finally released in 480, he went to Marghinân and 
there completed the Sharh al-Siyar al-Kabir, as he himself says, 

4.iı  I 	c 

(see above). A final note, not by Sarakhsi himself but presumably one of 

his disciples, gives some further details. It says there: 

j.s.1 	 JI 

These are the words of the Indian edition; Professor Hamidullah kindly in-

forms me that a manuscript copy has: 

and that the copy of Ijasiri, Sarakhsrs famous 

disciple, has: 

..ob1;11 	 j  

:ı.c%Il <4.1 
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This seems to contradict the statement which appears in the biographies 

from Ibn Qutlabughâ on wards, that the Emir Hasan gaye him hospitality 

and that he completed the work in dihriz of the emir, unless both statements 

refer to the same person. (The mention of the name Ihsan shows that this 

last statement contains some independent information.) I believe that this is 

indeed the case, and that the word emir is not simply a mistake for imam. We 

know from Ijasiri that Sarakhsi's host was a religious scholar, but his laqab 

Sayf al-Din, and the terms in which Sarakhsi himself speaks of him, make it 

greatly probable that his authority was not only a religious and scholarly 

but a political one. If this is so, we have here in Marghinân a parallel to the 

political power wielded in Bukhara at the same time by the founder of the 

dynasty of the Al Burhân who was himself a disciple of Sarakhsi. "Some 

poets compare these "Imâms" with the "Emirs" of the Sâmânid dynasty" 

(Barthold, in Encyclopaedia of Islam, s.v. Burhan); it would therefore not 

be surprising if a similar religious and political leader were directly called 

emir. 

Sarakhsi was at least able to spend the last three years of his life in free-

dom and comfort, but whatever the conditions of his imprisonment, his literary 

work during all those years is really astounding. His name will be pronounced 

with admiration as long as fiqh is studied, whereas that of his persecutor has 

been utterly forgotten. 
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SARAHSİ 'NİN HAYATI VE ESERLERI HAKKINDA BAZI NOTLAR 

Prof. Dr. Joseph SCHACHT 	 Çeviren: Dr. M. Esad KILICER 

Semsul-Eimme es-Sarahsi 483 H. yı lında ölmüş tür. Ankara Üniversitesi 
Ilahiyat Fakültesi onun, Islami tarih ba şı na göre 900. ölüm y ılını  15 Nisan 
1964 de bir törenle anm ış t ır. Aş ağı daki notlar, bu münasebetle yapmak maz-
hariyetine erdi ğ im bir konu ş man ın kısmen yeniden gözden geçirilmi ş  ve 
geni ş letilmiş  bir nüshas ıdır. 

Sarahsi, Buhara'da Semsill-Eimme Abdülaziz el-Hulvani'den ders oku-
muş tur. Hocas ının ölümünden sonra onun leikab ı  Sarahsi'ye geçmi ş tir. Diğ er 
bir hocas ı  da Seyhülislam. es-Su ğdi'dir. 0 kendi nesli içinde ençok anlay ış lı  
kimse olarak kabul edilmi ş tir. O, kendi memleketinde, İ mam Ebu Bekir 
Muhammed b. İ brahim el-Hasirrnin ve Buhara'y ı  birçok seneler idare etmi ş  
alim bir sülâle olan Beni) Mâze veya 	Burhan' ın kurucusu Burhanu'l-Eimme 
Abdülaziz b. Ömer b. Mâze'nin, 	 müellifi el-Merğı nâni'nin ana 
tarafından büyük babas ı  Ebu Hafs Ömer b. Habib'in ve Kadihan' ın büyük 
babas ı  Mahmud b.Abdülaziz el-Uzcendrnin hocalar ı  idi. Bundan dolayı  Sarah-
si, o devirde. Hanefi mezhebinin ba ş lı ca merkezi olan Orta Asya'daki Hanefi 
ulemas ı  zincirinin ba şı nda yer almaktad ır. 

Onun bilinen eserleri şunlard ır: Kitabu'l-Mebstit, Kitabu'l-Ustı l, ş erhu's-
Siyeri'l-Kebir (münasib olan bu kısaltmayı , bizat Sarahsi de kullanmaktan 
çekinmemiş tir), Nukatu Ziyadeiti'z-Ziyadeit, Ş erhu Muhtasari't-Tahavi. İ lk 
üç eser, zikretmi ş  olduğum sıraya göre telif edilmi ş tir Fakat öyle görülüyor ki 

Sarahsi Mebsat'u yazarken, eserin tamamlanm ış  ş eklinde görülen tertibi, 
bablar aras ında sistematik olarak takip etmemi ş tir. 466 yılının 14 Rebiülâhir 
tarihini, Kitabu'l-Matigil (Cilt XXVII, 124, M ı sır tabi) de bulmaktay ı z. Yine 
çe ş itli zeyillerden birini te şkil eden Kitabu'r-Radet (cilt XXX, 287) n ın baş -
langı cında 12 Cemaziyelâhir 477 tarihini bulmaktay ız. Buna göre herkesce 
kabul edilmiş  bu pek büyük eserin, onda birinden biraz fazlasmm tamamlan-
ması  için 11 yıllık sürenin çok olmas ı  gerekmektedir. . Kitabu'l- Usul'un önsözü, 
479 Ş evvalinin son günü tarihini ta şı maktad ır. Sarahsi ise Mebstit'u bitirdik-
ten sonra bu kitab ın telifine ba ş lamış  olduğunu ifade etmektedir. SarahsVnin 
mukaddimeyi sonradan ilave etmi ş  olduğunu farzedersek -ki yegâne tabii 
durum budur - bu bize Kitabu'l- Usul'ü tamamlamaya yetebilecek olan bir- 
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buçuk sene gibi bir zaman vermektedir. Ş erhu's-Siyeri'l-Kebir, sonundaki, 

Sarahsrye ait ifadeye göre, 3 Cemaziyelevvel 480 de bitmi ş tir ki, bu da onun 

tamamlanmas ı  için yine bize birbuçuk y ı llık bir zaman vermektedir. Ilerde 

görece ğ imiz gibi Sarahsrnin çal ış mış  oldu ğu ağı r ş artlara göre bu yaz ış  sür'ati 

takdire ş ayand ır. 

Büyük Hanefi âlimi el-Hakimü' ş -ş ehid el-Mervezi (01.334 H.) Keifi adlı  
eserini ş eybanrnin ba ş lı ca eserlerinden ç ıkarmış  ve talebelerin onlar ı  en kolay 

bir ş ekilde incelemelerini sa ğ lamay ı  hedef tutmu ş tur. Bu onun eserinin niçin 

el-Muhtasar adiyle de bilindiğ ini göstermektedir. Halbuki bundan 150 sene 

sonra Sarahsi, talebelerde f ıkha kar şı  bir çeş it isteksizlik oldu ğunu tekrar 

sezdi. E ğ er biz Serahsrnin Mebsut mukaddimesindeki sat ırlarını  dikkatlice 

okuyacak olursak en az ından Orta Asya'da o zamanki fık ıh incelemesinde bir 

krizin varlığı nı  anlam. Serahsi bu krizin üç sebepten ileri geldi ğ ine kaanidir: 

1—Talebelerdeki gayret eksikli ğ i, 

2—Gerçekte F ıkıh için önemi olm ı yan neticeler do ğuran hallerin baz ı  
hocalar tarafından uzun uzun ele al ınması  ( 	) 

3—Baz ı  hocaların hukuki tarifler içine felsefi terimleri sokmu ş  olmaları . 

Birinci olarak rivayet edilen sebep gerçek bir aç ıklama değ ildir. Fakat 

ikinci ve üçüncü sebepler ş unu gösteriyorlar ki; fık ı h öğ retimi onu iki z ı d 

istikamete sevk eden iki kar şı t temayülün tehdidine maruz kalmış t ı r. Bun-

dan dolay ı  Serahsi, her meselenin aç ıklanmas ında genellikle kabul edilmi ş  ve 

güvenilir dü ş üncelere kendisini ba ğ l ı  kılarak adı  geçen Muhtasar üzerine 

bir ş erh yazmak amac ını  gütmüş tür. 

Sarahsi, Mebsut'un birçok bablarının nihayetine ithal etmi ş  olduğu bitiş  
sözlerinde, aç ıklamalarının, ananeye uygun olarak sa ğ lam olduklarını  ve sün-

net (eser) üzerine dayand ırıldığı nı  tekrar tekrar te'kid etmektedir (mesela, 

c. VII, 59, X, 144, XII, 108, XXX, 244). O, bize eserinde aç ıklık ve kısalığı  

gaye edindiğ ini bildirmektedir. (Mebsut, e. IV, 192: ; j l,...,11 _;>- 

Usul, mukaddime: 	j  

Bunu ş imdiki Mebsut metni ile uyuş turmak güç bir i ş tir. Tabüdir ki o, 

mezhebin ilk otoritelerinin doktrinleri ve onlar ın sağ lam delilleri hakk ında geni ş  
ölçüde do ğ ru bilgileri ihtiva etmektedir. Fakat onun ba ş lıca özelli ğ i, her nok-

tada söylenen veya tasarlanan ve çok kere indi olan istidlallerle, mevcut çe ş itli 
görüş leri, hattâ ekseriya sathi fikirleri geni ş  mikyasta temin etmi ş  olmasıdır. 
Bu bakımdan Serahsi tarihte önemli bir yer ald ı . Çünkü onun eseri, mezhebin 

kabul edilmi ş  doktrininin tesisi ve onun do ğ rulu ğunun ispat ı  ile ilgilenmiyerek, 

diğ er bütün görü ş ler hakk ında tarafs ı z ş ekilde sistemli bir tahlil yapan büyük 
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eserlerin ilki durumundad ır. Diğ er bir ifade ile bu eserlerin meseleyi ele al ış ları  
felsefi mahiyette olup, Serahsi de Hanefi mezhebinde meseleleri bu yönden 
inceliyenlerin ilk mümessili durumundad ır. Mebsut, Hâkim-i Mervezrnin 
"Muhtasar"ı  üzerine yap ılmış  bir ş erh olmas ına ra ğmen, Serahsi bizzat Ş ey-
banrnin eserleri üzerine ş erh yaptığı nın fark ında idi. Nitekim o, Mebsut'u 
tamamladıktan sonra yazd ığı  Kitabu'l-Usul adlı  eserinin önsözünde bunu 
ş öyle aç ıklamaktad ır: 

JUI 	 J 
,1::31 Ll y 	(J--.1 

Bizzat kendi eserlerindeki delillere ilave olarak Sarahsi'nin hayat ı  için 
baş lıca kaynaklar, onun ş u kitaplarda bulunan hal tercemeleridir: İ bn 
Fadlillahi'l-Umeri (öl. 749) nin Masaliki'l-Ebstı r adl ı  kitab ı  ki, Profesör M. 
Hamidullah, Ayasofya kütüphanesindeki yazmas ından benim için lütfen 
istinsahta bulunmu ş tur, Abdulkadir b. Muhammed (öl. 775) in el-Cevahiru'l 
Mucli'e ve İbn Kutlabu ğ a (öl. 878 )nın Tacii't-TerCı eim, Muhammed Abdulhay 
al- Laknavi (öl.1304) nin el- Faviiidu'l-Bahiyya adl ı  kitab ı , Mahmud ibn 

Süleyman el-Kafavi (öl. 990) nin eserine dayanmakta ve ilave bilgi vermekte-
dir. Aynı  ş ey et-Temimi el-Gazzi (öl. 1099) nin Tabakat'ı  için de söylenebilir. 
Dr. Salahuddin. Muneccid, Ş erhu's-Siyeri'l-kebir'in kendi yaptığı  bas ısmın 
giriş inde bu bilgiyi kullanm ış t ır. Görülece ğ i gibi bütün bu hal tercemeleri 
Sarahsi'nin ya ş adığı  zamandan epeyce sonraya aittir. 

Sarahsi'nin hayat ına ait bildiğ imiz yegane olay, onun Uzcent ş ehrinde-
uzun bir süre hapsedilmi ş  olduğudur. Bu hapislik H. 466 dan veya daha önce-
ki bir tarihten H. 480 y ılına kadar sürmü ş tür. Kendisinin tok sözlü olmas ından 
ötürü hapse konulmu ş  olmasından başka, bu olay ın sebebi hakk ında belli bir 

bilgimiz yoktur. Onun hal tercemesini yazanlarm dedi ğ ine göre, kendisinin 
nasihat yollu söylemi ş  olduğu bir sözden dolay ı  hapse girmiş tir ( 

Le; ) . Hapisliğe, zaman ın emirinin, ümmü veledlerini hür olan me-
murlarıyla evlendirmek istedi ğ inde Sarahsi'nin onu tenkid etmi ş  olmasmın 
sebeb olduğu zannedilmi ş tir. Fakat hadise böyle olamaz: (a) çünkü hükümdar ın, 
Sarahsi'nin tenkidini kabul etmi ş  olduğunu hikayenin kendisi ifade etmektedir 
ve (b) keza hal tercemesi yazarlar ın ilki olan ibn Fadlillah el-Umeri, bu olay ın, 
Serahsi'nin hapisten kurtulduktan sonra vuku buldu ğunu anlatmaktad ır. 
Tesadüfi olarak, bütün hikaye biraz ş üpheli ve gayri muhtemel görünmektedir. 
Çünkü "diğer alimler"in emirin yapt ığı  iş i hemen doğ rular durumda oldukları , 
Sarahsi tarafından ileri sürülen temel noktalara onlarca ehemmiyet verilme-
miş  olduğu aldat ılmış tır. 

9 



Sarahsi, dü ş manlarının kış k ırtmalar ından ötürü hapsedilmi ş tir. Kendisi, 

ş erhu's-Siyeri'l-Kebir'in sonunda onlar ı  anlatmakta, sap ıtmış  kimseler olarak 

kendilerini lânetlemekte, son derece dü ş ük kimseler olduklar ına i ş aret etmek-

tedir ( ş uras ı  hayret edilme ğ e değ er bir husustur ki, bu ifadeler meselede bir 

delil olarak asla kullan ılmamış tır) O diyor ki: 

:411 L1 

( s": ) 	 ‘3,J.-13 j 	 1 	,:)1121-11 	„5.4 

«),.ç,.:J 1; 	c 	_, 	1 

"Bütün beyinsiz z ınd ıkların kış kırtmas ı , kötü arzular ı  arkas ından giden 

korkunç kimselerin ve fena tertiplerde bulunanlar ın karış tırmas ı  sonucu, 

vatan ından ayr ılmış  ve kıymetli sultan taraf ından hapsedilmi ş , günahkar 

fakir kulun imlas ıyle Ş erhu's-Siyeri'l-Kebir nihayete ermi ş tir. Allah onların 

hepsini kahretsin. Büyük, küçük herkese ibret yaps ın. Çok güzel veli ve yard ım 

edici olan Allahımıza ş ükürler olsun." 

Sarahsi'nin hapsedilmesinin sebebi, f ıkıh üzerine olmaktan çok, ilahiyat 

hakkındaki bir münaka ş a olsa gerektir. Aksi taktirde bu sebep bizce bilinme-

mektedir. Ilâhiyata ait münaka ş ayı  bu ifadelerin devam ı  tesbit etmektedir. 

Sarahsi, hapiste ıı  kurtulduktan sonra aralar ında bir sığı nak buldu ğu sünni 

kimseleri ifadenin bütün kuvvetiyle te'yit etmektedir. Diyor ki: 

(: 	.e.c G 4:.SI ry ( 	 ) 

3441 	 r ı ,..sf ı 	r w ı 	()k.1;.11 

.1,- 1 _, 	 ;1,1 c",1 

"Bu kitaba mihnet günlerinin sonunda, Uzcend'de ba ş landı . Tamamlan-

mas ı  ise nimet rüzgarm ın estiğ i, karanlığı n gittiğ i, bulutlar ın dağı ldığı  ve 

günlerin ayd ınlandığı  s ırada, hak ve hakikat ehlinin secdegalu olan Merginan' 

da, İ mam Seyfüddin'in evinde müyesser olmu ş tur. Allah onu müslümanlara 

bağış las ın. Geçmi ş lerin iyi yolundan ayırmas ın." 

Bundan dolayı , Mebsut'daki ibareleri dar olarak tefsir etmeye ve onlara, 

Sünniliğ in beyanlar ı  ve itizalcilerin meydan okumalar ı  olarak tam k ıymet-

lerini vermeye salahiyetli bulunmaktay ız. Sarahsi, burada kendisi için, 

nifaktan uzak kul (cild. X, 50), ayd ınlatı cı  doğ ruyu söyleyen, bundan dolay ı  
esir gibi hapsedilmi ş  ( iyi. 31k.11 (.5 j-J1 ) 
(cild X, 144) tabirlerini veya "konulmu ş  olan batılı  ortadan kaldırmak isteyen, 

bu sebepten sürülmü ş  ve hapsedilmi ş " ( Ğ ;_,1 

(JJ-4ı 1 	) , (cild XII, 108) tabirlerini kullanmaktad ır. Hükümet ve 

ulema aras ında olup, sünnilik ve itizal terimleri içinde nakledilen münaka ş a- 

lar, Karahanhlarm idaresi zaman ında çok s ık geçmektedir. Sarahsi de bu 
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sülâlenin hakimiyeti alt ında yaş amış t ır. (kar şı laş tır, W. Barthold, Turkestan 

down to the Mongol Invasion, 310-11, 313, 316-18, 320). 

Her ne hal ise, kendisinin de Mebsut'un Kitabu'l-.Nretr, 

bölümünün sonunda söylediğ i gibi, Sarahsi, diğer adi suçlularla birlikte hap-

sedilmiş tir (böyle bir kombinezon Buhara'da bugün bile görülebilir). Fakat 

İbn Fadlillah el-Umeri'den ba ş layarak, onun hal tercemesini yazanlar ın bil-

dirdikleri hikayeyi teyid edecek bir ş ey yoktur. Buna göre o, yer alt ındaki bir 

zindana (kuyu) hapsedilmi ş ti Talebeleri bu yerin tepesinde veya hapishanenin 

dışı nda oturuyorlard ı  ve Sarahsi her hangi bir kitaba veya notlara müracaat 

etmeksizin bütün Mebsut'u ezberinden yazd ırmış tır. Sarahsi, büyük eserinin 

çeş itli bölümlerini bitirirken kullandığı  ş ahsi imalannda, muntazam ş ekilde, 

teferruat ıyle ve dokunakl ı  deyimlerle kendi hapisli ğ ine ve tamamen kurtula-

cağı na iş aret etmekte, fakat böyle bir kuyuya veya serdab (mahzen)a i ş aret 

ettiğ i ş ekilde yorumlanabilecek tek bir ifade bulunmamaktad ır. Onun 477 

H. tarihinde Kitabu'l-Usul'u imlâ ettirme ğe ba ş ladığı nda Uzcend hisar ının 

bir kö şesinde ( ,j ) bulunmas ı , özel bir ikamet yerini ima 

eder gibi görünmektedir. Ve yine Mebsut'un baş langı cında, onun hapisliğ i 

zamanında kendisine arkada ş lıkta yardımları  olan yakın arkada ş larından da 

söz açmaktad ır: „„.— L31.01 

Tabiidir ki, muhtemelen onun hapislik ş artlar ı  gün geçtikçe daha hafiflemi ş tir. 
Fakat özellikle son ifade, onun arkada ş larının Mebsut'u meydana getirmeye 

baş lamas ı  için kendisini te şvik ettikleri ilk günlere iş aret etmektedir. Sarahsi-

nin hapisliğ inin ş artlar ındaki düzelmeye ait bir ifade, kendi ş ahsi işaretiyle 

Kitabu'l-Veketle'nin sonunda ima edilmi ş tir. Bu ibare matbü nushada yer 
almamış t ır (cild XIX, 160), fakat yazma nüshas ında bulunmaktad ır ki Pro-

fesör Hamidullah, benim için bunu lütfen kopya etmi ş tir. O diyor ki: "S ıkıntı  
yeri olan hapisten kurtulmu ş  ve tamamen hür ve serbest olmay ı  bekleyen kim-

se onu yazd ırmış tır" l (4:3 ilk:J.1 I %-)ı..1 

Mebsut, 	 ve Ş erhu's-Siyeri'l-Kebir'de, Sarahsi'nin kullandığı  
amla'a ( 	) tabiri her halde iyi bilinen edebi tahrir metodunu ima et- 

mektedir. Bu usulde tilmiz veya tilmizler üstad ın kendilerine imla etti ğ i 
metni yazarlar. Fakat bu, üstad ın onu haz ırlarken hiçbir kitap kullanmad ığı  

manasma gelmez. Bu, Sarahsi'nin hapisli ğ i zamanına da inhisar etmemektedir. 
Çünkü Kutlubuğ a, Sarahsi'nin hapisten kurtulduktan sonra, Merginan hü-
kümdarı  Emir Hasan'ın kendisine verdiğ i dergahm dehlizinde ,Şerhu's-Siyeri'l-

Kebir'in son kısmını  yazdırmaya devam etmi ş  olduğunu hikaye etmektedir. 
Her ne kadar, Sarahsi'yi, Safii'nin ezberledi ğ i hadis malzemesinin 40 misli 
fazlas ını  ezberlemi ş  olarak anlatan hikayenin do ğ ruluğu ş üpheli ise de, Serahsi, 
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insan ı  hayrete dü ş ürecek kadar kuvvetli bir haf ı zaya malik olabilir. Fakat bu 

ş imdi bizim konumuz değ ildir. Şuras ı  ş üphe götürmez bir gerçektir ki Sarahsi 

kendi kütüphanesini kullanmaktan mahrum edilmi ş tir Çünkü Mebsut'ta 

büya bölümünün sonunda o, kendisini ş öyle anlat ıyor; .x1_,J1 , 

"Aileden, çocuktan ve bütün kitaptan men edilmi ş  kimse" 

(cild XII, 108. el-Kitiib yerine ibn Kutlubu ğ a'nın matbu nushas ında bulunan 

"iktisab" sözünün bir hata oldu ğunu Profesör Hamidullah bana lütfen 

iş aret etmi ş tir. Flügel tab ındaki notlara bak). Yine Kitabu'l-Kesb (cild 

XXX, 224) in ba ş langı c ındaki ( j -ı; ;.;11.11 ) "Güç yetti ğ i ve 

yokluğun verdiğ i im.kân nisbetinde" sözü de muhtemelen ayn ı  imkâns ı zlığ a 

i ş aret etmektedir. Fakat birçok y ıllar önce, Mebsiit'un Kitabu'l-Hiyel'i ile 

el-Hâkimü' ş - Ş ehid'in Muhtasar metnini, Ş eybânrnin orijinali ile kar şı la ş t ır-
mak fırsatını  bulmuş  ve Sarahsrnin metninin, çe ş itli umumi kaynak kitap-

ların terkibinin bir neticesi oldu ğu ve ezberden yap ılan bir imlânın sonucu 

olamayaca ğı  kanaat ına ulaş mış tım. En az ından, Sarahsrnin ş erhini yapmış  
olduğu Muhtasar'ın metnini, talebeleri kendine okumu ş  oldukları  gibi -ki bu, 

imlâ s ıras ında yap ılagelen normal bir harekettir- di ğ er metinleri de okumu ş  
olmalıdırlar. 

480 yı lında Sarahsi tamamen kurtulunca Merginan'a gitti ve kendisinin de 

söylediğ i gibi Ş erhu's-Siyeri'l-Kebir'i orada tamamlad ı : 

4;14 	 j.;1 c 	 (Kitab ın 
bitmesi İ mam Seyfüddin'in evinde olmu ş tur. Allah onu Müslümanlara 

bağış lasın. Onu geçmi ş lerin iyi yolundan ay ırmas ın) (yukarıya bak). Sarahsi 

tarafından olmay ıp muhtemelen onun talebelerince yaz ılan son bir not, daha 

bir kı s ım tafsilât vermektedir: ,..;s1 f,:m1 y 1 

. il L ı  li y•:.(11 	2../Y1 	 ( İ mam Seyfüddin b. İ brahim 

b. İ shak b. İ smail'in evine konuk edildi. Ş eınsin- Eimme kitab ı  tamamlamak 

istedi ve bu i ş e ba ş ladı ... ilâh) 

Bunlar Hindistan tab ında bulunan sözlerdir. Prof. Hamidullah' ın lütfen 

bana bildirdiğ ine göre yazma bir nüshada (uISJI f JI .:ı.c'Y „,—es" ) "imamlar 

ondan kitab ı  tamamlamas ı nı  istediler," denilmektedir. Sarahsrnin me şhur 

talebesi Hasirrnin nüshas ında ise: 

r 1.1 	 -ıml .;11 rL.yl br.;,11 

• • ıı 	vI 	k..11 

(Zâhid Emir Seyfüddin ve bütün fakihler, imamlar ın imamı  ve ümmetin 

büyüğü Sarahsrden kitab ı  tamamlamas ını  rica ettiler) denilmektedir. 

Bu, ibn. Kutlubu ğ a ve sonraki biyografi yazarlar ının kitaplar ındaki ifade-

lerle tezat te ş kil eder görünmektedir. Emir Hasan, Sarahsrye misafirperverlik 
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göstermi ş , o da kitab ı  Emir'in dehliz'inde tamamlam ış t ır. (Burada "Seyfüd-

din" den ba ş ka Hasan isminin de zikredilmesi - iki ifade ayn ı  ş ahsa i ş aret et-

miyorsa - son ifadenin bir k ı s ım müstakil bilgiyi ihtiva etti ğ ini göstermekte-

dir). Ben de durumun gerçekten böyle oldu ğuna inanıyorum. Emir kelimesi 

imam yerine basit bir yanl ış  olarak gelmemiş tir. Hasirrden ö ğ rendimize göre, 

Sarahsrnin ,ev sahibi bir din âlimi idi, fakat lakab ı  da Seyfüddin idi. Sarahsi-

nin onun hakk ında kullandığı  tâbirler, onun dini ve ilmi otoriteden ba şka bir 

de siyasi otoritesi oldu ğunu büyük ihtimal dâhiline sokmu ş tur. Eğ er hal böyle 

ise, Buharada hüküm süren siyasi otoriteye paralel olarak Merginan'da da 

ayn ı  zamanda Sarahsrnin bizzat talebesi olan M Burhân' ın hakimiyetinin kurul 

muş  olduğunu görmekteyiz. "Baz ı  ş airler bu " İ mamlar" ı  Sânıâni Sülâlesi 

"Emirler"i ile kar şı laş tırmaktad ırlar." (Bak: Bartold, Encyclopaedia of Islam, 

"Burhan" maddesi). Bundan dolay ı  buna benzer dini ve siyasi bir lidere do ğ -

rudan doğ ruya "emir" ad ı  verildiğ inde hiç ş aş mamalıdır. 

Serahsi, en az ından, hayat ının son üç y ı l ını  hürriyet ve rahatl ık içinde 

geçirmek imkân ını  bulabilmiş tir. Fakat hapiste geçen bütün bu y ıllar zarfında, 

kıymetli eserlerini ne gibi ş artlar alt ında meydana getirdiğ i insanı  çok hayrete 

dü ş üren bir durumdur. Onun ad ı , fıkıh ara ş tırmalar ı  yap ıldığı  sürece, tak-

dirle an ılacakt ır. Halbuki onun dü ş manı  ise büsbütün unutulup gitmi ş tir. 
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SERAHSİ 'MN DEVLETLER UMUM İ  HUKUKUNDAKİ  Hİ SSESİ  

Çeviren : Dr. Salih TUĞ 	Prof. Dr. M. HAM İD ULLAH 

Felsefe, t ıb ve hatta umumi medeni hukuk ile mukayesesinde görülür 

ki Devletler Umumi Hukuku, Bat ı  âleminde nisbeten modern zamanlarda 

ortaya ç ıkmış  bir ilim dalıdır. Grekler sadece kendi dinda ş larına veya kendi 

kabile mensublar ına ve yahud da Yunanistan ın diğ er ş ehir-devletlerine men-

sub Greklere hak sahibi nazariyle bakarlard ı . Aristo'nun ş u rey ve kanâati 

me ş hurdur: "Tabiat, barbarlar ın (yani Grek olmayanlar ın) Greklerin kölesi 

olmalar ını  ister" 1 . 

Romahlar, sulh muahedeleri akdettikleri veya dostluk kurduklar ı  yabanc ı  
memleket ahalisine muhakkak baz ı  haklar tan ımış lardır, ama, ş u geniş  yer 

yüzünde Ro ınahlar, bütün geri kalanlar için, ahvale ve kumandanlar ın keyif-

lerine göre de ğ i ş en takdirlerden ba ş ka kanuna sahib olmam ış lard ı r 2 . 

Bat ı  âleminde Devletler Umumi Hukukuna dair gerçek eserler Bello, 

Vittoria, Ayala, Gentili gibi müelliflerle zar zor 16. as ırda ba ş layabilmi ş tir 
"Zar zor" diyorum, zira 16. as ır gibi geç kalm ış  bir tarihte bu Italyan, İ span-

yol, Hollandalı  v.s. Minıler, sadece hristiyan milletlerin 3  ve bilhassa beyaz 

ırk ın Devletler Hukukunu göz önüne alm ış lard ır. Müteakiben bir kaç as ır 
sonraya yani Berlin muâhedesine kadar beklememiz icab etmi ş ti ki, bu kon-

grede ilk olarak gayr-i h ıristiyan bir memlekete, Türkiyeye, ş eklen de olsa, 

milletler aras ı  münasebetlerde haklar ihraz edip vecibeler yüklenme imkâm 

verilmiş tir. Burada ş unu hatırlatalım ki, Papalar ın emirnâmelerinde de yer 

aldığı  vechile Müslümanlara verilmi ş  olan söz, Hıristiyanlara bir mecburiyyet 

yüklemiyordu ve netice olarak onlar, bu sözleri hilâfma hareket etmekle günaha 

giriyor değ illerdi 4 . Avrupal ı  olmayan di ğer memleketlerin bu medeni mil-

letler kulübüne girmek hakk ına sahib olabilmeleri için daha da beklemek 

icab ediyordu 3 . 

1. Aristotle, Politics, book I, eh. 7 
2. Oppenheim, International Law, (4. bas.), I, 59-61. 
3. Th. D. Woolsey, International Law (4th ed., New York, in loco); Türk 51imi Ahmet 

Re ş it'in makalesi: L'Islam et le droit des gens (Recueil des Cours, La Haye, 1937), II, 378. 
4. Ernest Nys, Origines du droit international, s. 216; Ahmet Re şit, aynı  eser, s. 426-430. 
5. Umumi olarak bak: 

Walker, History of the Law of Nations, c. I 
Ernest Nys, ad ı  geçen eser, s. 209 ve müteakib. 
Holtzendorf, Handbuch des Völkerrechts, c. I 
M. Hamidullah, Islâmda devlet idaresi (mütercimi: Kemal Ku ş cu, İ stanbul 1963), bk. 

bilhassa, s. 52-57 "Devletler umumi hukuku tarihinde Islânun mevkii". 
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Serahsi ilk Haçl ı  Seferleri ça ğı nda ya ş amış tır. Kendisi Ş arlman, Nikefor 

ve Hürûn'ur - Re ş id'in ça ğ daşı  olan Ş eybünrnin kaleme almış  bulunduğu daha 

eski bir eserin ş erhini meydana getirmi ş tir. Demek ki müslümanlar, Devletler 

Umumi Hukuku ilmi sahas ında 8 as ır kadar bir önceli ğ e sahiptirler. 

Hayatı  : 

Tam ismi, kendisinin de eserlerinin mukaddimelerinde bizzat ifade etti ğ i 

gibi, Abü Bakr Muhammad 611. Abi Sahl Ahmad as-Saralısi'dir. Me şhur 

biyograflardan Abdu'l-Hayy Laknavi ve Fakir Muhammad Cehlentrye naza-

ran Serahsi H. 400/1009-1010 senesinde do ğmuş tur. 10 ya şı nda, ticaret mak-

sadiyle Abbasilerin. ba şş ehri Ba ğ dad'a giden babas ına refakat etti. Daha son-
raları  onu, Buhârâ'da, büyük hukukçu Ş emsu'l-Eimme Halvâninin (0.H. 

448/1056-7) yan ında tahsil yapar görmekteyiz. Daha o s ırada Serahsrnin 

ş öhreti o dereceyi buldu ki, hocas ından sadece üzerinde ö ğ retim yapt ığı  halıyı  
değ il aynı  zamanda " ş ems'ul-eimme" lükab ım da tevarüs etti. 

K ısa bir müddet sonra, yerlerini Selçûkilere terketmek zorunda kalan 

Karahanl ılar devrini de gördü. Merhum Prof. Menâzir Ahsen Gilânrnin gayet 

güzel isbat etti ğ i gibi Serahsi, Karahanl ıların gayr-i Mil bir ş ekilde vaz etmi ş  
oldukları  yeni ve a ğı r vergilerin ödenmemesi mevzuunda halk ı  harekete ge-

tiren bir fetva vermi ş , Hakan da kendisini tevkif ettirerek Uzgend'deki ba ş -

kent kalesinin kuyularmdan birisine att ırmış t ır. Bu utanç verici hapishanede 

kendisinin 15 sene kadar kalm ış  olduğu anla şı lıyor. Tedricen mahbes haya-

tının bu sertli ğ i yumuş amış  ve kendisine talebelerine ders verme müsâadesi 
çıkmış tır Biyografisini kaleme alanlarca da tasdik edildi ğ i gibi, bu kuyunun 

derinliklerinden talebelerine birbirini takibeden müteaddid hukuki eserler 

imlâ ettirmi ş tir. İş te bunlardan birisi, bu konu ş manın mevzünnu te ş kil eden, 

Devletler Umumi Hukukuna âid bir eserdir. Kendisini serbest b ırakt ıkları  
vakit imla ettirilecek birkaç sahifesi daha kalm ış tı . Serbest kal ır kalmaz 

Merğ inân'a (bugünkü Margelan'a) gelmi ş  ve burada mezkür eseri tamamla-

mış tır. Ve muhtemelen ekser biyograf ı ' ı  da kabul ettiğ i gibi, burada H. 

483 / 1090-91 y ı lında vefat etmi ş tir. 

Ş uras ı  muhakkaktır ki Serahsi, Serahs veya bu ş ehrin dolaylar ında 

dünyaya gelmi ş tir. Bugün Serahs, Me ş hed ve Merv aras ında ve Iran-Rus 

s ınırın ın tam üzerinde, yani yar ı s ı  Rusya ve yar ı s ı  Iran tarafında kalm ış  
durumdadır; ancak esas eski mahalleleri Rus bölümüne isabet etmektedir. 

Aynı  ş ekilde, az evvel bahsetmi ş  olduğumuz Uzgend ve Mer ğ inân ş ehirleri de 

Rusya arazisi üzerinde kalmaktad ır. 

Rus Kültür Ata ş esinin bu anma toplant ı sında bulunup bulunmad ığı nı  
bilmiyorum. Gün geçtikçe kendi arazisi üzerinde bulunan geçmi ş  kültürlerle 
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daha ziyade ilgilenmekte olan Sovyetler Birli ğ i Hiikametlerinden Serahs-
Uzgend-Merğ inan bölgeleriyle de ilgilenmesini ve bize Serahsryi hat ırlatan 

gerek âbide ve gerekse yaz ı lı  vesikalar üzerinde ciddi ara ş tırmalarda bulun-

mas ını  temenni etmekle sizlerin de muhtemelen hislerinize tercüman olmak-
tayım. 

Şerh-i Siyer-i Kebir'in ortaya çtkt ş t : 

Serahsrnin arabça olarak kaleme ald ığı  ve Devletler Umumi Hukukuna 

âid olan eseri bize kadar vas ıl olmuş  bulunmaktadır ve ad ı  "ş erhu's-Siyeri'l-

Kebir"dir. Manas' ise: "Devletler Umumi Hukukuna dair büyük eserin 
ş erhi" olmaktad ır. İ sminden de anla şı lacağı  üzere bu kitab di ğ er bir eserin 

ş erhinden ibarettir (yani, İ mam Muhammed Ş eybaurnin eserinin ş erhi). 

Önce bu eserin men ş ei üzerinde birkaç söz söylemek istiyoruz: 

İbn Hacer el-Askalâni, "Taviiliu't-Te'sis" adlı  eserinin 78. sahifesinde ş u 

açıklamay ı  yapmaktad ır: "Siyer(Devletler Umumi Hukuku) üzerine ilk 

kitab yazan Aba Hanife olmu ş tur. El-Evzâ'i buna bir reddiyye yazm ış  ve mü-

teakiben Eba Yâsuf, Ebû Hanife'ye tevcih edilen bu reddiyyeye bir reddiyye 
ile kar şı lık vermi ş tir. Bundan sonra da Ş afii, Evzarye reddiyye yazan Eba. 

Yasurun reddiyyesine kar şı  bir reddiyye kaleme alm ış tır. Ş afrrnin meydana 

getirdiğ i bu eser "Siyeru'l-Evzâ'f," adını  taşı maktad ır. Ben ( İbn Hacer) derim 

ki: iş te bu son eser, Ş afirnin "Kitabu'l-Umm" isimli eserinin bir bölümünü 

te ş kil etmektedir". Hakikaten de bu kitab ın VII. cildinin 303 ve 336. sahife-

lerinde mezkür kitab mevcuddur. 

Abâ Hanife (Ölüm 767), «Siyer» ünvan ile az ilerde görece ğ imiz bir sebebe 

binaen bir eser kaleme alm ış  ve bu kitaptan talebelerine ders göstermi ş tir. 
Bu genç talebelerden bir ço ğu aynı  isim ve ba ş lık altında kitaplar telif etmek 

için bu kitaptan notlar ald ılar. 'Adet oldu ğu veçhile her birisi onlara kendi 

ara ş t ırmalar ının neticelerini ilave etmi ş , bazan üstad ın görüş lerini kabul ve 

hazan da delillerini göstererek ona muhalif kalm ış tır. Zufer, Vaki' vesair müel-

liflerin eserleri bize kadar gelmemi ş lerdir. Bunlardan sadece Ş eybâni istisna 

te şkil eder (Ö. 804). İş te bu müellif evvela Kitâbu's-Siyeri's-Sağ ir (Devletler 

Umumi Hukukuna dair küçük kitab) ı  kaleme almış tır. Öyle rivayet edilir ki, 

el-Evzarnin bunun aleyhinde müstehziyane tenkidlerde bulunmu ş  olması  
keyfiyyeti ayn ı  Ş eybanryi bu defa Kitabu's-Siyeri'l-Kebir (Devletler Umumi 

Hukukuna dair büyük kitap) ı  meydana getirmeye sevketmi ş ti. Serahsi ise bu 

iki kitab ın yani Siyer-i Sağ ir ve Siyer-i Kebir'in ş erhlerini yapm ış tır,  ki bunları  
az sonra tedkik konusu yapaca ğı z. 

Devletler Umumi Hukuku ilmi, bu devirde sadece bir modadan ibaret 

değ il, ayn ı  zamanda siyasi aktüalite bak ımından da büyük ehemmiyet ta şı - 
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maktayd ı . Yine bu sebeptendir ki İ mam Malik, aynı  ba ş lık alt ında fakat maa-

lesef buglin için kayıp olmu ş  bulunan bir eser vücuda getirmi ş tir. Aynı  çağ a 

mensup diğ er bir kimse olup Halife Me'mun zaman ında Bağdat'da Kaçli'ul-

Kuçlât'lık yapmış  bulunan Vaq ıdi'nin de ayn ı  konuda bir eser yazd ığı  tahmin 

edilmektedir; zira bu eserin Safii taraf ından yap ılmış  bir tenkidi, Siyer ül-
Vc-tqtdi baş lığı  alt ında KitcYt'l-Umm'un bir bölümünü te ş kil etmektedir. 

Zeydiye mezhebinin kitaplar ı , Muhammad ibn. Abdillah Nafs Zakiye (Ö.762) 

nin de bir kitabu's-siyer telif etti ğ ini söylemekte ve Seybani'nin eserlerinin, 

Nefs Zekiye'nin eserinden yap ılmış  intihallerden ba ş ka bir ş ey olmadıklarını  
tasdike kadar varmaktad ır. Ancak bu son eserin hiç bir iz b ırakmamış  
olmas ı  sebebiyle bu son noktada herhangi bir görü ş te bulunmamı z mümkün 

olamamaktadır. 

Eseri Meydana Getiren Amiller: 

Acaba niçin o devrin en seçkin hukukçular ı  bu konu üzerine hararetle 

eğ ilmiş  bulunuyorlard ı ? Merhilm Profesör Manazir Ahsen Gilani bu suali 
evvelce hiç dü ş ünülmemiş  bir noktaya dikkat çekerek cevapland ırmaktad ır: 

islamın sinesinden doğ an fırkalar, siyasi meseleler yüzünden meydana 

gelmi ş lerdir; mesela Ehl-i Sia ve Hariciler . Burada teferruat ına giriş meksizin 

ş unu belirtelim ki, Emevi idaresi, gittikçe artan bir ş ekilde efkar ı  umumiyenin 

nefretini mucip olmaktayd ı . Evvela Peygamber'in torununun ş ehit edildiğ i Ker-

bela hadisesi ve nihayet son devir Emevilerinin s ıkandal yaratan davran ış  
ve hareketleri neticesi, cemiyette ne mal ve ne de ş eref emniyeti kalm ış tı . 

Sulh yolundan Hükümeti düzeltme te ş ebbüsleri ise hiç bir müsbet netice vermi-

yordu. Ne yapmak laz ımdı ? isyana kalkı p bir ihtilal ordusunu mu harekete 

geçirmek icap ediyordu ? Bir müslüman ın hayat ı , Kuran- ı  Kerim ve Hadisi 

ş eriflerle tanzim edildiğ ine göre müctehidler, i ş te bu iki mukaddes kaynaktan 

istifade ile bu ızd ırap verici meselelere bir cevap bulmak zorunda kalm ış lardı . 

İ mam Hüseyin'in torunu olan İ mam Zeyd, hem bir politikac ı  ve hem de 

bir alim kiş i idi. Hakikaten de kendisi, silahl ı  bir mücadele gurubunu mevcut 
idareye kar şı  yöneltmi ş , fakat hiç bir netice alam ıyarak Hicretin 122 nci 

senesinde ş ehit edilmi ş ti. Biz kendisine, alim hüviyeti ile di ğ er eserleri meya-

mnda "Kiffibu'l-Meemir fi'l- F ı qh" adlı  eserini ınedyün bulunmaktay ı z. 

Bize kadar gelen en eski islam Hukuku eseri olan bu hukuk kitab ının bir 

bölümü, tamamen bu "siyer" yani Devletler Umumi Hukuku bahsine tahsis 

edilmiş  bulunmaktad ır. Bu bahiste o, dinen bozulmu ş  bir hükümete kar şı  
isyana kalkman ın mübah olup olmadığı  hakkındaki tehlikeli konuyu ima 

ve telmih yoliyle ortaya koymaya çal ış maktad ır. 
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Doğ rusunu söylemek laz ım gelirse, meseleyi çözüp halletmek hakikaten 

zordu. Bir yandan Kuran- ı  Kerim âyetleri di ğ er yandan Hz. Peygamberin söz-

leri ş u iki nokta üzerinde ayn ı  zamanda durmaktayd ı : Her müslüman ın sağ -

lam kalmas ı  ve ayn ı  zamanda ş ayed mümkin ise bir kötülüğ ü eli ile düzelt ınesi, 

o olmazsa dili ile mücadele etmesi ve bu da mümkin olmuyorsa kalben bu ğ -

zetmesi icabediyordu, zira "Allaha isyan ı  mucib bir hususda hiç kimseye 

itaat olunmaz". 

Suriyeli olmas ından dolayı  değ il de daha ziyade yumu ş ak tabiatla bulun-

mas ından dolay ı  el-Evzâ'i, müslümanlar ın müslüman bir idareye kar şı  isyan 

etmelerinin kaböle ş ayan olmadığı  hususunda ısrar etti. Halbuki Irakl ı  EM]. 

Hanife ayn ı  fikirde değ ildi. Hatta kendisi isyan hareketinde İ mam Zeyd'e 

fiilen yard ım etmi ş ti. Siyer adlı  eserinde de bu fikirlerini müdâfaa etmekteydi. 

Cessâs tarafından nakledilen a ş a ğı daki ifadesinde el-Evzâ'i pek aç ıkt ır: 

(Biz, Ebâ Hanife bize "k ı lınc ı", yani zali ınlerle harbetme talebini geti-

rinceye kadar birçok fikirlerine tahammül gösterdik; i ş te buna tahammü-

lümüz yoktur). 

İ mam Zeyd'in mağ lubiyyet ve ölümünden sonra Ebö Hanife Arabistana 

iltica etti. Burada kendisi birçok münâzaralarda bulunmu ş tur. Hattâ burada, 

İbn Cureyc, Evzâi, Malik v.s. ile uzun münaka ş alara giri ş mek fırsatını  elde et-

mi ş tir. Ve ancak Emeviler idaresinin dü ş üş ü üzerinedir ki Irak'a dönebilmi ş tir. 
Kısa bir zaman sonra bu defa Abbasiler ona öfkelenmi ş ler, umumi efkar ın 

artan heyecan ve k ı zgınlığı , zulüm idaresine kar şı  isyan hareketlerini bes-

lemeye devam etmi ş  ve netice olarak da hukukçular bu Devletler Umumi 

Hukuku sahas ını  tekrar ele al ıp tedkike ba ş lamış lardır. Bu arada yabanc ılarla, 

İ spanyadan Çine kadar olan üç k ıtaya yay ılmış  bölgelerde yap ılan harbler de 

aynı  ihtiyac ı  hissettiriyordu. 

İş te islam ın sinesinde bu tedkik sahas ının nas ıl meydana ç ıkdığı nın kısa 

izah'. 

Abbasiler, samimiyetle bir uzla ş ma çaresi aram ış lardır denebilir. Ni-

tekim Halife Mansör, EVI Hanifeyi davet ederek kendisine kadil ık vazifesi 

teklif etmi ş tir ki bugünün Adliye Vekilli ğ i görevine tekabül etmektedir. Halife 

Harunurre ş id'in zamanında en yüksek adli mevkileri i ş gal edenler ayn ı  Ebil 

Hanifenin talebeleri, bilhassa, Ebil Yösuf ve Seybanidir. 

Halen elimizde Ebil Hanife'nin Siyeri bulunmamaktad ır Keza Eyzai-

ninki de kay ıpt ır. Ancak bu ikisi, gerek Ebâ. Yösurun "er-Reddu alâ Siyeri'l-

Eyzarsi ve gerekse Ş afii'nin "Siyerul-Evzâ'i" adl ı  eserlerinden istifade edilmek 
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suretiyle k ısmen yeniden meydana getirilebilirler. Ş eybânrnin Siyer-i Sa ğ ir 

ve Siyer-i Kebir adl ı  eserlerinde Evzâ'iden yap ılmış  sağ lam nakiller mevcut 

bulunmaktad ır. 

Az yukarıda da dedik ki, Ş eybani, evvela Siyer-i Sağ iri ve sonra da Si-

yer-i Kebiri kaleme almış tır. Siyer-i Sa ğ îr, Ş eybaninin büyük el-As1 isimli 
kitabında, bir bölüm halinde mevcud bulunmaktad ır. Keza ayn ı  kitab, Mer-

vezrnin el-Muhtasaru'l-Ktifisinde ve Radiyy'ud-Din'in "Nluhit"inde de 

mevcuddur. İş te Serahsi bu kitab ı  (Siyer-i Sa ğ ir) ş erhetmi ş tir ki biz bunu 

"Mebsiit" adlı  büyük eserinin matbu 10. cildinde bulabilmekteyiz. 

Siyer-i Kebir ise, Radiyy'ud-Din'in "Muhit"inde ve sair eserlerle geni ş  
bir ş ekilde iktibas edilmi ş  bulunmaktadır. Serahsi bu eseri de geni ş  ve teferruath 
bir ş ekilde ş erhetmiş tir. Bunlar sadece Türkiye ve di ğer müslüman memle-
ketlerde de ğ il Frans ız, Alman, Hollanda v.s. memleketler kütübhanelerinde 

de mevcud bulunmaktad ır. 

Arabça metninin ne ş rinden bir as ır kadar evvel, Münih Ayintabi taraf ın-

dan 1796-7 senesinde yap ılmış  olan türkçe tercemesi, 1825 de Sultan Mah-

mud'un emriyle Istanbul'da, iki büyük cild halinde ne ş redilmiş  bulunmak.. 

tayd ı . İ lk Dünya Harbi s ıras ında, 1916-17 de Haydarabad'da arabça 
aslı  4 cild halinde bas ılmış t ır ve halen de Kahirede yeniden tabedilmektedir. 

Serahsriiin eseri : 

Serahsi, Uzgend'de hapse at ıldıktan sonra baz ı  dostlarının (belki de hapis-

hane memurlarının) teklifi üzerine ö ğ reti ıiıle me ş gul olmayı  kabul etmi ş tir. 
I ş e, Mervezrnin "Muhtasar" adl ı  eserinin bir ş erhini yazdırmakla ba ş lamış tır 
ki bu eser, Ş eybanrnin "el-Asl" isimli eserinin hülâsa bir kopyas ından iba-

retti. Bu ş eyh, yani "el-Mebsilt", Kahire ne ş rinde büyük boyda 30 cilde ihti-

yaç göstermi ş tir. Bunun 10 cildinin ilk 144 sahifesi Ş eybaranin Siyer'-i Sağ ir-

inin ş erhine tahsis edilmi ş  bulunmaktad ır. Mebsut'un baş langıç ile bitiriliş  
tarihleri mevzuunda baz ı  noktalar vard ır ki bir diğer arkada şı mız bundan 

b ahs edecektir. 

ş erit Siyer Kebir'e gelince, biz bu eserin üç kategori üzerinden yazmalar ına 

sahib bulunmaktayız. Münih 'AyıntbI bunlar ı  sadece iki kategori alt ında 

toplamış  ve birinciye "as ıl nüsha", ikinciye "el-HasIri" nüshas ı" demiş tir. 
Bu üç kategori yahut di ğ er bir deyiş le bu "üç ayr ı  nüsha zinciri" aras ında 

bizim tetkikimiz bakımından mevcut fark kendisini, sadece yazma nüshalar ın 

baş  ve son kı sımlarında göstermektedir ki buralarda Sarahsi yazma nüshan ın 

tam tarihi üzerinde malamat vermektedir. 
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Münih 'Ayıntabi'nin görmemi ş  olduğu kategoriye dahil yazmalar son 

derece ealibi dikkattir. Bu s ınıfa dahil yazmalardan sadece iki adedi ele geç-

miş  bulunmaktadır. İ kisi de Istanbul'daki Fatih kütüphanesinde olup "1667" 

ve "1667 mükerrer" kayd ı  ile müsecceldir. Her iki yazma da ş öyle baş lamak-
tadı r. "Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, sayin (sab ırlı), zeki, Emir 

Kiih diye lakablan.dırılan Ş eyhin Uzgend' de Sikketi Salardaki evinde 479 
senesinin Zi'l-qade ay ının son günü toplanan rahmetli e ş - Ş eyh'ül-imam'ül-

Ecell'üz-Zahid, İ mamlar imamı  Ebû Bekr Muhammed b. Ebi Sehl es-Serahsi 

nin bir meclisinde, ana babas ından ve kendisinden Allah razi olsun e ş - Ş eyh'ül-

imam'ül-Ecell'üz-Zahid ş öyle dedi: Bil ki bu es-Siyer'ül-Kebir, İ mam Mu-

hammed e ş - Ş eybaninin tasnif etti ğ i en son eserdir." 

Bu me ş hur iki yazmadan biri pek eski ve pek küçük ebadda olup bir gün-

lük imlâ esnas ında yaz ı lıp meydana getirilmi ş e benzemektedir. 

Diğ er iki yazma gurubu esasen Münih 'Ay ın-tabi tarafından da birbirin-

den tefrik edilmi ş  bulunuyor. Ancak bunlar, yukarda nakletti ğ imiz pasaj ı  
baş  kı sımlarına almamış lar ve do ğ rudan do ğ ruya mevzua ş öyle girmiş lerdir: 

"eş -Ş eyh'ül-Ecel'üz-Zahid dedi ki, Ş erh Siyer Kebir Ş eybaninin eserlerinden 

en son.uncusudur". Buna mukabil her iki yazman ın sonunda uzun bir hâtime 

yer almaktad ır; iş te bu kısım her ikisinde de farkl ı  vaziyette mukayyed bulun-

maktad ır. İ lk olarak Ay ıntabinin as ıl nüsha diye adland ırdığı  nüshaya istinad 

eden Haydarabad nüshas ında bulunmayıp da el-Hasiri nüshas ında mevcut 

hâtimeyi ele al ıyoruz. Bu iki kategori aras ındaki hatime fark ı  ise sadece ş u-

dur: Qaçli Han ın burada mevcut icazet kayd ından ba şka, el-Hasiri nüshas ın-

daki hâtimenin ba ş  kısmı  biraz daha teferrüatl ıdır. Burada şunlar okunmak-
tad ı r : 

" İ rrılaya Uzgend'de 479 senesi Z'ul-qade ay ının ilk günü olan pazartesi, 
sâbir (At ıf ef. ve  birkaç kütüphane deki yazmada böyledir, fakat III. Ahmed 

ve birkaç diğ er kütüphanedeki iki ayr ı  yazmada Say ı n olarak kaydedilmiş tir), 
zeki, Emir Gün (At ıf ef. v.s. deki yazmada böyledir, fakat III. Ahmed v.s.deki 

yazmadan birinde Esir Küh, diğ erlerinde Emir Kah diye okunabilen de ğ iş ik 

bir kayı d vardır) lakab ıyla tan ınmış  yani Eba 'Ali el-Huseyn b.EMI'l-Qas ımın 

evinde ba ş lanmış t ır. Bu yazd ırma Eman bahsinin sonuna kadar devam et-

miş tir. Sonra ayn ı  Uzgend kalesinde yazma i ş ine devam etmemize dair emir 

verildi. Buradaki yazd ırma ise Ş urat ( ş artlı  muadehedeler) bahsinin ba şı na 

kadar devam etti; müteak ıben hapisten kurtulu ş  20 Rebi'ul-Evvelde tahak-

kuk etti ve biz, Seyf'ün-Din İ brahim İshak (el-Hasiri de böyledir, 

fakat As ıl nüsha diye adland ırılan yazmada Seyf'üd-Din ibrahimb.ishaq olarak 

mukayyeddir)'in evine yerle ş tik. Müteak ıben Ş eyh Seyf'üd-Din ve bütün fu-

kaha Serahsi'den bu i ş i tamamlamas ını  rica ettiler. Bunun üzerine şurfıt 
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bahsinden itibaren Seyrüd-Din'in evinde 24 Rebrul-Ah ır, Çar ş amba günü 

baş lanıb Allahın yardımı  ve muvaffak etmesiyle 3 Cumâdâ el-elâ 480, Cuma 

günü bitirildi...." 

479 ilâ 480 y ılları  aras ındaki imlâ müddeti baz ı  müşkiller tevlit etmekte-

dir ki Dr. Salih Tuğ  kendi konu şmas ında bu hususta daha fazla maliimat vere-

cektir. 

Bu 480 in Cumâd'el- Gla's ı  en a ş ağı  1087 senesinin Ağustos ayına tekabül 

etmektedir. Malii ındur ki 10 sene sonra 1096 yılında ilk Haçlı  orduları  Yakın-

Ş ark'da gözükmü ş tür. Müslüman muhariblerin Haçl ılara kar şı  hukuki dav-

ran ış ları  Sarahsrnin bu eserinde yazd ıklarından pek farkl ı  olmamış t ı  Eser 

o derece önemlidir ki, UNESCO tarafından onun frans ızca tercümesine 

giriş ilmiş  bulunmaktadır. 

Serahsinin hukuki dü ş ünce tarzı  : 

Devletler Umumi Hukuku hakk ında sahib olduğu düş ünce tarz ını  akset-

tirmesi bakımından "Mebsut"unun Siyer bölümünün ba ş  kısmını  terceme edi-

yoruz: "Bil ki Siyer, siret kelimesinin cemi şeklidir. Bu bahse Siyer deyiş imizin 

sebebi ş udur ki o Siyer, müslümanlar ın, gerek muharibe veya müslümanlar-

la bir muahede akdetmi ş  (ki bunlar yabanc ı  mukim veya gayr-i müslim 

tebeadır) mü ş riklere (gayr- ı  müslimlere) veyahud islâm ı  kabulden sonra 

inkâr ettiklerinden dolay ı  kâfirlerin en kötüsü olan mürtedlere, ve durumu 

müş riklerinkinden daha az cezaya müstehak olan ve cehaletlerinden dolay ı  
batıl esasa dayanan mücadeleleriyle ba ğ i (âsi) olanlara kar şı  tavır ve hare-

ketini tarif ve izah eder" (Mebsüt, X, 2). 

Bu tarif bir tek istisnasiyle bugün için bile iyidir. Bu istisna ş u olabilir: 

Avrupa'daki Devletler Umumi Hukuku, devletin dininden olmayan tebea ile 

meş gul olmamakta ve neticede o, din de ğ iş tirme vakıalariyle uğ raş mamak-

tadır. Bunun aksine Bat ıdaki bu hukuk, yerle ş mek istedikleri memleketle 

ayn ı  dinden olan yabanc ıların vatanda ş lığ a kabulü meselelerinden bahset-

mektedir. 

İ slami nokta-i nazar, Serahsrnin belirtti ğ i gibi, tam aksinedir. Esas ayn ı  
olmakla beraber, burada bir görü ş  açısı  fark ı  mevcuddur, yani kim yabanc ıdır 
ve kim vatanda ş tır ? Birle ş ik Amerika'n ın Cenub devletlerinde, bilhassa Cenubi 

Afrika Devletinde (Rodezya) beyaz deri, vatanda ş lık için bir kriterdir ve 

bütün siyah derililer, yabanc ı  addedilirler. Bu kimseler, memleketin yerlisi 

bile olsalar durum değ iş mez. Fransada lisan bu sahada bir ay ırım unsurudur. 

Dört lisan birden konu ş ulduğu için İ sviçre'de do ğ rum yeri esas olarak al ın-

maktadır. Bütün bu tabii durumlar: muayyen bir mahalde do ğuş , derinin 
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rengi, ana dil gibi hususlar, bugünkü insan ın teneffüs etmekte oldu ğu modern 

bir cemiyyette asla uygun ve muvafık ayırımlar te şkil edemezler. Zira tamamen 

doğumla ilgili bu tabii durumlarda ferd, hiç bir ihtiyara sahib bulunmamakta-

dır. Bu hale göre, Serahsi iyice belirtmi ş  oluyor ki ırk, dil gibi farklar gözetmek-

sizin islamın vatanda şhk mefhumu, her insanın vüsati dahilinde bir ş eydir ve 

bunun dışı nda her hangi bir vatanda ş lık mefhumundan, dünya çap ında bir 

cemiyet yaratmaya çok daha kolayl ıkla müsaiddir. Bat ının sahib olduğu 

mefhum fıtriyyete dayanır ki, bunda ferd hiç bir tercih hakkma sahib bulun-

mamaktadır. Serahsi tarafından ortaya konan bu İ slami mefhum, i ş te bu ayıb 

ve kusuru bertaraf etmektedir. Yahudiler beyninde kan, Cenubi Afrikada deri 

rengi veya Fransada lisan birli ğ i, vatanda şhğı n temelini te şkil ediyorsa, 

ideoloji birliğ ini de Serahsi'ye göre, islamiyyet seçmi ş  ve yabanc ıyı  vatanda ş -

tan ayıran bir kriter olarak vaz etmi ş tir. Görüş  zaviyesi değ iş ik olsa bile her-

kes ş u noktada hemfikirdir ki, bir akraba ile yabanc ı  aynı  seviyede tutulmaz. 

Bu arada ş u hususa dikkatinizi çekmek isterim ki, mesela Fransa'da ika-

met eden bir yabanc ının iyiye Mil bir muameleye t'abi olup da buna mukabil müs-

lüman bir memlekette ikamet eden bir gayr- ı  müslimin, daha az bir emniyete 

nail olacağı nı  düş ünmek gerekmez; bilâkis o, ekseriya müslüman bir vatan-

daş tan daha fazla bir itibar ve hüsn-i muamele görür: Osmanl ı  Devleti idaresi 

alt ında ya ş ayan yabanc ılardan ve sahib olduklar ı  kapitülasyonlardan bahsede-

cek değ ilim. Burada doğ rudan doğ ruya cizye vergisi heyalas ıyle meş gul ola-

cağı m. Bu mesele münaka ş a edilirken bilhassa bir Müslüman ın senelik tasar-

rufundan % 2,5 nisbetinde zekât ödedi ğ i ve ayn ı  ş ekilde ona kat'i surette bütün 

faizli muamelelerin yasaklandığı  keyfiyeti bililtizam unutulmaktad ır. Bir zim.mi 

ise, tasarruflar ı  üzerinden hiç bir vergi ödememekte ve ayr ıca giriş diğ i faizli 

muameleler neticesinde bir müslümandan daha çabuk ve daha kolay zengin 

olmaktad ır. Bu hale göre cizye vergisi, çe ş idli halk tabakalar ının mali kül-

fetlerinin kar şı l ı kl ı  bir ş ekilde muvazenele ş mesini temin eden teknik bir ay ı -

rımdır. Ve ş unu söyleyebilirim ki bir zimmi, umumi bir hesaplama sonunda 
mali bakımdan bir müslümandan daha istifadeli ç ıkmaktad ır. Diğer yönden 

aynı  müslüman, bütün hayatı  boyunca askeri hizmete mecbur iken, bu zimmi 
harb esnas ında bile iktisadi iş leri ve ticari meseleleriyle me ş gul olmakta ve 

ayrıca müslümanlar tarafından muhafazas ı  da temin edilmektedir. 

Serahsi tahlili bir ruha sahibdir. Fakat kendisi bir ş arih olarak fazla bir 

hareket serbestliğ ine sahib olamamış tır. Ş eybaninin verdiğ i eserin metnini 
takib etmek zorundad ır. Bunun içindir ki ben burada Ş erh-i Siyer-i Kebir'in 

muhtevas ım tahlil etmek istemiyorum. Şu kadarını  söylemek kâfidir ki, o devir 

müslüman ordular ımn ihtiyac duydukları  bütün m.alamat bu eserde münde-

micdir. Sadece bu eserin, gerek Bisans arazisi gerekse Orta Asya illerinde va- 
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zifeli bulunan müslümanlar ın askeri hayat ına dair canlı  bir tablo çizmekte 

olduğu noktas ına iş aret etmek isterim. 

Umumi tarih bakımından da alâka çekici say ısız vak'alardan a ş ağı daki-

lerini misal olmalar ı  bakı mından dikkat nazarlar ın ı za sunmak istiyorum: 

Serahsi, Bizansl ıların Bulgar kırallığı  (Burcan olarak zikretmektedir) 

ile olan münasebetlerinden bahsederken uzun uzad ıya toprak alt ında cereyan 

eden muharebeleri alelâde ş eylermiş  gibi anlat ır. Küçüklere, kad ınlara ve hattâ 

yabanc ı  devlet elçilerine âid ticari emtian ın gümrük vergisine konu olup ol-

mayaca ğı  ele alınmış tır islâm ordusunda vazife alan çe ş idli yardımeılardan 

ve bu arada kad ın hasta bakı cılardan ve hattâ genç k ızlardan bahseder. Serahsi 

bu eserinde, o devirde cari olan çe ş idli paralardan da söz etmektedir. Ş ayan- ı  
dikkattir ki, harbde al ınan gani ınet e ş yalar aras ında ş ahin kuş larını , ayda 

kullanılan yabani Hind kedilerini, hara atlarm ı  ve Merv, Buhâra v.s. de imal 

edilmiş  astarl ı  veya astars ı z muhtelif kaftanlar ı  uzun uzun zikreder. Kendisi 

Sicilyanın Muaviye tarafından fethedilmesi meselesine de at ıflar yapmış  ve 

Sicilyada ele geçirilen dini resimlerin Sindli (bugünkü Pakistanl ı) tacirlere 

satılmas ına dair verdiğ i emirden dolayı  kendisine kar şı  tevcih edilen sert 

tenkidleri ele al ıp tedkik etmi ş tir. Serahsi keza, Buhâra ve Kiife ş ehirlerinde 

inş a edilmiş  evlerin de hususiyetlerinden ve di ğerlerinden ayr ılan vasıflarm-

dan bahsetmi ş , ayn ı  ş ekilde, Türkistan köylerinin camilerinde Irakta bulun-

mayan vaizlerin mevcudiyetine i ş aret etmi ş tir. 

Hülâsa Ş erh-i Siyer-i Kebir ve bunun yan ında Mebsat'taki Siyer bölümü 

hukukçular dışı ndakilere de birçok faydal ı  malumat veren bir manzume ola-

rak gözükmekte ve ayr ıca ilk müslümanlar taraf ından geli ş tirilmiş  ş ekliyle 

Devletler Umumi Hukukunun en eski bir âbidesini te şkil etmektedir. Bunun 

temelinde büyük İ mam Muhammed Ş eybâninin eseri vard ır. Serahsi derin 

ilmi vukufiyle esere ve izahlar ına kuvvet vermek üzere Kuran- ı  Kerim ayetleri 

ve hazret-i Peygamberin hadisleri yan ında tarihi vakalardan da istifade etmi ş -

tir. Bu vakalardan ço ğu bize diğ er kaynaklarda tamt ılmanuş  bulunmaktad ır. 

Serahsinin iyi bir arabças ı  vard ır; ancak izahlarda bulunmak için bazan 

diğ er lisanları , bilhassa farsçay ı  kullanmış tır. Öyle anla şı lıyor ki kendisi, 

matamatik ve cebirde de hassaten kuvvetli idi. Ş iirle de ilgilenmiş  ve ekseriya 

mısralar da kaydetmi ş tir. Fakat ben bilhassa onun, siyasi kararlar ın arka 

planlarına ve gizli taraflar ına nüfuz eden anlay ış  kudreti üzerinde daha ziyade 

ısrar edece ğ im. Buna dair bir misal zikredip bahse son vermek istiyorum: 

Malâmdur ki, Hicretin 6. y ı lında Peygamberin imzalam ış  olduğu Hudeybiyye 

anlaş ması  zâhiren küçültücü ve aleyhte ş artlar ihtiva etmekteydi. Peygamber 

bunu, Ömer gibi yüksek ş ahsiyetlerin muhalefetlerine ra ğmen kabul etmi ş ti. 
Bütün bunlar, o s ırada müslümanlar Mekke mü ş riklerinden en ufak bir zarara 
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maruz kalmam ış  oldukları  halde vuku bulmuş tu. Bu mevzuda tarihçilerin 

vermeye çal ış t ıkları  izah tarz ı , meselâ İ mam Zührrnin İ bn Hiş am'da kayde-

dilen ifadesi pek az muknidir. İş te bu konuda Serahsrnin Ş erh-i Siyer-i Kebir 

deki görü ş ü: (§ 403): 

"Peygamber bu (aleyhte) durumu kabul etmi ş ti, çünki bunlar, o s ırada 

müslümanların lehinde olan ş artlard ı . Hakikatte, Mekkeli mü ş riklerle Hayber'li 

yahudiler aras ında, ş ayet Peygamber bu iki taraftan birisi üzerine sefer edecek 
olursa diğer tarafın hemen harekete geçip, (Mekke ve Hayber aras ındaki 

mesafenin tam ortas ına isabet eden bir mahalde bulunan) Medine'yi i ş gal ede-

ceğ ine dair bir tertib (complo) mevdıd bulunmaktayd ı". 
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Ş EMSU'L-E' İMME ES-SARAHS İ 'NİN "ŞARHUS-SİYARİ 'L-KAB İRINİN 
TÜRKÇE TERCEMESİ  VE MÜTERCİM MEHMED MISİB 

AYİNTABİ 'NİN DIĞ ER ESERLERI 

Prof. Muhammed Tayyib OK İ Ç 

Bilindiğ i üzere, islâmi Devletler Umumi Hukukuna dair Muhammed 

ibnu'l-Hasan e ş - Ş eybani'nin "Es-Siyeru'l-Kebir" adl ı  eserine yap ılmış  en 

mühim ve en büyük ş erhlerden birisi es-Serahsrye aid olan ıdır. Taşı dığı  

büyük değ er ve ehemmiyete ra ğ men ş erhin arapça asl ı  son zamanlara kadar 

neş redilmiş  değ ildi. İ lk tab' ı  ancak 1913-1916 tarihinde Haydarabad'da yap ı l-
mış ; son yıllarda Dr. Salahuddin al-Munaccid taraf ından, edition critique 

olarak, yeniden ne ş rine ba ş lanmış tır ve halen üç cildi umûma arzedilmi ş  bulun-

maktad ır 1. Muhterem Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Bey'in müjdesin-

den öğ renmekteyiz ki UNESCO bu mühim eserin frans ızca tercemesini bas-

t ırmaktad ır. Biz burada eserin türkçe tercemesinin, arapça basmundan 110 

sene evvel ne ş redilmi ş  olduğunu kaydetmekle mübahi oldu ğumuzu bildirmek 

isteriz 2 . Eserin mütercimi Gaziantepli müderris ve kad ı , Debbağ -zade 

Mehmed Münih Efendidir. 

"Münih" mahlas ıyla ve "Hoca" ünvaniyle tan ınan mütercimin tam ismi: 

Mehmed oğ lu Mehmed'dir. Gaziantep'te dünyaya gelmi ş tir. Kendisinden bah-

seden eserlerin hiçbirinde do ğum tarihine rastlanamam ış t ır. 

Mehmed Münih Ayintabi'nin hal tercemesine âid en mevsuk malûmat ı  
bir icazetnamesinde bizzat kendisi vermektedir 3  (Müellifin eserlerinden 

bahsederken, bu icazetnameye ayr ıca iş aret edilecektir). Buna göre Mehmed 

Münib Ayintabi dört ya şı nda iken babas ı  tarafından mektebe, ş eyh Ebu 

Bekir el-Çarpini Efendiye götürülmü ş tür. 4 . El-Çarpini vefat edince Meh-

med Münih, Ayıntab' ın kale camii imam ı  ş eyh Mustafa Efendi yan ında arabça, 

edebiyat ve ş er'i ilimler okumu ş tur 5 . Bu hocamn da vefat ı  üzerine genç 

talebe Halil el-Pusdali Efendiye intisab edip ondan Ş allitrul-Buliki, usulü'l- 

1) Ş arhu's-Siyari'l-Kabir, al-1“hira 1957 (I), 1958 (II), 1960 (III). 

2) İ stanbul 1241 /1825 (iki cilt). 

3) İ stanbul lljniversitesi Kütüphanesi (No. A. 4668); icazetnamenin tarihi 25 receb 1208 

26 şubat 1794 tür. 

4) Aynı  icazetname (varak 6b) 

5) Aynı  icazetname (varak 6b-7a) 
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fıkh, hadis, ilm-i kelâm ve kanunu'l-münazara okumu ş tur 6 . Halil Efendi'nin 

gözleri görmez olunca da "Ibnu'l-Gazzal" adiyle ş öhret bulmu ş  olan Hasan 

Efendi es-Siyahi hocamn derslerine devam etmi ş tir 7 . Baz ı  hadiseler yüzün-

den derslerine devam edemiyen Hasan Efendi, talebesini, kendi hocas ı  Hacı  
Hasan-zâde Mustafa Efendi'ye götürmü ş tür ki bu son üstadmdan hayli isti-

fadede bulunmu ş tur 8 . Aynı  zamanda Mevlana MU. Abdurrahman Efendi'-

den edebiyat, hikem-i tabiiyyat, ilahiyat ve riyaziyat mevzuunda ders almay ı  
ihmal etmemiş tir 9 . Müteakiben Münih Efendi Istanbul'a gelmi ş , bir çok alim 

meyatunda Mevlâ İsmail Efendi Konevi'den bir kaç sene müddetle çe ş idli 

dersler almış tır 10. Bundan sonra Mehmed Münib Efendi'yi memuriyet ha-

yatına at ılmış  görüyoruz. Istanbul'da s ırasiyle "reisul-mümeyyizin", Saray- ı  
Sultanide "Ş eyhu'l-muallimin" ve "Evkafu'l-haremeyni' ş - ş erifeyn müfetti ş i" 

olmuş tur 11 . 

Mehmed Münib Efendi'nin kendisi hakk ında verdiğ i malâmat maalesef 

ancak bundan ibarettir. Hakk ındaki diğ er mandud malâmat için birkaç müel-

lifin yazılariyle yetinmek mecburiyetindeyiz. 

Mesela, ş eyhu'l-islam Arif Hikmet Efendi'nin "Tezkire-i ş uarrs ında 

belirtildiğ i gibi, Münih Efendi, babasının "debbağ " zümresinden olmas ı  sebe-

biyle memleketinde "Debba ğ  zâde" adiyle tan ınmış tır 12 . Fakat müellifin 

ismi, yine kendi "Mün ş eat" ının muhtelif yerlerinde "es-Seyyid Münih" ş eklinde 

geçmekle beraber, bir yerinde 11  "es-Seyyid Muhammed Munib el-Huseyni" 

ibaresiyle de geçmektedir. Keza burada kad ıhk ve hocalık yaptığı  şehirlerin 

isimleri ve kendi ünvanlar ı  yer almaktad ır. Mesela: "mu'allim.u'l-kilari'l-

baş  ş  a fi's-sarayi's-Sultâni" 14,  "el-kâçli bi Dari's-saltanati'l-`aliyye sâbikan" 15 , 

"el-Kâçll bi Mekkete'l-Mükerreme sâbikan" 16 , "el-kâçli bi medineti İ zmir 

sâbikan" 17 , "mu'allimu fi'd-Da'irati'l-Cadidati's-

Sultâniyya" 18  gibi. 

6) Aym icazetname (varak 7a-b) 

7) Aynı  icazetname (varak 8a) 

8) Aynı  icazetname (varak 8b) 

9) Aym icazetname (varak 9a : bu zat, Abdurrahman ibn Ali el-Ayintabi, er-Rumi 

"Hâki", "Sawgıfl-ma'rıl fi Şarhi 	 ismindeki ş erhin müellifidir. Vefatı  1168 /1754-5 

tarihindedir. Bkz.: Ba ğdadh İ smail Paşa, Esmâ'u'l-Müellifin I, 553). 

10) Aynı  icazetname (varak 9b-10a) Bkz. s. 27, not 3. 

11) Ayın icazetname (varak 17a) 

12) İ stanbul Millet Kütüphanesi-Ali Emiri k ı smı , tarih no. 789, s. 59. 

13) İ stanbul Universitesi Kütüphanesi, no. T.Y. 1709, "Mün şeat ve tevarih-i manzûme 
ve kasâid-i Münib", varak 63a. 

14) Aynı  Münşeat, varak: 62a, 63a. 
15) Aynı  Münş eat, varak 68b. 
16) Aynı  Münş eat, var. 65a 
17) Aynı  Münşeat, var. 63a. 
18) Aynı  Münş eat var. 89b. 
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Alim, edib ve aynı  zamanda ş air olan Mehmed Münib Efendi görüldü ğü 

gibi, ilkin tahsilini memleketinin ulemas ı  nezdinde yapmış tır. Sonra İ stanbul'-

da meş hur al-Baydâwi Tefsirine ha ş iye yazmış  olan Konyah İ smail Efendi'-

den 19  tahsil görüp icazet alm ış tır Antep'ten İ stanbula geli ş  tarihi olarak mü-

ellifler 1182 /1768 üzerinde ittifak halindedirler. Istanbul'da, sonraki müderris 

ve meşhur Ebu İ shak-zade Ataullah Efendi'ye muallim olmu ş tu 2° . Bundan 

sonra "Sarây- ı  Hümâyûn hocas ı " 21 olup, 1209 /1794 tarihinde Kudüs, Izmir, 

Mekke, ve "Bilad-i Hamse" mollalığı  payesine yükselmi ş tir. 1219 /1804 tari-

hinde İ stanbul payesine terfi 'edip, bir müddet "Meclis-i Mükâleme" memur-

luğu yapmış  olan Mehmed Münib Efendi, 1222 /1807 senesinde Anadolu 

Kazaskerliğ i payesiyle taltif edilmi ş tir Nihayet aç ıklanmayan bir sebebden 

dolayı  Anadolunun muhtelif yerlerinde, 1224 /1809 tarihinde Ankara'ya, 

müteakıben Güzelhisar-Aydma sürülmü ş tür. Orada 20 ş evval 1238 /30 haziran 

1823 tarihinde vefat edip Cami-i Atik kabristan ının caddeye naz ır cephesine 

defnedilmi ş tir 22. Onunla beraber sürgün edilen talebesi ve ahbab ı  Ataullah 

Efendi de ayn ı  yerde ondan iki sene evvel vefat etmesi ve mezarlar ının bir 

birine yak ın düş mesi - Fatın'in ifade etti ğ i gibi - "acib nev'indendir" 23 . 

Mehmed Münih Efendi'nin kaç ya şı nda vefat ettiğ ini hiç bir müellif zikret-

memektedir. Bununla beraber 1238 /1823 tarihinde vefat etti ğ ini ve 1168 

1754-5 senesinden sonra vefat eden Hâki Abdurrahman Efendi'den ders alm ış  

19) İsmail Vehbi ibn Mehmed ibn Mustafa, is'amuddin Ebu'l-Fidâ, el-Konyevi el-Hanefi. 
"Rûm uleması  reisi" (Ra'isul-`ulemaTr-Rümiyya) say ılan bu alim, sultanlara ilk Tefsir takrir 
eden zatt ır. 1195 /1781 tarihinde -hac dönü şünde- Dima şk'ta vefat edip, Salihiyye semtinde 
"Zülkifl aleyhi's-selam makam ı  kurbunda" defn edilmi ş tir Birtak ım ilmi risaleleri, ş erh ve ha-
ş iyeleri yamnda Divan- ı  Hafız şerhi ve bilhassa el-Kad ı  el-Beydavfnin "Anwörn't-Tanzil" adl ı  
tefsiri üzerine yedi ciltlik matbu' ha ş iyesi ile ş öhret kazanm ış  ünlü bir âlimdir. Bkz. Ba ğ dadh 
İsmail Paş a, Hadiyyatu'l-qrifin, Asmö'u'l-Mu'allifin wa iıtöru'l-Mu şannifin, İ stanbul 1951, 
I, 222; bursalı  Mehmed Tahir, Osmanlı  Müellifleri, İ stanbul 1333, II, 359. 

20) Ataullah Mehmed Efendi, Ş eyhulishim Ş erif Mehmed Efendi'nin o ğ ludur. Ayd ın Güzel-
hisar'da 1236 /1820 tarihinde vefat etmi ş tir. Bir divan, baz ı  takrizler ve rnün şeat sahibi olan bu 
zatın Fıkıhdan da baz ı  risaleleri oldu ğu gibi, natamam kalmış  el-Kadı  el-Beydavi'nin "Anwöru't-
Tanzil" adlı  Tefsirine türkçe bir ha şiyesi vardır. Bkz. Bursal ı  Mehmed Tahir, Osmanlı  Müellif-
leri, I, 377. 

21) MÜNİB AYİ NTAB İ 'nin: "Huzur derslerine H. 1196 da da mukarrir olarak kat ıl-
dığı  anlaşı lmakta olup, H. 1197, 1199 - 1208 de de mukarrir olarak kat ı ldığı , ayrı ca H.1204 
de toplanan Mukarrirler Meclisinde de mukarrirlik etti ğ i tesbit olunmu ş tur." Bkz, Ebu'l-
Ulâ Mardin, Huzur Dersleri, İ stanbul 1966 C. II-III, ss. 171-173 ve ss. 855-856, (Onsöz 
ve eklerle yayınlayan Prof. Dr, İ smet Sungurbey)• 

22) Mehmed Münih Ay ıntabi'nin hayat ı  ve eserlerine dair malûmat için bkz.: Fatin, Taz-
kiratu Ijötımati'l-Aş ir (Litografya), İ stanbul 1271 /1854 (s. 382-383); Muallim Naci, Esami, 
İ stanbul 1308 /1890 (s. 306-307); Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, İ stanbul 1311 /1893 (III, 
517); Fra ş eri Ş emsuddin Sami, IÇamüsu'l-A`löm, İ stanbul 1316 /1898 (VI, 4458); Bursal ı  Mehmed 
Tahir, Osmanlı  Müellifleri, İ stanbul 1333 /1914 (II, 34-36); İ smögl Bö şö al-Bagdödi, Hadiyyatul- 

Asmö'u'l-Mu'allifin wa ktöru'l-Mu ş annifin, İ stanbul 1955 (II, 359-360). 

23) Tazkiratu 1:Latimatil-A ş `ör, s. 383. - Ayıntabrnin vefat tarihini, biyograflar 1238 /1823 
olarak tesbit etmektedirler. Yaln ız Bağdadh İ smail Pa ş a 1234 /1818-1819 tarihini ileri sürmek-
tedir (Bkz. Hadiyyatu'l-`Arifin, II, 359). 
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olduğunu göz önüne alacak olursak, seksen ya şı nı  aşkın olarak vefat etmi ş  
bulunduğunu tahmin edebiliriz. 

Ne garib tesadüftür ki es-Serahsi gibi Mehmed Münib Efendi de dü ş man-
larının entrikalar ı  neticesinde Anadolunun muhtelif yerlerinde ve uzun sene-
ler boyunca menfa hayat ı  geçirmek zorunda kalm ış , son nefyedildiğ i Aydın-
Güzelhisarda vefat etmi ş tir. Bu menkabiyetinin müsebbiblerinden baz ııları  
malamdur. Tarihçi ve hiciv yazarlar ından biri olan :As ım Efendi bunlardand ır. 
Mehmed Münib aleyhindeki baz ı  sözlerini Ali Fuad ne ş retmi ş tir 24 . İkincisi 
yine hicivcilerden olan Süleyman Faik Efendidir. Me ş hur "Mecmua"s ında Meh-

med Münib efendiyi: "Hace-i fitne vü fesad, Anadolu payesiyle İ zmid kaza-
s ından ma'zulen ve on iki seneden beru menfiyyen anda ve bunda sürünüp, 
akibet Güzel-Hisar nam mahalde nâ ş ad müteveccih-i dar- ı  cezay- ı  erbab- ı  
bağy ü inad oldu" diye kötülemektedir 25 . 

Mehmed Münib Ayıntabi, eserlerini Türkçe, Arapça ve Farsça olarak yaz-
mış  olup, ş iirleri ekseriya tarih kabilindendir. 26 . 

Vaktimizin mandud oluşu yüzünden biz burada Ay ıntabinin eserlerine k ı -

saca temas etmek mecburiyetindeyiz. Bu ihtifalimizin icab ı  olarak, evvela as-
Sarahsi'nin "Sarlın's-Siyari'l-Kabir" adl ı  eserinin Türkçe tercemesini, sonra 
aynı  eserin, arapça olarak aç ıklamalar ını  ihtiva eden "Taysiru'l-MasIr fi 

ismindeki kitab ını  ele alaca ğı z. Müellifin diğer yazıla-
rına ancak birkaç sat ırla iş aret edebilece ğiz. 

I “Ş ar4u's-Siyari'l-Kablr" - Mehmed Münih Ay ıntabi'nin bu tercemesi 
matbu olmas ına rağmen (iki cild olarak, İ stanbul 1241 /1825) yazma nüsha-
ları  da pek nadir de ğ ildir. Ş imdiye kadar tesbit edebildiğ imiz birkaç yazma 
nüshas ınclan birincisi Es'ad Efendi kütübhanesinde bulunmaktad ır' (No. 

564). Bu nüsha 436 varaktan ibaret olup, her sahifesinde 41 sat ır bulun-
maktadir. Eb'ad ı : 33 x 21 santimetredir. Nüshamn sonunda şu kayıd görül-
mektedir: " şura' ve itmam ı  alettam.âm, civar- ı  Konstantiniyye'de, tevabi-i 

Üsküdar'dan Börs nahiyesinde Kanl ıçak nam karye-i dilâram.da vaki' sahil-
hane-i nüzhet irtisamda ş irazen b,end-i in.tizam k ı lınmış t ır... Tarama tali-
riru hazihi'n-nusbati' ş - ş arlfati fi awa'ili Mulı arramil-haram sanata sab'i 
`aş rata wa rai'atayni" wa alf". 

Birçok varaklar ın kenarlarında, müellifin ilave ve ha ş iyeleri olduğu gibi 

imzaları  da vard ır (Mehmed Münib, 	). 27  Baş  sahifede kitab 

24) Ali Fuad, Tarihi Fıkralar: Heccâ-i nâsir müverrih As ı m Efendi (Servet-i Fünun, İ stanbul 

19 kâmın-i sani 1928, XXXV. sene, c. 63, no. 1640-166, s. 154). 
25) Ali Fuad, Tarihi Fıkralar: Heccâ-i nâsir Süleyman Faik efendi (Servet-i Fünun, 26 

kânun-i sani 1928, aynı  cild, no. 1641-167, s. 170). 
26) Ş . Sami, R.ânrasu'l-A`ram, VI, 4458. 
27) Meselâ: varak 34b, 35a, 35b (iki def'a), 39b, 40b, 41a, 43a,44a, 45a, 46a, 50a, 51b (iki 

defa), 53b, 54b, 55a (iki def'a), 55b, 56a, 57b, 60a (iki def'a), 61a, 64b, 65a, 66a, 67b 68a. 
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için yapılan masraf listesi de geçmektedir 28 . Bundan anla şı ldığ ma, göre 

kitab ın masrafı  536 Kuru ş tur. Ayn ı  sahifede, kitab ın sahiblerinden iki ki ş inin 

isimleri vard ır. Birinci kayıt tarihsizdir 29 . Diğ eri ise, 1225/1810 tarihlidir 30 . 

Bu birinci kayıtta' "istaktabahu" I) diye bir kelime geçmektedir 

ki, bu nüshanm, birisine yazd ırılmış  olmas ına delâlet eder (a ş ağı daki 29 uncu 
nota bakınız). Nitekim bu yazd ırılinamn masraf listesi de ç ıkarılmış tır (not 

28'e bak ınız) Sahifelerin kenarlar ında bulunan ha ş iye ve ilaveler ile yanlar ın-

daki müellif Ayıntabirıin imzalar ı  "Taysiru'l-Masir" niishas ındaki yaz ı  ve im-
zaların aynıdır. Demek oluyor ki, bu nüshan ın metni ba ş ka bir hattat taraf ın-

dan yaz ılmış , haş iyeler ve imzalar sonradan müellif Ay ıntabrnin eliyle ilave 

edilmiş tir. Halbuki "Taysiru'l-Masir" adli eserinin nüshas ı , hem metni, hem 
haş iyeleri hem imzaları , Münib Ayıntabrnin kendi eliyle yaz ılmış tır. 

Eserin ikinci yazma nüshas ına gelince, İ stanbul Üniversitesi Kütübha-
nesinde (T.Y. 7353-7354), iki cild olarak (I inci cild 322, II ncisi 334 varak-
tan ibaret olup), ta'lik hatt ı  ile yaz ılmış t ır. Ebadı  29 x 16 santimetredir. 

Nihayet yine Istanbul'da: Halet efendi (no. 130), Mihr-i Ş ah Sultan 

(no. 307), Mehmed Hafid (no.230), Â ş ir efendi (no. 261), Köprülü III (no.65), 
ve Hacı  Selim Ağa (no. 289) kütübhanelerinde bu eserin birer yazma nüshas ı  
bulunmaktad ır. 

Ş erhi Siyeri Kebir tercemesini Brusal ı  Mehmed Tahir dahi, noksan olarak 

göstermektedir. Ona göre Mehmed Münib Ay ıntabi do ğrudan doğ ruya 

İ mam Muhammed e ş - Ş eybani'nin. "As-Siyaru'l-Kabir" adl ı  eserini arapça-

dan türkçeye terceme etmi ş tir 31 . Halbuki Ayıntabi, eş -Ş eybani'nin "As-
Siyaru'l-Kabir" üzerine Ş emsu'l-Eimme Es-Sarahsi tarafından yap ılan şerhi 

terceme etmi ş tir. Bağdadlı  İsmail Paş a da bunu tasrih etmiyor ve Mehmed 

Tahir'in sözlerine benziyen bir ifade kullan ıyor 32 . Ne yaz ık ki, bu noksan ifa-
deyi diğer Türk müellifleri de kullanm ış lardır 33 . 

28) Defter-i masarif-i müfredat ı  in kitab: Guru ş : 

ecza' 43 	1 ..— 	 430 
	 fihristler kitabeti 016 

	

10 	tezhib ve teelid 090 

536 
29) İ staktabahu: Eminpa ş a-zade Mehmed Emin, al-mutasarrifu bi rutbati ş adörati Ana-

doli, al-fakir 	Ta`ölö. 

30) min kutubil - fakiri'l - bakir Abdülkadir ibn Mehmed Emin, gufira lahumit ömin! 
sene [12125 [1810]. 

31) Osmanlı  Müellifleri (II, 35): "Terceme-i Siyer-i Kebir" İ mam Muhammed Hazretleri-
nin siyer-i şerife-i Nebeviyye ile askerli ğe müteallik bazı  evamir-i seniyye-i Hazret-i Peygam-
beriden böhis eser-i me şhuriıain bazı  noktaları  tevsi' edilmek ş artı  ile tercemesi olup, iki cild-i 
kebir üzre müretteb olan bu eser-i bi adil 1244/1828 tarihinde tab'edilerek..." (Bursal ı , tab' 
tarihini sehven 1244/1828 olarak göstermektedir. Do ğ rusu 1241 /1825 dir.) 

32) Hadiyyatu'l-qrifin, II, 359: "Min ta ş Eınifihi Tarcamatu's-Siyaril-Kabiri fi'l-Fikhi, 
mucalladayn, matbüc. 

33) Bakımz: Fat ııı , Tazkiratu ljötimatil-A şör, s. 383 ("Siyer-i Kebir nam kitab- ı  nefise 
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Mütercim Münib Ayintabi, yapt ığı  tercemeye ekledi ğ i mufassal bir 

mukaddimede, türkçeye çevirdi ğ i eserin değerini ve muhteviyat ım kaydet-

tikten sonra, kitab ın as ıl müellifi ve Ebû Hanife'nin talebesi ve arkada şı  olan 

Muhammed ibnu'l-Hasan e ş - Ş eybani ile eserin ş arihi Ş emsu'l-Eimme es-Serahsi 

hakkında lüzumlu biyogragfik malûmat ı  eklemeyi ihmal etmemi ş tir. Müter-

cim, kitab ın muhteviyat ını  ş öyle anlatmaktadır: 

"Kitabu's-Siyeri'l-Kebir: fedâil-i gazâ ve ribât ı  ve asâkir ve umerâ hak-

larında me ş rû ve memnû olan ahval-i lazimetu'l-irtibât ı  cami; ve müslimin-

den ehl-i harbe i'tâ olunan and-ü emâmn esbâb-u şurût ve ibarat ını  ve ol and-ii 

emam nakz ve ibtâlin caiz ve gayr- ı  caiz olduğu mevadi` ve itibarat ım müs-

tecmi`; ve müsliminin ehl-i harbden ahz-ii istilâb eyledikleri emval-ü üserâ ve 

arazinin ahka ın.-1 aksam ını  ve ehl-i harbin dahi müsliminden hatf-u intihâb 

eyledikleri emval ve üserâ ve arazinin aksam- ı  ahkanamı  havi; ve ş ucean-1 

mücahidini ganaimden menâfi-i zâide ile tenfil ve takdimi ve fürsan- ı  
nauvahhidini megânimden siham- ı  mütezâide ile rical-i racilin üzere tafdil 

ve tekrimi muhtevi; ve ehl-i harbden mü'minin ve emiru'l-mü'minine isal 

olunan hediyyeyi kabulün makbul ve gayr- ı  makbillünü ve müsliminden 

ehl-i harb içün irsal-i hediyyenin ma`kal ve gayr- ı  ma`külünü hafil; ve mu-

badele-i üserâ-i müslimin ve mü ş rikinin suver-i câize ve bât ılasma ve müş ri-

kinle meccânen yahud ahz-i mal, ya i`ta-i malla akd-i müsâlemenin envâ-i 

sahiha ve at ılas ına katil; ve ş urtit-i müsâlemeden sahih ve gayr- ı  sahihini ve 

turuk-i tahrir-i ahidnâmeden fasih ve gayr-i fasihini ş arih; ve Darul-Harbde 

bulunan müsliminden a`mal-i saliha ve fasideyi ve dar- ı  islâmda bulunan 

ehl-i harble muâmelat- ı  nâfize ve kâsideyi muvazz ıh; ve müsliminin ehl-i 

harbe a`dalar ı  olan ehl-i harb-i aharin üzre iânetlerinden ve ehl-i harble a`da-i 

müslimin olan ehl-i harb-i âharin üzre istiânetlerinden bâhis; ve tâat-i imam-

dan haric olan ehl-i ba ğy ile kıtal ve ahz-i emvallerinden ve ehl-i adilden iken 

meyan- ı  ehl-i bağyde yahud müsliminden iken meyan- ı  ehl-i harbde bulunup 

yahud saff- ı  mü ş rikinde müsliminle kıtal eyleyen kimesneler ile iktital ve gayri 

ahvallerinden basitu'l- ınebahis; ve zehair ve esliha ve emtia ve rakik ve hay-

vanattan ehl-i harbe bey'de ruhsat olup olmayanlar ı  dar- ı  islâmda ehl-i zimmet 

için ihdas- ı  kenâis ve izhar- ı  hamr ve h ınz ırda icazet olunup olunmayanlar ı  
farik; ve harbi-i müste'men dar- ı  islâmda meksden ve istimlâk-i akar 

ve araziden men' olunmak mebahisini ve ehl-i harb daru'l-harbe avdetten men' 

olunup ehl-i zimmetten indirâcm ın esbâb ve bevâisini nat ık; ve dar-1 islam 

ve daru'l-harbde isabet olunan rikâz ve maden ve cevahir misillû nesnelerin 

hükm-i ş er'isini ve müslim ve zimmi ve harbiden ahz olunan zekât ve gümrük 

tercemesi"); Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani (III, 517): "Siyer-i Kebir terceme etmi ş "); Mual-
lim Naci, Esami, s. 307 ("Siyer-i Kebir tercemesi"); Ş . Sami, Kffinüsu'l-A`Mm, İstanbul, VI, 
4458: "Siyeri Kebiri türkçeye terceme..." 
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ve cizye ve harâc- ı  arz misillû nesnelerin tarik-i mer`isini mübeyyin; ve harbi 

ve zimmi ve mürtedde dâir olan cemi-i ahvâli ve küffar ın ve s ıbyan- ı  küffar ın 

islâmlariyle hükmü mucib olup olmayan mecn ı ii-i akval-ü ef'âli muayyin; 

vel-has ıl bu ğ at- ı  müslimine ve ehl-i harb ve ehl-i zimmete bi vechin mine'l-

vücûh müteallik olan âmme-i mesâil-i ş er`iyyeye Ş amil olduğundan ba şka 

tan.zir-u tavzih ve istidlal z ımnında ebvab- ı  fıkhiyyeden hezârân hezâr fevâid-i 

asliyye ve fer`iyyeye mütenâvil ve min külli'l-vücûh kâmil ve mükemmel bir 

kitab- ı  adimul-münı asildir" 34 . 

Ş erhu's-Siyeri'l-Kebiri terceme ederken takib etti ğ i sistem hakk ında da 

mütercim bize ş u malûmat ı  vermektedir: 

".„ ve te'sis-i meanisini mebâni-i muhkeme üzre ibtinâda mezid-i dikkat-ü 

rtinâ olunup beyan- ı  lügât-u m.üfredat ve tefsir-i ayat- ı  beyyinât ve ş erh-i 

ehâdis'-u eser ve zikr-i me ğ âzi ve siyer ve tahrir-i kavâid-i asliyye ve takrir-i 

fevâid-i fer`iyye ve bast-i emsal-ü hikâyât ve zabt- ı  esmâ-i ricâlat misillü 

ulûm-i akliyye ve nakliyyeye mütevakk ıf olan cemi-i mebâhis ve mevâkifde 

mücerred m.ahfûz-i hafıza-i vicdan ım olan maliımat ım ile iktifâ ve isti ğnâ 

itmeyüb belki her babda müceddeden merci-i lay ıkına mürâcaatla kütüb-i 

m.u`tebereden iltikat ve ictinâ eyledim ve ekser mevâzide nüsha-i Imam 

Ebu'l-Mehâmid Mahmüd ibn Ahmed el-Hasirrye itibar idüb baz ı  mevazi'de 

dahi cemr-i nüsah- ı  mevcûdede sehv-i nâsih zâhir-u râsih olma ğ la cümlesine 

muhalefetle muvâfakat hakk-i sarihi ihtiyar eyledim. Ancak gerek mesâil-i 

kitab ı  ve gerek makam.-1 istidlâlde irâd olunan âyât-u ehâdis ve gayrilerini 

lâfzan bi laf= terceme ve tefsir eylemek, tefhime bâis-i ihlal ve ifhâma badi-i 

ihtilal idüğ i meczûm-i nükte ş inasan- ı  makal oldu ğundan keman lisan- ı  as ır 
üzre ta`bir-i zebanzed ile telhis-i hulasa-i meâni ile i ş tigal eyledim. Ve ibare-i 

kitab ı  bi aynilı a zikr-ü tahrir zahâmet-i tercemeye bâdi oldu ğundan ba şka 

fâide-i zâideye dahi müeddi olmama ğ la ol vadiden sarf- ı  inan-itibar ve mücer-

red terceme has ı l- ı  meâni birle iktifaya teveih-i veche-i ihtiyar idüb ancak 

âyat ve ehadis ve âsar ve e ş 'ar misillu makam- ı  istiş hadda irâd olunan usül-i 

belagat- ş iarı  bi ibârâtihâ ketb-u ter ımik ve hülâsa-i mazmunlar ın ş erh-u 

tensik eyledim. Kezalik asl- ı  kitabdan ma'raz- ı  işkal ve rtiraz olan baz ı  mevaz ı i 
dahi bi ibaretihâ zikr-u tasrih, ba`dehû arz- ı  ş übhe yahud ref`-i i ş tibahla 

bahs-ü tenkih eyledim. Kezâlik arabiyyesi bil-husus mevârid-i ahkâm 

ve nusisı s olan elfaz- ı  uki‘ı dı  bi a`yaniha zikr-u tastir, ba'dehu laz ım olan 

cemr-i kuyûd-u ş urûtunu cami kelimat- ı  türkiyye ile terceme ve tefsir 

eyledim. Ve'l-has ı l, terceme-i acizanem, ifade-i meramda laz ım olan cemr-i 

ş urfita muvafık olmağ la mü-taban-1 kitâba ş erh-i faik ve m.üteallimarı a üstaz- ı  
hâzik mertebesine lahlk idü ğ i asl-ı  kitabla tercemeye alâ vechi'l-mukabele 

34) S. 3-4. 
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iman- ı  nazar eyleyen ehl-i basiret ve ashab- ı  temyiz `indlerinde mümtaz ve 
mütehakkikt ır" 35 . 

Bursalı  Mehmed Tahir'in ifadesine göre bu terceme, Sultan Mahmud'un 

emri üzerine alay müftileri ve tabur imamlar ı  tarafından münasib zamantarda 

zâbit ve askerlere tedris edilip izah edilirdi 36 . 

Ayıntabrnin Ş erh-i Siyer-i Kebir tercemesi üzerinde Prof. Dr. Abdülkadir 

Karahan' ın da ehemmiyetle durdu ğ unu ve buna dair bir etüd yazmak niyyetin-
de olduğunu burada memnuniyetle kayd etmek izteriz. 

II. "Taysiru'l-Masir ft, Ş arbi's-Siyari'l-Kablr" isimli arapça bir eserle, Meh-
med Münib el-Ay ı ntabi, "Sarlm's-Siyari'l-KabIr"deki izaha muhtaç, zor, 

anlaşı lması  güç yerleri ş erh etmi ş tir. Aslında bu eser "As-Siyaru'l-Kabir"in 

bir haş iyesi durumundad ır. Bu kitab ın otograf nüshas ı  Istanbul'da Hüsrev 

Pa ş a Kütübhanesinde bulunuyor (No. 382, 171 varak, her sahifesinde 33 
sat ır; yazman ın eb'ad ı : 28 x 16 santimetre). 

Yaznıanın baş  sahifesinde, bu nüshan ın müellif hatt ı  ile yaz ıldığı na dair 
bir kay ı t vard ır: "Ha ş iye-i Siyer-i Kebir-i Münib Efendi; hatt ı  müellif". Nus-

hanın kenarındaki baz ı  ilave notların altında "Mehmed Münib 
ş eklinde müellifin imzas ı  da vard ır. Bu notlarla kitab metni ayn ı  yaz ı  ile yaz ı l-
mış t ır ki bu da eserin tamamen Aymtabinin eli ile yaz ıldığı na delâlet eder. 

Eserin sonundaki müellifin bir notundan anla şı ldığı na göre, müellif bu eserin 
yazmas ına 1214 senesi Ş evval ayı nın 2linci Pazartesi günü(17.3.1800) ba ş lamış -

tır. Birinci cildi (Babu'l-hukmi fil-usara, `abIdihim wa ahrarihim fi umürihim" 
babm ın sonuna kadar) keza Pazartesi 1 Cumadal-ahira 1215 /20.10.1800. 

tarihinde bitirmi ş tir. Eserin tamam ı  ise, Cumartesi 24 Muharrem 1216 /6.6. 
1801. tarihinde sona ermi ş tir. Bütün eser Üsküdar civar ındaki "Kanlıcak kö-
yünde" 37  yaz ılmış tır Eser Mustafa o ğ lu Sultan Selime" ithaf edilmi ş tir 

35) Bkz. s. 4-5. 
36) Osmanlı  Müellifleri, II, 35. 
37) Notun aslı  ş öyledir: 

ru'll 	 „?1-1 	J.5:4» 
« 	 . . . 	 Lit 	 j 	 -,h1 	 ... 

ris- ı  
ri?.(i 	r 	 ı  JL')11  ıl 6.4-1  ı l ,7>b 	4. J.,1 -Lı4-1 r ız ı  

, 	 7;_,_-"ji I 

-LA 	 (.1)-1  

1-f) J Ut,ı, 	 _7; 	 (:>JI 

. 	 c 	 r3L.J1 
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Eserin ikinci nüshas ı , ba ş ka bir hattat elinden ç ıkmış tır. Bu nüsha halen 

Istanbul'da Mihri ş âh kütüphanesinde muhafaza edilmektedir (No.110; 291 

varaktan ibaret olan bu müzehheb nüshan ınsher sahifesindeki sat ır say ı s ı  21 

olup, eb'ad ı  24 x 15 santimetredir). 

Bu kitab ın daha birkaç yazma nüshas ı  vardır: 

Birincisi, Üniversite Kütüphanesinde (A.Y.5867), nesih yaz ı  ile yaz ılmış  
ve 312 varaktan ibaret olup, müzehhebdir. Her sahifesinde 21 sat ır vard ır. 
Eb'ad ı : 22 x 15 santimetredir İkincisi Topkap ı  Saray ı  Müzesi / Emanet-

Hazine kütübhanesinde (No. 726) mahfuzdur. 1218 /1803 tarihinde yaz ılmış  
ve müzehheb olan bu nüsha, 234 varaktan ibaret olup, her sahifesinde 25-er 

satır vard ır. Eb'adı : 23 x 15 santimetredir. Üçüncüsü Hasan Hüsnü Pa ş a 

Kütüphanesindedir (No. 535). Dördüncü nüsha Medine'de, Seyhulislâm 

Arif Hikmet Bey Kütüphanesinde (F ıkh- ı  hanefi, eski no. 58, yenisi 92) 

bulunmaktad ır. 245 varaktan ibaret olan bu müzehheb nüshan ın her sahife-

sincle 21 sat ır vard ır. Keza ayn ı  kütüphanede mezkür eserin bir (be ş inci) 

nüshas ı  daha muhafaza edilmektedir (F ıkh- ı  Hanefi, eski no. 59, yeni no. 

95) ki 176 varaktan ibarettir. Yaz ıs ı  muahhar ve kötü olup her sahifesin-
de 22 sat ır bulunmaktad ır. 

Bu son iki nüshada hattat isimleriyle istinsah tarihleri yoktur. 

Son iki nüshayı  bize tan ıtmak lütfünda bulunan Prof. Dr. M. Hamidullah 

Bey'e ş ükranlarımı zı  arzederiz. 

Aymtabiden bahs eden eserlerden ancak Mehmed Süreyya, 38  Bağdadl ı  
Ismail Pa ş a 39  ve Bursalı  Mehmed Tahir'in 40  eserlerinde "TaysIru'l-MasIr"in 

zikri geçmektedir. 

"Al-Ijikmatu'l-Garrtr fi "kölni'l-Gaza' ".- Cihadın faz ıletlerine dair 

olan bu eser, Ba ğ dadlı  İ smail Pa ş a 41  ile Bursal ı  Mehmed Tahir 42  tarafından, 

Mehmed Münib Ay ıntabrnin türkçe orijinal bir eseri olarak gösterilmi ş  ise de, 
İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki yazma nüshaya göre, bu eserin müel-

lifi Muhammed 'Akil al-Makki, mütercimi ise, Mehmed Münib Ay ıntâbi'dir 43 . 

38 Sicill-i Osmani, III, 517: "Ve arabi ha ş iyeleri",. 

39) Hadiyyatu'l-`A.rifin, II, 359: "Taysiru'l-Masir fi Ş arhi's-Siyaril-Kablr", fi mucalladayn 

40) Osmanh Müellifleri (II, 36): "Taysiru'l-Masir fi Ş arbi's-Siyari'l-Kabir" arabiyyu'l-

ibare olub, tercemeden ba şkadır Bunlardan İ mam Muhammed'in Siyeri ma'lümunun mü şki-

lâtım tavzih yolunda arabiyyu'l-ibare bir cild üzre müretteb, ayruca bir eser-i faz ılâneleri olduğ u 

da, ziyaret etti ğ im senk-i mezar ında mahkûk ibareden anla şı ldı ". 

41) liçiülıu'l-Maknün fi'z-Zayli `alfi. Ka şfi'z-Zunün, Serefuddin Yaltkaya ve Kilisli R ıf'at 

neş ri, İ stanbul 1364 /1945, I, 414. 

42) Osmanlı  Müellifleri, II, 35. 

43) İ stanbul rniversitesi Kütüphanesi (T.Y. 2203), 142 varak, eb'ad ı : 21,5 X 13,6 santimetre. 
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Diğ er kaynaklarda bu eserin zikri bile geçmemektedir. Ba ğ dadlı  İ smail Pa ş a 
ise, bundan ba ş ka, yani ayn ı  mevzua tahsis edilmi ş  bir de "Façlâ'ilu'l-Cihâd" 
adlı  eserini "Hadiyyatu'r 7rifin" adl ı  kitab ında zikretmi ş  ise de, 44  diğ er eseri 
olan Ka ş fu'z-Zunfin Zeylinde ondan bahs etmemektedir. Herhalde bu "Façlâ' 
ilu'l-Cilı âd" ile yukar ıda zikri geçen "Al-Hikmatu'l-Garrâ' fi al ıkâmi'l-Gazâ"' 
ismindeki eserin aynıdır. Eserin sonunda, Es-Seyyid Mehmed Munib el-Ay ın-
tabi Mu'allimu Düril-Kutubil-`2kn ıira fi'd-Dairati's-Sultâniyyatil-Cadidati'z-
Zâhira" diye o zamanki vazifesine i ş aret etmektedir. 

Ş eyhul-islâm Mustafa Efendi Hamidi-zade'nin tavsiyesi üzerine Mehmed 

Münih Ayintabi bu eseri arabçadan türkçeye terceme etmi ş tir. 

Eserin ikinci yazma nüshas ı  İ stanbul Es'ad Efendi Kütüphanesinde 
(no.319) dir. 

IV. Zeylu Devhati'l-Me ş iiyih 	Osmanlı  Imparatorlu ğunun zuhurundan 
H. 1158 /1745 senesine kadar ş eyhu'l- islüml ık makamında bulunan zevat ın hal 

tercemelerini ihtiva eden "Devhatu'l- me ş ayih" adlı  eserin müellifi Müstakim-

zâde Süleyman Sa'duddin Efendidir. Müellif müteakiben 1175 /1761 e, daha 
sonralar ı  da 1200/1786 senesine kadar ş eyhulislâm olanlar ı  ilâve etmek suretiyle 
esere iki defa zeyl yazm ış tır. 1200 senesinden 1221 /1806 ya kadar ş eyhulis-
lâmlık yapanlar ı  ilâve ederek Müstakim-zade'nin eserine zeyl yazan ise Ayin-
tabidir 45 . Ş eyhulislâm Müfti-zade Ahmed Efendi hakk ında mütemmim 
malümat verdikten sonra Ş eyhulislâm Mehmed Ali Efendi ile ba ş layıp 
Ş eyhulislâm Mustafa k ş ir Efendide son bulan devreye âid bu zeylin İ stanbul 
Üniversitesi Kütüphanesinde üç yazma nüshas ı  bulunmaktad ır: 

1—T. 2558 no. lu nüsha 37 varaktan ibaret olup yaln ız Ayintabrnin 
Zeylini ihtiva etmektedir. 

2—T. 6198 nüshas ı  bir mecmua olup Osman-zade'nin Hadikatu'l-vüzera 

ve Zeyli ile Ahmed Cavid Bey'in Hadikatu'l-vüzera's ı  ve Müstakim-zade'nin 
Devhatu'l-Me ş ayihi ile birlikte Ayintabinin Zeylini ihtiva etmektedir. 

Bu son Zeyl 298b den 332a ya kadar devam etmektedir. Bütün mecmua 332 
varaktan ibarettir. 

44) Hadiyyaturifin, II, 359. 

45) Bkz. Brusah Mehmed Tahir, Osmanl ı  Müellifleri (II, 35). - Bu eseri, Mehmed Miinib'den 

sonra 1248 /1832 tarihine kadar devam ettiren Muhass ıl - zade Süleyman Faik Bey'dir. Ondan 

sonra ve 1279 /1862 senesine kadarki zeyli Mektis ıbi - zade Abdulaziz Efendi taraf ından yaz ı l-
mış tır. 1293 /1876 tarihinde vefat eden Topal R ıf'at Efendinin "Dawhatu'l-Ma ş üyib"-i bütün 

bunları  içine almış tır (Bkz. Brusal ı  Mehmed Tahir, ayn ı  eser, I, 168). Ba ğ dadlı  İ smail Paş a'nın 

ifadesine göre ( İ tlöllu'l-Maknün, 11,17) Ay ıntabinin bu zeylinin ismi "Safinatu'l-Fa ş üba"dır. 
Bu zeyli diğer müellifler de zikretmektedirler (Mese13: Fatin, Tezkire, s. 383; Muallim Naci, 

Esami, s. 307; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, III, 517; Ş .Sami, R.önrösu'l-A`löm, VI,4458). 
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3— T.Y. 9823 no. 11 nüsha. 

Üniversite Kütüphanesi d ışı ndaki yazma nüshalardan bir kaçma daha 

i ş aret edelim: 

1—Es'ad Efendi Kütüphanesi, No. 2265 /2, var. 83 b - 92 a. 

2—Hüsrev Pa ş a Kütüphanesi, No. 391 /3. 

3—Bağ dadlı  Vehbi, No. 1148, var. 122 b - 157 b. 

Eserin mukaddimesinde, müellifin ismi ş u ş ekilde geçmektedir: 

"Amma ba'd, ehl-i ilm-u kemalin zacif-u bitabi Esseyyid Mehmed Münib 

el-Ayintabi". 

V. Durru'n-niOm fi alsuni't-turkiyyati uıa'1-` arabiyyati wa:1-a`dim 

Bu eser, me şhur "Tuhfe-i Vehbi" tarz ında tertib edilmi ş  olup içindeki arab-

ça ve türkçe lfigatlar türkçe manzum olarak kaleme al ınmış tır. İ stanbul Üniver-

sitesi Kütüphanesi fi ş lerinde bu eser Münib Ayintabi'ye nisbet edilmi ş  ise de, 

eserin ba şı ndaki 8 kibar- ı  uleman ın takrizlerinden Rumeli kad ıaskeri İ shak 

Efendi-zade Ataullah Efendi'nin imzas ını  ta şı yanında müellif olarak "Hasan 

Ayni el-Ayintabi" (1253 /1837) gösterilmi ş tir ("en-nâz ımu'l-âli es-seyyid Hasan 

Ayni el-Ayintabi" 46). Eser 1236 /1820-1 tarihinde telif edilmi ş tir 

Bu manzum Liigat ı , bildiğ imiz kaynaklar ın hiç biri zikretmemektedir. 

İ stanbul Üniversitesi Kütübhansinde (T.Y. 5493) bulunan ve nesih hatt ı  ile 

yaz ılmış  nüsha 108 sahifeden ibaret olup, eb'ad ı  23,7 x 14 santimetredir. 

Her sahifesinde 15 — er sat ır vard ır. 

VI. "Ijulc-ış atu'n-Nukül" — Mehmed Münib Ayıntabrnin edebiyyata dair, 

bu eserini zikreden Ba ğ dadlı  İ smail Pa ş a, ba ş langı çından şu ibareyi almak-

tad ır: 

r _74. 

Bursalı  Mehmed Tahir ise eserin matbu oldu ğunu da ilâve etmektedir 48 . 

Maalesef, Ayıntabi'nin bu eserini ne yazma, ne de matbu' olarak görmek f ır-
satını  elde edebildik. 

VII. Münseat-Tevetrih-Kailtid ve es'ar mecndiast.—Bu yazma meemilan ın 

bir nüshas ı  İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi (R ıza Pa ş a kısmı) türkçe yaz- 

46) Ist.En.Küt.no.T.Y. 5493, vr. 108a (sekizinci tak ı-iz). Bağdadli İ smail paş a'nm ifadesine 

göre bu ffigatın ismi "Nuzumu'l-cavöhir fi'l-lu ğ a" (Bkz. Asmöul-Müellifin, I, 301) dir. Bursal ı  
Mehmed Tahir bu müellifin ismini "Hüseyn Efendi Ay ıntablı" olarak kaydetmekte ve eserini de: 

"Nuzum-i cevâhir namipdaki higat- ı  manzumesi matbudur" diye zikretmektedir. (Bkz. Osmanl ı  
Müellifleri, II, 322). 

47) idöhu'l-Maknün, I, 437. 

48) Osmanlı  Müellifleri, II, 35. 
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malar ı  aras ında yer almaktad ır (T.Y. 1709). 261 varaktan ibaret olan bu eser, 

nesih ve rik'a hatlar ıyla yaz ı lmış  olup, yaz ı lış  tarihine dair bir kayda rastlana-

mamış tır. Eb'ad ı  213,3 x 16,3 santimetredir. Burada müellifin baz ı  ş iirleri de 

mevcuttur. Bursal ı  Mehmed Tahirin ifadesine göre, halen İ stanbul Üniversi-

tesine bağ lı  eski Halis Efendi kütüphanesinde müellifin eliyle yaz ılmış  bir nüs-

has ı  vardır 49 . Üniversite Kütüphanesi Müdürü Bay Nuruddin. Kalkandelen'in 

beyanına göre, Halis Efendinin koleksiyonunda böyle bir nüsha görünmemek-

tedir 59 . Diğer kaynaklar bu eseri zaten zikretmemektedirler. 

VIII. Temhidu'l-mevlad fi mehdi'l-vüc ıld.—Bu eser, Ayintabi'nin, men-

fada bulundu ğ u s ırada ve üzüntülü olarak "Sultan Mahmud ibn Abdi'l-Ha-

mid"in dünyaya gelen bir çocu ğu münasebetiyle kaleme al ıp padi ş aha 

hediye ettiğ i bir risalesidir. 

Risale: mukaddime (adab- ı  vilâdet) ile üç bâb (L'akika, II. isim takma, 

III. evlad hukuku) ve bir hatime (sünnet) den ibarettir. Eser, f ıkıh ve hadis 

kitablar ına dayamlarak telif edilmi ş tir. 

Vilâdet hakkındaki bu risalewnin yazma nüshas ı  İ stanbul Üniversitesi 

Kütüphanesinde mevcuttur (T.Y. 6692). 16 varaktan ibaret bu risale, nesih 

hattı  ile yaz ılmış t ır. Eb'ad ı  21,5 x 15,1 santimetredir. Di ğer kaynaklar Ayin-

tabi'nin bu eserinden bahsetmemektedirler. 

IX. İ lm-i artiz risaleyi,—Üçüncü Sultan Selim zaman ında Aruz konu-

sunda yazmış  olduğu bir risaleyi "Hâssa-i Hümayun hocas ı  Mehmed Münib 

Efendi": "Mizanu Selim" diye adland ırmış tır. 1203 /1788-9 tarihinde yaz ılan 

bu risale, bir mukaddime, iki bâb ve bir hatimeden ibarettir. Eserdeki 

kaideler misallerle donat ılmış , ş iirle alakalı  ı st ılahlar aç ıklanmış tır. 

İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bu eserin üç yazma nüshas ı  vard ır: 

a) T. 9729 no.lu  nüsha 62 varaktan ibaret olup her sahifede 15 er sat ır 
bulunmaktad ır. 1204 /1791 tarihinde nesih hatt ı  ile yaz ılmış tır. 

b) T. 5616 no.lu nüsha (Mizanu Selimiyye mine'l-Aruz) 1203 /1788 ta-

rihini ta şı makta ve nesih hatt ı  ve harekeli olarak yaz ılmış  bulunmaktadı r. 
Her sahifesi 15 sat ırlı  bu 65 varakl ı  risalenin serlevhas ı  müzehheb, cedvelleri 

yald ızl ı dır. 

49) Osmanli Müellifleri, II, 35. 

50) Aymtabinin yazma eserlerini arama ve tesbit i ş inde bana büyük yard ımları  dokunan 

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah ile Nuruddin Kalkandelen Beylere, burada bilhassa şükran-

larımı  arzederim. 

51) Bursalı  Mehmed Tahir (Osmanl ı  Müellifleri, II, 35) bu risaleyi "Tamhidu'l-Mawlfı d 

fi Mandi'l-Wucüd" diye adland ırmakta ve "Keyfiyyet-i vilâclet hakk ında ehadis-i ş erife ile bu 

babtaki mutaliat ı  muhtevidir" şeklinde tavsif etmektedir. 
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c) T. 2979 no.lu  nüsha (Mizanu Selim fi arilz) 29 varakl ıdır ve 23 receb 

1266 / 2.6.1850 tarihinde Ataullah Efendi - zade Ş erif Efendi tarafından 

yaz ılmış tır 

Ayıntabi'nin bu eserini yaln ız Bursalı  Mehmed Tahir zikretmekte ve te'lif 

tarihi olarak 1203 /1788 senesini göstermektedir 52 . 

Ayintabi'nin buraya kadar zikretti ğ imiz eserlerinden ba ş ka tesbit ede-

bildiğ imiz şu birkaç eseri daha vard ır: 

Manzume-i vilâdet-i Hadice Sultan.--Mehmed Münib, Sultan Ahmed 

oğ lu Sultan Abdülhamid'in k ı zı  Hadice Sultan ın dünyaya geli ş i münasebe-

tiyle arabça nesir ve naz ım karışı mı  bir risale yazm ış tır. O s ıralarda müreffeh 

bir hayat sürmekte olan müellif imzas ını  "Ders-i Am Mehmed Münib 

el-Ayintabi" olarak atmış t ır. 

Bu risalenin bir yazma nüshas ı , İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesinde 

(A. 5944) bulunmaktad ır. 5 varaktan ibaret ve talik hatt ı  ile yaz ılmış  olup 

her sahifesinde 21 sat ır vard ır. 

Ayintabi'den bahseden kaynaklar bu eserini zikretmemektedirler. 

II— icazetname.—Râciz adiyle tan ınan Süleyman oğ lu Hafız Seyyid Hasan 

Efendi ismindeki talebesine Mehmed Münib Efendi 25 receb 1208 /26 şubat 

1794 tarihinde, arabça olarak, bir icazetname tanzim etmi ş tir. 

Bunun İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesinde iki yazma nüshas ı  bulun-

maktadır: 

1) A. 4668 no. lu nüsha, nesih hatl ı  ve 17 varaktan ibarettir. Her sahi-

fesinde on birer sat ır vardır. Serlevhas ı  ve cedvelleri yald ızlıdır. 

2) Bu ikinci nüsha T.Y. 1709 no.lu  "Münş eat" mecmuas ı  içindedir (varak 

125b-132b). 

Bu icazetnameyi de hiç bir müellif kaydetmemektedir. Müellifin kendi 
hayatına dair verdiğ i baz ı  malinnattan dolay ı  mezldir icazetname bir kat 

daha de ğ er kazanmaktad ır. 

M-Imtihan Risalesi.-1221 senesinin birinci günü (21.3.1806) ki nevruza te-

sadüf etmektedir, Sultan Mustafa o ğ lu Selim,(Mehmed Salih Efendi zade) Ş ey-

hulislâm Ahmed Esad Efendiye, ruus talebeleri için imtihan akdedilmesini emir 

buyurmuş tur. Ş eyhulislâni kendi evinde müderris ve mollalardan müte ş ekkil 

bir âlimier toplant ıs ı  tertib edip imtihan mevzular ını  on madde halinde tesbit 

ettirmiş tir. Bu imtihan suallerini es-Seyyid Mehmed Münih Efendi bir risa- 

52) Osmanlı  müellifleri, II, 36. 
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lede arabça olarak kaleme alm ış  bulunmaktad ır. Bu sualler d ışı nda, zaif 

talebeye mahsus olmak üzere, bilhassa arabça ile alakal ı  birkaç kolay sual 

daha ilave edilmi ş tir 

İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesinde (T.Y. 2474) bu imtihan risalesinin 

yazma bir nüshas ı  vard ır. 

Risalenin ikinci nüshas ı  müellifin "Mün ş eat" mecmuas ında ( İ st. 

Küt. T. 1709, varak 114a-114b) mevcuddur. 

Bu risaleyi de kaynaklar meskat geçmektedir. 

IV— Asdru'l-Hikem fi nak ş i'l-Kadem. — Süleymaniye Kütüphanesinde 

(Hac ı  Mahmud kısmı , no. 2184) Mehmed Münib'in bu isimde türkçe bir 

risalesinin yazma bir nüshas ı  mevcud bulunmaktad ır. 

37 sahifelik bu risale, bir mukaddime, iki bab ve bir hatimeden ibarettir. 

Hazret-i Peygamber'in ayak izi (resm-i kadem) ve bununla ilgili meselelerden 

bahseden bu risalenin ismi dahi di ğer kaynaklarda yoktur. 

V— Nohud yak ı s ı  risalesi.—Mehmed Münib Ayintabi bu risalesinde "keyy" 

ile tedavi gören ve "vücuddan yak ı  açup ve üzerine nohud vaz' eden kimseler 

için ne ş f iden rutubet" in abdest muvacehesindeki durumunu k ısaca izah 
etmektedir. 

Dört sahifeden ibaret olan bu türkçe risalenin bir yazma nüshas ı , Istan-

bul'da, Mehmed Hafid Kütüphanesinde (no. 72 /5, varak 16b-18a) mevcuddur. 

Bu risale de kaynaklarda zikredilmemektedir 58 . 

VI. Muharrerat-ı  hususiyye ve saire suretleri.— İ stanbul Üniversitesi 

Kütüphanesinde (T. Y. 312) manzum tarihleri ve huruf-i heca üzere 

müretteb bir divan ı  havi yazma bir mecmua vard ır ki kütübhane 

fiş lerinde Ayintabi'ye nisbet edilip "Muharrerat- ı  Hususiyye ve saire 

suretleri" ş eklinde tavsif edilmi ş tir (82 varaktan ibaret ve 1248 /1832 tarih-

lidir). Fakat Münib Efendinin ismine bu mecmuada rastlanmamaktad ır. Bilâ-

kis cildinin arkas ında ve kitab ın baş  kısmında "Divan- ı  Sabih Ahmed Efendi 

rahimehu'llah" ş eklinde bir serlevhas ı  vardır. Ş u halde bu ş iir mecmuas ı  Ayin- 

53) M. Lutfi İ kiz'in yazma eserler koleksiyonunda M. Munib Ay ınt3bi'ye ait 10 x 15 

cm. ebad ında 60-70 sahife hadar, fligramh kâ ğı t üzerine maz ı -is karışı mı  mürekkeple, ba-

zı  yerleri nesih baz ı  yerleri de rik'a ile yaz ı lmış , tı ls ımlar, ilaçlar ve deva kaidelerinden 

bahseden elyazmas ı  bir nüsha bulunmaktad ır. Müellifin talebelerinden birisine tedâvi ve t ı l-
sı mlar hakkında verdi ğ i bir icazet gözönünde bulundurulursa, ad ı  geçen nüsha= müellif hat-

tıyle olduğ u düşünülebilir. Mamafih talebelerden birine ait olmas ı  ihtimali de vard ır. Bu 

nüsha, say ın M. Lutfi İ kiz'in, memleketinde kalan kitaplar ı  aras ında bulunduğu için, ma-

alesef onu görmek mümkün olmamış  ve ancak yazma sahibinin hat ı rlayabildiğ i malûmata 

istinaden bu not konulmu ş tur. 
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tabinin değ il, "Sabih, Er-Rumi" diye an ılan Ahmed ibn Mustafa (1198 /1783-4) 

nın divan ıd ır 54 . 

VII. Mehmed Münib'in ş iirleri.—Mehmed Münib Efendi her ne kadar 

büyük alim ise de, büyük ş air olamamış t ır. Biyograflar ı  misal olarak ş iirle-

rinden güzel bir parça seçmekte bir hayli güçlük çektiklerini söylemekten 

çekinmemi ş lerdir 55 . 

Bununla beraber, hem Ş efkat Ba ğdadi 56, hem (ondan naklen) Ş eyhu-

lislânı  Arif Hikmet Efendi 57 , ve hem de Silâhdar Ağ a-zade Mir Mehmed 

Emin58  "Tezkire-i Ş uara"larına ittifakan a ş ağı daki beyitlerini almış lardır: 

Yarin tutal ım gamze-i navek-eseri var 
Aşı klarının sine gibi bir siperi var 

Bus-i lebini ba şı na kaksa n'ola dilber 

Zevk-i meyin elbette gönül derd-i seri var 

Meylettirir e ş k-i ruh-i-zerdim bana yari 

Halime fakirin de bir az sim-ü zeri var 

Dikkatler ile yoklad ım ol may-i-m.iyam 
Bir hançeri vard ır sokunur bir kemeri var 

Yapsa gazel-i Es'ada ebyat- ı  nezair 

Bu taze zemin içre Münib da yeri var 

Yar asver-i irfan ola ta gül ş en-i he ş ti 
Yarı  kıla ol nahl kemal-ü hüneri var. 

Görüldüğü üzere Mehmed Ayintabi'nin ş imdilik bilinen eserlerinin hepsi 

arabça veya türkçe olarak yaz ılmış t ır. Biyografları  kendisinin farsça da yaz-

dığı nı  zikrediyorlarsa da biz, maalesef, böyle bir eserine tesadüf edemedik. 

Bu tebliğ imizin sonunda fikirlerine i ş tirak etti ğ imiz Mehmed Halis'in 

aş ağı daki sat ırlarırıı  nakletmek istiyoruz: 

54) Bkz. Bağdadl ı  İ smail Paş a, Asma'u'l-Muellifin (I, 180-181); Bursal ı  Mehmed Tahir, 

Osmanh Müellifleri (II, 286). 

55) Mesela Ş emsuddin Sami Fra ş eri (Kamasu'l-A`lam, VI, 4458): "Ekser e ş 'an tarih kabi-

linden olub, nakle ş ayamna destres olamad ık." 

56) Tezkire-i Ş efkat Bağdadi (İ stanbul üniversitesi Kütüphanesi, no. T.Y. 3916, varak 62b). 

57) İ stanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emin kısmı , tarih no. 789, varak 59a). 

58) "İş bu tezkire tarz ında mecmua-i nefise" ( İ st. Üni. Küt. no.T.Y. 2527, varak 9a). 
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"Mehmed Münib Efendi, osmanl ı  ülemas ı  aras ında kendini unutturmaya-

cak ve daima hat ırlattıracak kadar sahib-i meziyyettir. Kesretinden sarf- ı  
nazar, eserlerinin ayr ıca ve suret-i mahsusada tedkik olunacak derecede büyük 

bir kıymeti vard ır" 5° . 

Gerek "As-Siyaru'l-Kabir"in müellifi, büyük İ slam hukukçusu Muham-

mad ibnu'l-Hasan A ş -Saybanrnin, gerek eserin de ğ erli ş arihi, ünlü İ slam ve 

Türk hukukçusu Ş amsu'l-A'imma As-Saratı sUnin ve gerekse bunu Türkçeye 

terceme eden me ş hur Türk âlimi Mehmed Münib Ayıntabrnin aziz hât ıralarmı  
-As-Sarahsi'nin 900 üncü ölüm y ıldönümü münasebetiyle-, hürmet ve takdir-

lerimizle ta'ziz eder, kendileri için Cenab- ı  Hak'tan rahmet ve ma ğ firet niyaz 

ederiz 66 . 

59) Mehmed Halid, Edebiyyat Tarihi - Birkaç Anadolu simas ı  önünde (Dergah, İ stanbul, 
20 teş rin-i sani 1337,1. sene, II. cild, no. 15, s. 45). 

60) Bu ihtifalde, vaktin darlığı  dolayı sı yle, yukar ıda tam metnini ne şrettiğ imiz tebliğ  
kısaltılarak ok unmu ş tur. 
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ESERLERİNDE RASLANAN IFADELERINE GÖRE 

IMAM S A R AHSI' NİN HAPIS HAYATI 

Dr. Salih TUĞ  

Ilimler tarihine umumi bir göz atacak olursak, ilmi temsil eden kimse-

lerin zaman zaman çok mü şkil ş artlar alt ında kald ıklarını  ve doğruluğuna 

inandıkları  ilmi faaliyetlerini, bu neviden her mü şkil hal ve ş arta ra ğmen 

devam ettirdiklerini görürüz. 

Bugün burada 900. ölüm y ılını  anmak için toplanılmış  bulunan Sarahsi, 

hapis ş artlar ının pek feci olmas ı  bir yana, hapishanede ilmi faaliyetini devam 

ettirip eser veren Islam kültür muhitinin ilk alimi olmas ına rağmen, insanlık 

tarihinde yegane de de ğ ildir. Eski Grek medeniyetinin temsilcilerinden olan 

Sokrates malüm.umuz bulunmaktad ır. Yak ın tarihten Italyan as ıllı  Cam-

panella (XVI. as ır sonu), henüz geçen y ıllarda vefat eden Hindistanl ı  Abul-

Kelâm Azâd hapis hayat ı  ya ş ad ıkları  uzun y ılları , ciltler tutan eserlerle verim-

lendirmeyi ba ş armış  ve ilim tarihine istisnai tipler olarak geçmi ş  kimselerden-

dir. 

Sarahsi'nin hapis hayat ını  kısmen ayd ınlatan pasajlar ı  ve ifadeleri içinde 

toplayan eseri esas olarak Mebsât'tur ki, otuz cild olarak Kahirede ne ş redil-
miş  olan bu eserin çe ş itli bölümleri, paragraf ba şı  veya sonlar ında olmak üzere 

bu tip ifadelerle doludur. Ancak bu tip ifadelere kitab ın ilk ciltlerinde uzun 

aralıklarla raslandığı  halde sonralar ı  nisbeten s ıklaş maktadır. Mebsiit'tan ayr ı , 

onun hapisteyken yazd ırdığı  diğ er be ş  aded eserinde ise zorlukla tesadüf edil-

meye ba ş lamaktad ır. Mesela Mebsiı t'ta 19 yerde (matbu ve çe ş itli yazmalar 

dahil) görülen bu tip kay ıtlar, U ş ül'ul-Fı qh adlı  eserinde sadece bir yerde, 
Ş erh Ziyadat'uz-Ziyadat da yine bir yerde, Ş erh Siyer Kebirde bir yerde geç-

mektedir. Istanbul'da halen son haz ırlıkları  tamamlanmakta olan Sarahsinin 

yazma eserlerine dair sergi çal ış malarımı z esnas ında, hocam profesör Muham-

mad Hamidullah ile birlikte ho ş  bir tesadüf ile ele geçirdi ğ imiz, ş u ana kadar 
kayıb bilinen ş erh'uz-Ziyadat ve ş erh'ül-Cami`üs-Sa ğ Ir gibi iki ayrı  ve mühim 

yazmada da ayn ı  neviden kay ı tlar mevcut bulunmaktad ır. 

Hapis sebebi : 

Sarahsinin biografisini izah edenlerce ihtimal olarak gösterilen «gayri 

meş ru vergileri ödememeleri için halk ı  kış kırtmas ı », kendisinin hapse girmesine 
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âmil olmuş tur. Bu ihtimal, hapiste uzun müddet kalmas ına ve çok üzgün 

olmas ına rağmen, topladığı mız pasajlar aras ında izah edilmemi ş  bulunuyor. 

Hapse giriş  sebebine temas eden k ı s ımlarda ş u tarz ifadeler yer alm ış  bulun-

maktad ır (Mebsta, C.X.s.144, bâb âh ır fil- ğ anime'nin sonu): 

"Hadisleriıı  manaları  üzerine kurulu Siyer Sa ğ ir'in ş erhi son buldu, bunu 

yazd ıran, apaç ık bir hakkı  söyleyen ve bu sebebden herkezden ayr ılmış  ve esir 

benzeri durumuna getirilmi ş , Alim, Kadir, i ş iden. ve  Gören Allandan kurtulu ş u 

için dua edendir." 
• 

Yine ayn ı  matbu Mebsia'un XII. cild, 108. sahifesinde (bâb 

hibafül-mari ırin sonu) ş öyle demektedir: 

"Bunu yazdıran, yalan ve yanlış  ithamın kald ırılmas ını  isteyib dua 

edendir ki, i ş te bu itham yüzünden hapse dü ş müş , tecrid edilmi ş , aile ve 

oğulundan ve bütün kitaplar ından menedilmiş , dua sayesinde kurtulmay ı  
gecelerin karanlığı nda korku içinde ve gözleri ya ş lı  ağ lamakla isteyen 

kimsedir." 

Aynı  eserin Köprülü Kütüphanesi, III. k ı s ım No. 107 de mukayyed yazma 

nüshas ında (vr. 119a) sarfetti ğ i bir "söz" den bahsetmekte fakat bunun mahi-

yetinin ne oldu ğunu tasrih etmemektedir: 

"Bunu, üzerinde ehli sünnetin esasen mutab ık bulunduğu "söz"ü 

rahmet yolunda sarfedip söyleyen, bir tak ı m beyinsiz ve aptallann iftira 

ve taneleri ve yine z ınd ık ve kalle ş  kimselerin aldatmalar ı  neticesi tecrid 

edilip hapse konmu ş  olan kimse yazd ırdı ." 

Mebsia dışı nda hapis sebebine temas eden di ğ er kitab, Ziyâdât' üz-Zi-

yâdât olup burada bahsetti ğ imiz "söz" ele al ınmakta ve ş öyle denmektedir 

(Abu'l-Vafü ne ş ri, Haydarabad 1378, s. 148): 

"K ıyamet günü bana sermaye olsun ve ben de kazançl ı  kimselerden 

olayım diye ilimde derine gidenlerin yolunu tutarak, di ğ er nasihat edenler 

arasında benim de sarfetti ğ im "söz" sebebiyle hapse dü ş mü ş  ve dünyada 

kurtulu ş a ermekten ümidimi kesmi ş  vaziyetteyim. Allah azze ve celle 

ancak takvâ sahiblerin.den ho ş nud olur ve o sâlih kullar ını  kendine veli 

edinir Ve hain olanlar ın da hiyle ve düzenlerini hedefe vard ırmaz ve iyi 

insanların da mükâtat ım zayi etmez. Evvel ve âhir hamd Allahad ır." 

Görülüyor ki Sarahsi, esasen hapisteyken inı lâ ettirdi ğ i bu kitaplardaki 

mezkûr ifadelerinde gayet ihtiyatl ı  davranmakta ve hükümdarla olan ihtilaf ını  
tazeleyecek bir tedbirsizlikden uzak durmaktad ır. Kendisi sadece, söyledi ği "o 

sözün" Allah için söylendi ğ ine iş aret ederek müdafaa ile yetinmi ş tir. Ancak bu 

ifadelerde ş uras ı  gayet sarihtir ki, mezk'ür "gayri me ş rû vergilendirmeye itiraz" 
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ihtimalinde baz ı  "beyinsiz, aptal ve z ındık, fitneci ve kalle ş  kimselerin" hü-

küm.dar nezdinde, kendi ç ıkarlar ına menfi faaliyette bulunmalar ı  ve ona tesirli 

olmaları , hapis kararının çıkmas ında önemli rol oynamış tır. I ş aret edilen bu 

tipler herhalde devrin dalkavuk ve hükümdara yaranmak sisteyen tipleri 

olsa gerektir. 

Hapsin baş langı cı  ve sonu : 

Hapiste, ilk olarak imlâ ettirilen. Mebsüt'un ba ş  kısmında veya sair yer-

lerinde maalesef mahpes hayatuun hangi tarihten itibaren ba ş ladığı nı  açıkca 

ifade eden bir ibare yer almam ış  bulunmaktad ır. Ancak matbü nüshan ın 

VIII. cild ve 80. sahifesinde mevcut ş u ibare calibi dikkattir: 

"Zâhid Ş ems'ül-Eimme dedi ki: Öfkeye maruz kalm ış , herkezden 

tecrid edilmi ş  ve hapsedilmi ş  olan cezal ın ın imlâ ettirmesiyle Mükâteb 

bölümü sona erdi. Kendisi iki y ı ldan beri sab ırlı  bir ş ekilde bu iş e devam 

etmekte ve Allah' ın kendisini lütfuyla kurtarmas ını  ümid içinde bekle-

mektedir ..." 

Bu hale göre sekiz cild tutan bu k ısm ı  Sarahsi iki senelik bir zaman zar-
fında yazdırnuş  bulunmaktad ır. Yazd ırma i ş ine hapis olunmas ını  hemen mütea-
kıb mı  baş lanmış , yoksa I. cildin 3 /4. sahifelerinde ifade edilen "baz ı  seçkin 
arkada ş larının bu kitab ı  irnlâ ettirmesi için talepte bulunmalar ı ..." üzerine 

çok sonraki bir vakitte mi ba ş lanmış tır ? Bu sualleri ayd ınlatacak delillere 

maalesef kitapta rastlanamamaktad ır. 
Buna rağmen XXVII. cildin 124. sahifesinde, "Ebu Bekr M.b. Ebi Sehl'is-

Sa.rahsi, Allah rahmet eylesin 466 senesinin Rebi'ul-Ah ırımn 14. günü olan 

çar ş anba imlâ ettirerek.." denmektedir ki burada kâtib bir imlö hatas ı  yap-

mamış a benzemektedir. Yani yirmi yedinci cild için daha münasib görünen 

476 senesi ayn ı  ay ve gün, çar ş anbaya isabet etmemektedir. Ş u kadar ı  var ki, 

Mebsüt'un ba şı nda bulunmayan imlâya ba ş langıç tarihinin unutuldu ğunu gö-

ren ş ürihimiz Sarahsrnin, sonradan bunu hat ırlayarak bu bölümde yazd ırmış  
olması  ve fakat imlâ eden kâtibin notlar ı  tasnif ederken bir ihmal ve zuhulde 

bulunmas ı  neticesi bu tarihin ba ş a getirilece ğ i halde, bu bölümde yer alm ış  
olmas ı  düş ünülebilir. 

Ancak matbu Mebsutun XXX. cild, 287. sahifesinde: 

"Allah rahmet eylesin Ş eyh'ül-I ınâm Sarahsi, 477 (di ğ er bütün yazmalarda 

479) senesi Cumödöl-Ah ıre ay ının 12. perş enbe günü imlö ettirerek..." 

denmektedir; bu hale göre, bilhassa VIII. cilde kadar olan k ısmın iki senede 

bitirilmiş  olmasını  göz önünde tutarak, yirmi yedi ile otuzuncu cildler aras ının 

13 senede (yazmalardaki kay ıt nazar ı  itibare al ınırsa) ikmal edilip bitirildi ğ i 
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neticesi/ii ileri süremeyece ğ iz. Hapis hayat ı  esnas ında çıkabilecek müş killer 

imlâya baz ı  fas ıla ve inkıtalar vermi ş  olabilirse de bu hususta kati emareler 
mevcut olmadığı ndan mezkur 466 kayd ının, imlâya ba ş langıç tarihi oldu ğu 

halde bir tesadüf neticesi bu bölüme dü ş ürülmüş  olabileceğ i pasajlardaki sair 

siyak ve sibak de nazan itibare al ınarak, kolaylıkla söylenebilir. Ş ayet 

son üç cildin 13 senede yaz ılmış  olduğunu kabul edecek olursak, otuz cildin 
yaz ılmas ı  ve hapis hayat ının 130 sene sürdüğ ünü kabul etmemiz icab edecektir. 

Bu düş üncemiz doğ ru olduğu takdirde, imlâya 466. hicri y ıl baş lanmış , 

479 (bu tarih hususunda bütün yazmalar ın müttefik bulundu ğunu nazan 

itibare alarak biz de onlara tabi olmay ı  daha uygun bulduk) senesinde yani 
13 yıl süren bir yazd ırmayı  müteakıb son verilmiş tir. Bu hale göre yılda iki 

cildden biraz fazla yazd ırılmış  olmaktadır (ortalama günde bir ilâ iki büyük 

sahife). Ancak mezkiir kendi ifadesine göre, ilk sekiz cildin imlâs ı  iki sene sür-

müş tür. Buna göre dü ş ünecek olursak, Sarahsrinin eser verme kabiliyeti hayli 

yüksek olup yanında hiçbir kitab ının mevcut olmad ığı nı  da buna katacak olur-
sak yılda dört cild büyük boy hukuki eseri (takriben günde otuz sahife) irtica-

len meydana getirebilmesini hayret ve takdirle kar şı lamamız icab eder. 

Kahire'de 1372 de ne şredilmiş  bulunan Usül'ul-F ıqh kitab ını  ise, "479 

senesi Ş evvâl ayının son günü olan cumartesi" Uzgend'de mahpus bulundu ğu 

yerde yazd ırmaya ba ş lamış t ır (C.I.9). 

Yine henüz hapiste iken ba ş lamış  olduğu diğ er eser Ş erh Siyer Kebir'dir; 

bunun ba ş langıç tarihi, "Ha ş iri nüshas ı"na göre 479 senesinin Zi'l-qâde ay ının 

ilk günü olan pazartesidir. İş te bu eserin baş langıcı  Usill'iil-Fıqh'ın baş langı -

cından azami üç gün sonra olmaktad ır ki, matbu hacmi 734 sahife kadar tutan 

Usiil kitabının bu üç günlük müddet esnas ında yazdırılıp bitirildiğ i çok zor 

düş ünülebilmektedir. Ancak mezldir tarihlerdeki zorluk tevlit eden hususu 

ortadan kaldıracak bir delile de henüz rastlamam ış  bulunuyoruz•. 

Ş erh'üs-Siyer'il-Kebir'in Hasiri nüshas ına göre "480 senesinin Rebi'ül-

Evvel ayının bitmesine on gün kala cuma günü hapisten kurtulu ş  tahakkuk 

etmiş " olduğu beyan edilmi ş  olmasına rağmen, diğ er çe ş itli yazmalarda mevcut 

kayıtlar da nazar ı  itibare al ındığı  takdirde, Sarahsinin hapisten kurtulu ş u 

ve son günlerini geçirdi ğ i Merğ inân'a kafi olarak yar ışı  birkaç safhadan ge-

çerek mümkün oldu ğu neticesine var ıhr ki, a ş ağı daki paragrafta bunun müna-

kaş asma çalış acağı z. 

Hapis hayatı  ve safhaları  : 

Sarahsinin hapis hayat ını  bizzat kendi a ğ zından anlatan k ısımlar bütün 

eserlerine serpi ş tirilmiş  bulunmaktadır. Hapiste ilk imlâ ettirdiğ i ve tamam ı , 

bir kıyasa göre (matlyik Mebsiit, C.VIII, s. 80), 7 y ıl kadar, bir ihtimale göre 
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(Mebsfit, C. XXVII, s. 124 ile C. XXX, s. 287 yi elinizdeki konferans metninin 

45-46. sahifelerinde izah etti ğ imiz m.ülâhazam ız ile muk. et .) yazd ırmas ı  
on üç yıl süren Mebsilt, bu neviden pasajlara s ık s ık rastladığı mı z en uzun kitab ı  
olmaktad ır. Kendisi on dokuz ayr ı  yerde (ki diğ er eserlerindekilerle beraber 

yirmi üç pasajd ır) hapis hayat ının "felâket" ve "belâlar ından", "zorluklann-

dan", "kurtulu ş  saatinin gelmesi için etti ğ i dualardan", kendisini hapse 

düş üren "sebebten" ve bu hususta faaliyet göstermi ş  "beyinsizlerden", 

"kalle ş lerden" bahseder durur (bilhassa, Mebsât, XII, 108 ve VII, 59, 241). 

Bütün bu yirmi üç kadar tutan pasajda dikkatimizi en çok çeken hususlar 

ş unlardır: 

1) Mebsât'u meydana getirmekteki gaye ve maksad ı dır ki ehemmiyetine 

mebni bu kısmı  aynen alıyoruz (Mebsut, C.I., s. 3-4): 

"Rahmetli Ebfı  Hanifenin teferruat ıyla izah edib gösterdi ğ i "ş ey"e 

kendini hasrü tahsis eden rahmetullah aleyh Muhammed b.Hasan e ş -

Ş eybâni, talebelerin ra ğbetini temin ve bu kitab ı , lâfizlarmın basitle ş tiril-
mesi ve çe ş itli bölümlerde (kütüb) mevcut meselelerin tekrar edilmesi 

suretiyle, onlar (talebeler) isteseler de istemeseler de ezberlemelerini temin 

gayesiyle el-MebsCı t'u meydana getirdi. Ş u kadar ı  var ki el-Ilikim'üş -

Ş ehi.d. Ebul-Fadl Muhammad b.Ahmed'il-Mervezi, baz ı  talebelerin, lâ-

fızlarındaki basitlik ve meselelerindeki tekrarlar sebebiyle Mebsüt'u 

okumaktan yaz geçtiklerini görerek, en do ğ ru hareketin Allah rahmet 

eylesin Muhammed b.'ül-Hasan'i ş  - Ş eybâni. nin es erindeki bölümlerin 

(kütüb) manalar ını  zikretmek suretiyle el-Mulı tasar'l telif etmek oldu ğuna 

karar verdi. Bu kitab ın meselelerindeki mükerrer k ı s ımları , talebelerin 

rağbetini çekmek gayesiyle ç ıkard ı  ve hakikaten de ne kadar iyi bir ş ey 

yapmış t ı  . . Allah rahmet eylesin e ş - Ş eyh'ül- İı nâm (Sarahsi) ş öyle der: 

Sonra ben de kendi zaman ında baz ı  talebelerin fıkıh ilmi ile me ş guli-

yetten sarfı  nazar etmelerinin muhtelif sebeblerini ş u ş ekilde tesbit ettim: 

1. Baz ı  kimselerdeki (talebeler) arzu eksikli ğ idir ki bunlar, sadece uzun 

meselelerde bulunan de ğ iş ik fikir ve reylerle (ihtilaflar) iktifa etmektedir-

ler, 2. İ çinde fıkhi mesele ve inceliklerin mevcut olmad ığı  mükerrer nok-

talardan sarfı  nazar etmeleri hususunda müderrislerin verdikleri nasi-

hatlar ı  (talebelerin) ihmal etmeleri, 3. Baz ı  kelâmc ılarm felsefe Mfızlarını , 

fıkıh meânilerinin ş erhlerini yaparken de zikretmek ve bunlar ı  söz s ınırlar ı  
dahiline sokup kar ış tırmak suretiyle i ş i uzat ıp geniş letmeleri. 

"Neticede gördüm ki en do ğ ru ş ey, bu el-Muhtasar adl ı  kitab ın ş erhi-

ni telif etmektir; bunu yaparken de her bâb'da itimada sayan olan ş eyle 

iktifa ederek, her meselenin gösterilmesinde hadislerden ne ş et eden mâuâ 

hudutları  dışı na ç ıkıb fazla izah ve mânâ veri ş lerde bulunmad ım. 
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‘ ,Bütün bunlara, benim teselli bulup avunmam hususunda hapis-

teyken bana yard ım eden baz ı  seçkin arkada ş larımın bu kitabı  imlâ ettir 
mem için talepte bulunmalar ı  da ilave olunca kendilerine bu hususta 
müsbet cevap verdim. 

"Ş imdi Allah tealâdan do ğ rudan ayr ılmamamda (beni) muvaffak 
etmesi ve gerek hatâ ve gerekse cezay ı  icab ettiren ş eylerden muhafaza 
buyurmasını  ve yazd ırmaya niyet etti ğ im ş u kitabı , dünyada kurtulu ş  ve 
serbestiyetim ve nihayet, gelmesi yak ın ve vukuu muhakkak olan A h ıret 
gününde neeat ım için bir sebeb kılmas ım dua ederim." 

2) Sarahsi önceleri çok sab ırlıdır, mütevekkildir ve ba ş lamış  olduğu iş i 
bitirmekten ba şka bir ş ey düş ünmemektedir. Hattâ IV. cilde kadar hapis 
lafım bile ağ z ına almaz. Ancak bu hapis hayat ı  ilerledikçe ve bilhassa sekizinci 
cildi tamamlam ış  olduğu iki yıllık müddetten sonra "kurtulu ş  için dua", 
"iftiracıları  itham" gibi konular ın ele alındığı nı  ve nisbeten s ık sık bu gibi 
mevzulara temas edildi ğ ini müş ahede etmekteyiz ki art ık Sarahsi hürriyetini 
elde etme hususunda iyice sab ırs ızlanmakta ve s ık sık bu arzusunu dile getir-
mektedir. 

3) Hapsedildiğ i yerde "cuma namaz ına gidememekte" (IV, 192), "ne ailesi 
ve ne de oğ lu" (XII, 108) ve "ne de kitaplar ından bir teki bulunmaktad ır, 
bütün bunlardan mahrumdur" (XII, 108, XX,8) ve hatta bir ifadesine göre 
"esir benzeri durumuna getirilmi ş " vaziyettedir (X, 144). O kadar ki, matbû 
Mebsût'ta bulunmayan ve fakat III. Ahmed Kütüphanesinde 1142 numara 
altında mukayyed bir yazmada (C.II, vr. 41 b), "ücretsiz köleler misillû" 
yaş adığı nı  belirtmektedir. 

4) Sarahsi kendi kendisi hakk ında "mahsur", "malıbüs", "menfi", "mua-
teb = kendisine öfkelenilmi ş", " ınuakab = cezal ı " tabirlerini kullanm ış  
olmasına ra ğmen, onun biografisini yazm ış  birçok kimsenin ifade etti ğ i gibi 
hakikaten bir "kuyu"ya hapsedilmi ş  olduğuna dair ve böyle bir kuyudan 
talebelere yazd ırmış  olduğuna delâlet edecek sarih bir ifadeye tetkikat ımda 
raslayamamış  bulunuyorum. Ancak şu kadar ı  var ki, hapsedildiğ i yer hakkında 
imam bahsettiğ i kısımlarda ş öyle bir tedrici tekamül dikkatimizi çekmektedir: 

İ lk olarak kendisi Uzgend de "mihnet ve bela dolu, esir hayat ı  ya ş adığı  
ve ücretsiz köle gibi bir hayat sürdü ğü, üzüntü ve bezginlik diyar ı  bir hapis-
haneye" kondu ğunu ifade ettiğ i halde (matbû Mebsût, 1,2, VII, 241, VIII,125, 
X, 144, elyazmas ı  III. Ahmed, No. 1142, C. II, vr. 41 b), matbû nüshada 
bulunmayan ve fakat İ stanbul kütüphanelerinde bulunan yazmalar ın (biri 

müstesna: III. Ahmed, No. 1142, C.II, vr. 161) hepsinde Vekalet bahsinin son 
bulduğu pasajda, "üzgüulük ve bezginlik diyar ı  olan o hapishaneden art ık 
çıkmış  ve serbestiyet ve hürriyetinin tamamen iade edilmesini bekleyen" 
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ş eklinde bir ifade bulunmaktad ır ki bu husus, bilhassa Mebsiit'tan hemen sonra 

kaleme ald ırdığı  Usill'ül-Fıqh kitab ında mevcut "Uzgend kalesinde bir odada 

( =zâviye)" (U ş fil, Kahire 1372, C.I, s.9) tabiri ile mukayese edilecek olursa 

kendisinin, bilhassa Mebsât'u bitirmesinden sonra ayn ı  kalede olmak üzere 

"daha rahat bir mahalle" nakledildi ğ i neticesine varılabilir. Hattâ "el-Ha ş irl 
niishası"(Münib `Ayıntâbi, Teysir'ül-Mesir, son k ısım) nazari itibare al ındığı  

takdirde, Sarahsinin nihayet bu "odadan" da serbest b ırakılmasını  müteakıb 

Ş erh Siyer Kebir'i yazd ırmaya ayn ı  hapishanenin bulunduğu Uzgend 

ş ehrinde kendisini himayesine alip hürmet gösteren Emir Gün'ün evinde ba ş -

lamış  (479 senesi, Zül-qâ ıle 1, pazartesi) ve fakat "Eman" bahsinin sonuna 
gelindiğ inde, her ne sebebden ise tekrar kaleye dönme emrini alm ış  oldu ğ u gö-

rülür. Her halde bu defa eski cefâ dolu "sicn"e de ğ il UsâPül-Fıqh kitab ında da 

bahsettiğ i "kalede"ki ayn ı  "odaya" (=zâviye) dönmü ş  olsa gerektir. İş te 

burada ev velce ba ş lanan Ş erh Siyer Kebir yazd ırılmaya devam olunup 

"Şurrit" bahsinin ba şı na kadar gelinmi ş tir. Bu s ıradad ır ki tam serbestiye-

tini elde etmesini müteak ıb (20 Rebi'ül-Evvel cuma, 480 de tam hürriyetini 

elde etmi ş  ve aynı  ayın 30 u olan pazar günü Uzgen.d'den Mer ğ inân'a mü-

teveccihan yola ç ıkılmış tır), ömrünün son y ıllarını  yaş adığı  Merğ inân'a 

hareket edilerek buraya Rebi'ül-Ah ır'ın 10. çarş anba varılmış tır. Merğ inân 

da evine inip yerle ş tiğ i Seyrüd-Din k İbrahim ishâq b. ve diğ er 

seçkin arkada şlarının talebi üzerine Şuröt bahsinin ba şı ndan itibaren devam 

edilerek (Rebi'ül-Ah ır 24 çarş anba 480) k ısa bir müddet içinde, yâni hapis 

hayatının tam olarak son bulmas ından sonra Ş erh Siyer Kebir kitab ı  tamam-

lanmış tır (Cumâdal-Ula, 3 cuma 480). 

Bu pasajlarm izah ında da aç ıkca görüldü ğü gibi; 

a) Baş langıçta gayet mihnetli ve tahammülü zor ş artlar ı  haiz bir hapis-

hane(sicn) mevzubahis ise de bir "kuyu" hayat ından bahsedilmemektedir. 

b) Matbu Mebsiit'da bulunmayıb da onun XIX. cildin tekabül eden 

bütün yazmalardaki (III. Ahmed, No. 1142, C. II, vr. 161 müstesna) ayn ı  
pasajlarda, yani hapis hayat ının üçte ikisini tamamlamas ını  müteakıb bu 

"çok mihnetli" yerden ç ıkarılarak bir "oda =zâviye'de hapse devam etmesine 
karar verilmi ş tir. 

c) Hapsin son senesinde bu odadan alinarak ayn ı  Uzgend ş ehrinde Emir 
Gün'ün evine nakledilmiş  ve nihayet 480 hicri y ılında ömrünün son üç y ılını  
geçirdiğ i Merğ inân'a hürriyetini tam olarak elde etmi ş  olduğu halde dönmüş tür. 

Kanaatimizce onun böyle, mihnet hayat ının sonuna do ğ ru zaman zaman sert 

ve zaman zaman yumu ş ak bir hapis hayat ına tabi tutulmas ı , o sırada birbiri 
arkas ına değ iş tiğ i iddia edilen üç hükümdar ile alâkal ı  olsa gerektir. Her yeni 

gelen hükümdar kendisini daha iyi bir muameleye lây ık görmüş  olabilir. 
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ş erh'üs-Siyer'il-Kebir'in imlet ettirilme müddetine dair bir mü/âhaza : 

Sarahsi, bu ş erhinde çoğu defa diğer be ş  eserine (Mebsüt, U şül, Ziyâ-

dât, Ziyâdât'üz-Ziyüdüt, Câmi'us-Sa ğir) at ıflarda bulunmaktad ır 1 . Bu 

beş  eser yine kendi içlerindeki pasajlarda, bizzat Sarahsi taraf ından hapis 

hayatı  esnas ında yazd ırıldıklarını  beyan eden ifadeler ta şı makta ve baz ıların-

da ise, imlâya ba ş lama ve bitiş  tarihleri mukayyed bulunmaktad ır. Ş erh 

Siyer Kebir'in el-Hasiri ve el-A ş l nüshalar ında mevcut kay ıtlarına göre durum 

şöyledir: Az evvel Sarahsinin velfıd bir ilim adamı  olduğuna ayr ıca temas et-

miş tik. Kendi kayıtla ırma göre, U şül'ul-Fıqh 479 senesinin. Ş evval ayının son 

günü (29 ?) olan cumartesi, Uzgend kalesinin bir odas ında (zâviye) yazd ırıd-

maya ba ş lanmış  ve bundan sonra Ş erh Siyer Kebir'e ise hemen müteak ıb ay 

olan Zu'l-qüde 1, pazartesi (nüshafül-as1 da ba ş langıç tarihi mukayyed de ğ il-

dir) günü baş lanmış t ır. Bu hale göre, arada kalan âzami bir ihtimalle üç günlük 

bir müddet esnas ında, matbu hacmi 734 sahife olan Usfıl'ül-Fıqh kitab ı  bitiril-

miş  gibi gözükmektedir. Bu durum muvacehesinde Sarahsinin o s ırada günde 

260 sahife yazd ırabilmekte oldu ğu neticesine var ılabilir ise de daha ihtiyatl ı  
bir ş ekilde hareket edersek, ın yanında, üç gün arahkla Ş erh 

Siyer Kebir in de yazd ırılmaya ba ş lamp bu iki eserin birlikte imiâ ettirilmeye 

devam olunduğu mülahaz ısmda da bulunabiliriz. Ancak görünü ş e bakmak 

icab ederse, bunlardan birini bitirip di ğerine müteak ıben ba ş ladığı  şıkkını  
müdafaa etmemiz laz ım gelecektir. 

İş te el-Hasiri nüshas ına göre 1 Zu'l-qüde 479, pazartesi Esir Küh (=Emir 

Gün)'un Uzgenddeki evinde imlâya ba ş lanan Ş erh Siyer Kebir'in " Şurüt" 

bahsine kadar olan k ısmı  Rebrül-Evvelin 20 si, cuma gününe kadar ikmal 

edilmiş tir Bu suretle 138 günde, 1100 matbu kitab sahifesi tutar ında imlâ 

mümkün olabilmiş tir Ş urüt bahsinin ba şı ndan itibaren kitab ın sonuna kadar 

olan 328 matbü kitab sahifelik k ısmın yazd ırılmasma ise Rebrül- -Ahır' ın. 24'ü 

olan çar ş anba günü baş lanmış  ve Cumüd'al-Ulâ'mn 3 ü olan Cuma günü son 

verilmiş tir. Bu hale göre, on günde 328 matbil kitap sahifelik k ısım bitiril-

miş  olmaktadır ki gün ba şı na 32 sahife dü ş mektedir. Böylesine bir ilmi velâdete 

kavuş masında, hapis ş artlar ının yumuş amas ı  ve artık kitaplarına kavuşma-

sı= müessir olduğunu kolaylıkla düşünebiliriz. 

Bu arada her iki eseri birlikte yazd ırma tezi kabul edilecek olursa cem'an 

2142 sahifenin, sehayat günleri hariç, 150 günde (=5 ay) bitirildi ğ i görülür ki 

takriben günde 15 sahife kadar yazd ırdığı  hesablanabilir. 

Senelerce süren me ş akkatli bir hapis hayat ııııııı  sonuna doğ ru, hürriyetine 

kavuş ma, sonra tekrar bunu kaybetme gibi fâs ılalar arzeden durumlarda bile 

1) Meselâ bk.: Ş erh Siyer Kebir (N ş r. Salâhaddln Müneccid, Kahire 1958). C.I, §. 345, 

961; buralarda Ziyâdât'a at ıfda bulunulmaktadır. 
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onun ilim ile me ş gul olmas ı  ve Uzgend ile Merğ inân aras ındaki on günlük 

mesafeyi o günkü vas ı talarla katettikten hemen iki hafta sonra derhal Ş erh'üs-

Siyer'il-Kebir'i yard ırmaya devam karar ı  almas ını , onun bağ landığı  ilim 

yolunda ne kadar samimi ve azin ıli olduğunu göstermeye yeterli delillerden 

sadece biri addetmekteyim. Allah ondan rahmetini eksik etmesin. 

Dr. Salih TU Ğ  

Islam Ara ş tırmalar ı  Enstitüsü, 

Edebiyat Fakültesi, İ stanbul Üniversitesi. 

E K 

İş  bu makalemizde, ihtiyaç duydukça k ı s ım kı s ım iktibaslarda bulundu-
ğumuz Sarahsinin gerek yazma ve gerekse matbu halde bulunan eserlerine 

serpiş tirilmiş , kendi ifadelerine göre hapis hayat ını  aydınlat ır mahiyette gör 

düğümüz pasajlar ı , berveçhi âti toplu bir ş ekilde göstermekte fayda mülâ-

haza ettik: 

Al-MARSCT, Kahire 1324 H. ne ş ri, C.I,s.2 

"al- Ş ayti al-imânı  al-Acal al-nhid, Ş ams' al-Aimma, Abn Bakr Muham-

mad ibn Abi Sahl al-Sarahsl, Allah rahmet eylesin ve kabrini nurland ırs ın Uz-

gend'de hapiste oldu ğu halde yazd ırarak ş öyle dedi..." 

Aynı  eser, C.I, s. 3-4: 

"Rahmetullah aleyh Alyö Hanifa'nin teferruat ıyla izah edip gösterdi ğ i 

ş eye kendini hasr ü tahsis eden rahmetullah aleyh Muhammad ibn Hasan 

al- Ş aybâni, talebelerin ra ğbetini temin ve bu kitab ı , lâfızlarm basitle ş tirilmesi 

ve çe ş itli böliiınlerde (kütüb) mevcut meselelerin tekrar edilmesi suretiyle, 

onlar(talebeler) isteseler de istemeseler de ezberlemelerini temin gayesiyle 

al-Mabsfit u meydana getirdi. Ş u kadarı  var ki, al-W.kim al- Ş ahiti Alyü. Fadl 

Muhammad b.Ahmad al-Marvazi, baz ı  talebelerin, lâfular ındaki basitlik ve 

meselelerdeki tekrarlar ı  sebebiyle, al-Mabsfıt u okumaktan yaz geçtiklerini 

görerek en do ğ ru hareketin Allah rahmet eylesin Muhammad ibn al-Hasan ın 

eserindeki bölümlerin (kütüb) manalarm ı  zikretmek suretiyle al-Mulı taş ar'ı  
telif etmek oldu ğuna karar verdi. Bu kitab ın meselelerindeki mükerrer k ıs ım-

ları , talebelerin ra ğbetini çekmek gayesiyle ç ıkard ı  ve hakikaten de ne kadar 

iyi bir ş ey yapmış tı .. 
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Allah rahmet eyfesin al- Ş ayh al-imâm (Sarahsi) ş öyle der: Sonra ben de 
kendi zaman ımda baz ı  talebelerin fıkıh ilmi ile me ş guliyetten sarfı  nazar 
etmelerinin muhtelif sebeblerini ş u ş ekilde tesbit ettim: 

1. Baz ı  kimselerdeki(talebeler) arzu eksikli ğ idir ki bunlar ın sadece uzun 
meselelerde bulunan de ğ iş ik fikir ve reylerle (ihtilâflarla) iktifa etmeleri, 

2 . İ çinde fıkhi mesele ve inceliklerin mevcut olmad ığı  mükerrer noktalar-
dan sarfı  nazar etmeleri hususunda müderrislerin verdikleri nasihatlar ı  (ta-
lebelerin) ihmal etmeleri, 

3 . Baz ı  kelânı cı ların felsefe lâfızlarını , fıkıh meanilerinin ş erhlerini yapar-
ken zikretmek ve bunlar ı , söz s ınırları  dahiline sokup kar ış t ırmak suretiyle 
iş i uzat ıp geniş letmeleri. 

Neticede gördüm ki en do ğ ru ş ey, bu al- Mulı taş ar adlı  kitab ın ş erhini 

telif etmektir. Bunu yaparken de her bâbda itimada sayan olan ş eyle iktifa 

ederek her meselenin gösterilmesinde hadislerden ne ş et eden mânâ hudutları  
dışı na ç ı kıp fazla izah ve mana veri ş lerde bulunmadım. 

Bütün bunlara, benim teselli bulup avunmam hususunda ben hapiste 
iken yard ım eden baz ı  seçkin arkada ş larımın bu kitab ı  imlâ ettirmem için 
talepte bulunmalar ı  da ilâve olunca kendilerine bu hususta müsbet cevap 
verdim. 

Ş imdi Allah tealâdan do ğ rudan ayr ılmamam için (beni) muvaffak k ılması  
ve gerek hatâ ve gerekse cezay ı  icab ettiren ş eylerden muhafaza buyurması  ve 
yazdırmaya niyet etti ğ im ş u kitab ı , dünyada kurtulu ş  ve serbestiyetim ve 
nihayet gelmesi yak ın ve vukuu muhakkak olan ahıret gününde necat ı ma 
bir sebeb kılması  için dua ederim." 
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,;,_ 	ıxı  JJ I 	y  a9 LF 	U l wy L.) ,.Jt1.11 	471.;211 

,;11 	 :JI 	,J1_,12.11 

4.,111 	 • 
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Aynı  eser, C. IV. s. 192: 

"Allah tealâ rahmet etsin ve onu affetsin ş öyle dedi: Bu en aç ık mân.âlar 
ve en veciz ibarelerle meydana getirilmi ş  ibadetler bölümü ş erhinin sonudur. 
Bunu cuma namazlar ına gitmekten ve halkla olan münasebetlerinden mene-
dilmiş  olan o mahbus, risalet için seçilmi ş  ve gönderilmi ş  efendiler efendisine 
ve onun aile efrad ından mü'min ve mü'minat olanlara salâvât getirerek imlâ 
ettirdi. (Bu suretle) Menâsik bahsi son buldu, devaml ı  hamd ve Ş ükran. Allaha-
dır. 

	

;> 	 ı sk› 41 ,.a:c 	 J ı ; 
Ath ı 	 -ı,_, 	 I j 	I 

04.1 	y „5.3,11 	 I 41 9  i1,Stl ı  
	 )ır  _9 

Aynı  eser, C. V, s. 229: 

"Allah tealâ rahmet eylesin o dedi ki: Bu, Kitâb al-Nikâl ı  ın ş erhinin so-
nudur. Bunu kurtulu ş  ve felâh ı  bekleyen kimse Resüle salât ederek yazd ırdı .." 

1:1> 	âul ar t L.11.; 
. . 	 c'D,UJI J 

Aynı  eser, C. VII., s. 59: 

"Allah tealâ kendisinden raz ı  olsun dedi ki: Bu en ince mânâlar ı  taşı yan 
hadisleri kullanmak suretiyle meydana getirilmi ş  Talâq bölümü ş erhinin so-
nudur. Bunu yazdıran, ailesinden ayr ı  tutularak tecrid edilmi ş  ve hareket 
serbestisinden mahrum tutulmu ş  kimsedir ki, kendisi Burâq in sahibine ve 
onun ailesine ve hay ır sahibi en seçkin arkada ş larına salât eder. Öyle bir salât 
ki kıyamet gününe kadar çifter çifter artarak devam eder. Bunu yazd ıran, 
münafıklıktan uzak ve beri olan o kuldur." 

j1.,11 	‘.3-)ıı111 	A 11A, 
j.ml 4,s" 9  4J 	_71)1 	 ,:!to..11 	.L1411 

kgS". 	 r J.1:3 

Aynı  eser, C. VII, s. 241: 

"Üzerinde ihtilâf veya muhalefet bulunan meseleleri göstermekle ` İ tâq 
bahsinin ş erhi son bulmaktad ır. Bunu, içine dü ş tüğü felâketten serbest b ıra-
kılmasını  gözetleyen, yer yüzü ufuklar ının bir tarafında mahpus kalan kimse, 
koruyan ve rızk verene hamd, ve keza ate ş li bir arzuyla ol azizle bulu ş maya 
dua ve yaradan ın sevgilisine salât ederek yazd ırdı ." 

j. ;, -. U .y1.1 	 .L.S" jj; 
j ‘31 j,11 	 ,j 

. C9'')e-1 I 
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Aynı  eser, C. VIII, s. 80: 

"Zâhid olan Ş ams al-Aimma dedi ki: Öfkeye maruz kalm ış , herkezden 

ayrılmış  ve hapsedilmi ş  cezal ının imlâs ıyla al-Mukâtab bölümü sona erdi. 

Kendisi iki yı ldanberi sabırlı  bir ş ekilde bu i ş e devam etmekte ve Allah ın ken-

disini lûtfuyla kurtarmas ını  ümit içinde beklemektedir. Hamd Allaha'd ır, 
onun birliğ inedir. Efendimiz Muhammad'e salât ve onun sülâlesine, arkada ş -

larına selâm olsun." 

j, „„.11 

. 	 4r1 

Ayn ı  eser, C. VIII, s. 125: 

"al- Ş ayh al- İ mâna al-Acal al-Zâhid dedi ki, çe ş itli belâlarla imtihan edilen 

tarafından imlâ ettirilmek suretiyle Vilâ' kitab ının ş erhi son buldu. Kendisi 

Allah tealâdan bu belân ın ve sürgünün kald ırılmas ını  isteyib dua etmektedir. 

Çünkü bu Allah için kolayd ır ve O, istedi ğ i her ş eyde kadirdir. Ve efendimiz 

Muhammed ve onun sülâlesine ve temiz arkada ş larına Allah ın salât ı  olsun." 

L. c.^° 4,1.c• 	 J..3 	 .)L.11 

,ı1 1 9 s U.ı  .j.c. 411 	• 

Ayn ı  eser, C. X., s. 144: 

"Hadislerin mânâlar ı  üzerine kurulu al-Siyar al- Ş ağ ir in ş erhi son buldu; 

bunu yazdıran apaç ık bir hakkı  söyleyen ve bu sebebden herkezden ayr ılmış  
ve esir benzeri durumuna getirilmi ş , Alim, Kadir, İş iden, Gören Allah'dan 

kurtulu ş u için dua edendir. Kendisi müjdeci, ümmetine ş efâatçi ve nezir olan 

ile, onun bütün arkada ş  ve dostlarına salât eder. Allah Lâtif ve Habirdir." 

I 	j::f1 	J.-'11 

„:;„ 

Aynı  eser, C. XII., s. 108: 

"Allah rahmet eylesin o ş öyle dedi. istilısân bahsinden Buyû` a kadar 

olan m.üteferri fıkıh meselelerine dair ş erh son buldu ki bu iş te, mesmû' haberle 

birlikte hadis manalar ı  da kullan ılmış tır. Bunu yazd ıran yalan ve yanl ış  it-
hamın kaldırılmas ını  isteyib dua edendir. O, bu itham yüzünden hapse dü ş müş , 

tecrid edilmi ş  ve aile ve o ğuldan ve bütün kitaplar ından menedilmiş , dua 

sayesinde kurtulmay ı  gecelerin karanlığı nda korku içinde ve gözleri ya ş lı  
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ağ lamakla isteyen kimsedir. Kendisi cuma namaz ı  kılanların efendisine ve onun 

sülâlesine ve arkada ş larından takvâ ve tevazü sahiblerine salât eder." 

31,•11 	 ,:t. 	 J ı; 
,j1,1,11 	 .)k..1„; 	j.;.11 

	

1.,..411 	,L(Jt., J1111 ?I; 	 ,,.Jtki I 

41T Jc, 1,41 jı.t 

Aynı  eser, C. XX., s. 8: 

"(Hülâsa) bu hususta zorluk çeken -Allah onlara rahmet eylesin- arka-

daş larımız, doğ ru bir ş ekilde meselelerin hallinde, mutlaka zorlu ğ a uğ rad ılar. 

Halbuki getirdikleri her mesele benim (evimde) bulunan bir kitapta münderic-
dir; fakat kitaplar ımdan hiçbiri yan ımda değ il ve ş imdi de bu (malümat) 

hatırıma gelmemektedir. Ş ayet bu kitaplar ıma varmam müyesser olur veya 

malûmat hatırıma gelirse sonraki bir zamanda, ayn ı  bahsin sonunda meseleye 

yeniden dönüp (bunu) ele al ırız." 

;3,1 	 ,L.11.11 	I ( 	) 

`51 	 Ls 	 Ls".• 	 cS.4 	.s l• j-ç.1 ylol 

	

vi 	I J .1.Z.! 	 ,st 	 L5.,z5" JI J, o y 	,51; 

;2.-11 

Aynı  eser, C. XXVII., s. 124: 

"Zâhid, en hürmetli al- Ş ayb al-Imam, Ş ams al-Aimma Abfı  Bakr Mu-

hammad ibn (Abi) Sahl al-Sarahsi, Allah tealâ rahmet eylesin, 466 senesi Beli!' 

al-kh ır ının 14. günü çar ş anbas ında imlâ ettirerek ş öyle dedi..." 

4'.u.  I 	 {,31 	 j ı 	bg.11 J1; 

Aynı  eser, C. XXX., s. 244: 

"al- Ş aylı  al-imânı  al-Sarahsi ş öyle dedi: Benden istedi ğ iniz al-Muhta ş ar 

ın ş erhini yapmam için sizlere takatimce ve bu arada gerek me ş hur eserlerin ve 

gerekse Allah rahmet eylesin Muhammad ibn 11asan'm eserlerinde yer alan ve 

hadislerdeki istikameti gösteren ve Allah' ın takdirinin ne yolda oldu ğunu an-

latan i ş aretlerin azl ığı na rağmen müsbet cevab vermi ş tim. Bu arada Muham-

mad ibn Samü`a nın, Muhammad ibn Hasan dan rivayet etti ğ i Kitâb al-Kasb 

inip ş erhini sizlere imlâ ettirmenin do ğ ruluğuna kanaat getirdim. Bu kitab 

onun eserleri aras ında olmas ına ra ğmen me şhur olmamış tır, çünkü gerek Allah 

rahmet eylesin Ahçı  Hafş  ve gerekse Abü Sulaymün bu kitab ı  ondan semü` 

yoluyla dinlememi ş lerdi. İş te bu yüzdendir ki, Allah rahmet eylesin 
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kim (al-Marvazi) bunu al-Mutı taş ar adl ı  kitab ında zikretmemi ş tir. Bu kitapta, 

bilinmemesine cevaz verilemeyecek ve keza kendileriyle amelden insanlar ın 

beri olamayacaklar ı  birçok bilgi vard ır." 

- . 	.L 	,.(, 	 ,.;.; 	 j ı 	 Jt; 

	

:■;11.11 	 ')1.1 	 I 

Jk<1;Y 411  4,?-_) 	 JU.'p 	 "..;;12 

	

,5:01 	L:, -125- 	.->L1 4, j.1.1 	 J,;t:J. 
vI Yl ,ı;[ 	 ei'ı 	 4,4 L',G 

	

j17J ‘5.• 41 	 Lu I 	 ")r 
. : 1.+LF 	 t4-14.a. 	L. 

Aynı  eser, C. XXX., 287: 

"Allah rahmet eylesin al- Ş aytı  al- İ mam al-Sarabsi, 477 senesi Cam.adi 
al-Ah ıra ay ının 12. per ş enbe günü imla ettirerek ş öyle dedi..." 

	

Lt'" 	 jJI 	 J1; 

	

.9L■ I 	d.3,1 

Matba al-Mabsöt' ta bulunmay ıb da İ stanbulda çe ş itli kütüphanelerde 

mevcut muhtelif yazmalarda rastlanan ayn ı  neviden ifadeleri, birbirlerini 
tamamlıyabileceğ ini göz önünde tutarak a ş ağı ya geçirmekte fayda mülâhaza 

ettik. 

(Köprülü, III. k ı sım No. 107) al-Mabsat, vr. 119 a, (matbil Mebsiı t'un 

IX. cildine tekabül etmekte olup bu ifade sadece bu yazmada mevcut bulun-

maktad ır): 

"Allah rahmet eylesin al- Ş ayij al- İ mam dedi ki: tahkik edilip katiyet kes-
beden hadislerin malı:alan vas ıtasiyle "H ırs ızlık Bölümü"nün ş erhi sona erdi. 

Bunu, üzerinde ehli sünnetin esasen mutab ık bulundu ğu “sözü" rahmet yolun-

da sarfedip söyleyen, birtak ım beyinsiz ve aptallar ın iftira ve fitneleri ve yine 

zındık ve kalle ş  kimselerin aldatmalar ı  neticesi tecrid edilip hapse konmu ş  olan 

kimse yazdırdı . Kendisi Allah tealadan, ayr ılıktan sonra tekrar cemolmay ı  
ve kalpler için çok yak ıcı  olan mihnet ve eziyeti uzakla ş tırmas ını  dua eder. 

Yine Allandan en hay ırlı  Halifeye ve ona tam ba ğ lı  sad ık dostlarına sarat 

duas ı  eder." 

z:42.41..1 ;1311 Jl„ib 	 Jl; 

	

) 	 5.4.1 	z.15- 	le. 
 ,;111.,*; wl Jt— ı  
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(Topkap ı , III. Ahmet, No. 1142), al-Mabsilt, C. II., vr. 15 a (matbii 
Mebsûtta C. XVI): 

"KaçlPnin hususiyetlerine dair olan bölümün ş erhi, Allahın evvelden tak-
dir ve hükmüne raz ı  olan kölesinin imlâ ettirmesiyle son buldu." 

. 	 4ı , (s.;1_72.11 	c.„...t Lot:J. 1 

(Topkap ı , III. Ahmet No. 1142), al-Mabsüt, C. II, vr. 41 b (m.atbû Mebsût-

ta C. XVII): 

"Münker olup insanlar ın ekseriyeti tarafından sevilmeyen ş eyden vaz-

geçirmek için sarfetti ğ i sözden dolayı  nefyedilmiş  ve ücretsiz köleler gibi 

tecrit edilip hapse at ılmış  olan kimsenin, me şhur hadisler ve bunlar ın manala-
rından (istifadeyle meydana getirmi ş  olduğu) Ş ehadetten Rücû' bahsinin sonuna 
kadar olan kısmının ş erhi nihayet buldu. Kendisi hâdiselerin yaradan ı  olan 

Allah'dan, kurtulmas ı  için (dua edip) beklemektedir. Keza hay ırlı  iş lerin efen-

disi ve insanların seyyidine ve onun arkada ş ları  ve sülâlesine en iyi salât ve 

selamlanyla salât eder." 

'51-1 	j1-11 J s ,yv^ll 	 .` .> bLg`i i  L:fr 	)1 "IS , 	,-1 1 _r=i> ,sf;:11  

c..ı2  
j 	j„:41  al l j 	 ,1 3  

(Topkap ı , III. Ahmet No. 1142) al-Mabsüt, C. II, vr. 125 b (matbû Meb-

sûtta C. XVIII): 

"Bu, s ırlarm s ırrı  olan hadis manalarm ı  da içine alacak ş ekilde (izah edilen) 
İ lgar bölümünün ş erhinin sonudur. Bunu, kötü ve ş erirlerin eline dü ş müş  olan 
o malıbûs yazdırdı . Seçilmiş  Peygambere ve onun en seçkin en iyi sülâlesine 
salât eder." 

J ı .„..511 r  9, L. jl.11 	J 1 jp?ıı  
. 	 431" 	 cs:JI 

(Topkap ı , III. Ahmet No. 1142) al-Mabsüt, C. II, vr. 161 b (rr ıatb 

Mebs ılt'ta C. XIX): 

"Suba (veya Suvayya, Suya, Suna ?) mescidinde 516. senenin Safar ay ının 

son günü olan çar ş anba gününde, ehemmiyet ve sa ğ lamlık bakımından sonsuz 

olan hadis manalariyle (meydana getirilen) Vakâlet bahsinin ş erhinin sonudur. 

Bunu yazd ıran kurtulu ş  ve serbestiyetin gelmesini bekleyen ve şu melal ve 

hüzün yeri olan hapisten kurtulmas ı  için dua edendir. Kendisi, risâlet mührü 

ile mühürlenen kimseye ve onun sülâlesine ve takva ve adalet sahibi arkada ş -
larına salât eder." 
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ya, 

[ 
411-  j. j 	 ».1.1  

eJLı Ji j (.5 ikJ jcol 

useL al-FIQH, Kahire ne ş ri (Abü al-Vafa' al-Af ğ ani) 1372, C.I, s. 9: 

"al- Ş ayh al- İ mam al-Zahid Ş ams al-Aimma, Abu Bakr Muhammad ibn 

AM Sahl al-Sarahsi, Uzgend kalesinde bir odada( =zaviya) oldu ğ u halde 479 

senesi Ş avval ayının son günü olan cumartesi imlâ ettirerek ş öyle dedi.." 

.kı b i ;11 	 j ı; 
• 'V-•?— 	 JT 	 Ğ.--3 	JL9-t 

Ş ARH Z İ YADkT al-Z İ YAD:AT, Haydarabad /Deccan ne ş ri (Abu al-

Vafa al-Afğ ani), 1378, s. 148: 

"al- Ş ayh al- İ mam hürmetli Ş ams al-Aimma, Allah kendisine rahmet 

eylesin ş öyle dedi: Bu kitap, hat ıra gelen ve zâhir olan fıkhın da gösterdi ğ i 

ş eydir ki Muhammad b. Hasan' ın, ben hapisteyken ş erhini imla ettirdi ğ im 

Ziyadat al-Ziyüdat adl ı  kitab ında zikredilmi ş  ibare ve i ş aretler üzerinde uzun 

uzun dü ş ündüğüm s ırada anlad ıklar ımdan ibârettir. K ıyamet günü bana 

sermaye olsun ve ben de kazançl ı  kimselerden olay ım diye ilimde derine giden-

lerin yolunu tutarak di ğ er nasihat edenler aras ında benim de sarfetti ğ im "söz" 

sebebiyle hapse dü ş müş  ve dünyada kurtulu ş a ermekten ümidimi kesmi ş  
vaziyetteyim. Allah azze ve celle ancak takva sahiblerinden ho şnud olur ve 

O, sâlih kullar ını  kendine veli edinir ve hain olanlar ın hiyle ve düzenlerini 

hedefe vard ırmaz ve iyi insanlar ın da mükafat ım zayi etmez. Evvel ve ah ır 
hamd Allaha'd ır." 

✓mUal 41411 41c. J.), 	ki L. I:ım 

,:f 	Lt.1 	 Le 

;US 	 ci 

-4'  (S-Y. 	 J.‘.."'Ld 	 1-c I 
I j  

Ş ARH al-S İYAR al-KABIR, (Hamidiye Kütüphanesi, No. 496) vr.392b 

(al-ljastri; nüshast): 

"Ba ş langı ç Uzgend'dedir ki, (tarihi) Zil-gada ay ının ilk günü olan pazar-

tesidir. al- Ş ayh al- Ş abir al-Zaki Amir Gün Abi 'Ali al-Husayn b.Abi al-Qas ım 

lakab ıyla anılan kimsenin evinde "Eman" bab ının sonuna kadar (yaz ılmış tır). 
Sonra yazd ırmaya Uzgend hisar ında (devam) için emrolunduk ve (burada) 
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"Ş urât" bölümünün ilk bâb' ına kadar geldik. Bu s ırada 480 senesinin Rabi 

al-Avval ay ının bitmesine on gün kala cuma günü kurtulu ş  ve serbestiyet 

tahakkuk etti. 

480 senesi Rabi`al-Avval ay ının son günü olan pazar, Uzgend den hareket 

edip, al- İ mam al-Acal al-Zâhid Sayf al-Din Abi İbrahim İ shaq ibn 
evine indik. al- Ş ayb al- İ mam al-Zâhid Sayf al-Din ve fukaha, hepsi de al-
Ş aylı  al- İ mâm al-Acal al-Zâhid İ mam al-Aimma ve Ş adr al-Umma den bu 

kitab ı  tamamlamas ını  istediler, ve o da "Kitâb al- Ş urât" dan itibaren onun 

evinde Rab!' al-Wr ay ın ın 24. günü çar ş anba ba ş layarak, Allah ın yard ım ve 

muvaffak etmesiyle 480 senesi Camâdi al-Avval ay ının 3 ü olan cuma günü 

(imlâyı) tamamlad ı . 

z ı,„) 	 ,:)LÇ 
r l.c" L.11 F  ıaıı  ,31 	 q! 	 <5;11 [ 	I 

„ 	 Li 43.  L:54 
;it 

..u, ı; ı 1 
ru'»  	,41s- .14.74,1J1 	 3L01 

,:51 ti.yl J .t.„ 	r uj 

J 

Aynı  eser, (Mihri ş ah Kütüphanesi, No. 313), vr. 335a. 

(al-A ş 1 nüshast) 

"Ba ş langıç Uzgend de hisarda idi. "Kitâb al- Şurât" a var ılınca kurtulu ş  
tahakkuk etti ve Uzgend den Rabi`al-Avval in son günü 480 senesinde ç ıkı lıp, 

Rabi`al-Ab ır ayının 10. çar ş anba günü Mar ğinân a var ıldı  ve Sayf al-Din 

İ brahim ibn ishâq'm evine inildi. İ mamlar kendisinden o kitab ın bitirilmesi ıı i 
istediler. O da onun evinde "Kitâb al- Şurât" dan itibaren Rabi`al-kb ır ayının 

24 ü olan çar ş anba günü ba ş lad ı  ve Allah tealân ın yard ı m ve muvaffakiyet 

vermesiyle 480 senesinin Cumâdi al-illa ay ının 3 ü olan cuma günü tamamlan-

dı ." 

L5.;j1 

Ce1.7 	_g 	,jı .)1.; :e..., 	_4/ 	 I 	i) 	it 

Z.c` .. 1 	3101 	j 1 	 I .5 Li (.3 :r19 ,>y ı 	Lai 

üı l aya 	y  ,rol cF.ı. 	 ,j 

_) 	LS•512". 	 "1'4' ry 41:;  9;  
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Ayn ı  eser, (Fatih Kütüphanesi, No. 1667 ve 1667 mükerrer), ba ş langıç 

k ısmı . 

(Üçüncü nüsha) : 

(Son olarak Fatih Kütüphanesinde 1667 ve 1667 mükerrer kayd ı  
altında olan bu yazma serisi Dr. Muhammad Hamidullah taraf ından 

"Üçüncü kategori" nüsha olarak ke ş f ve tavsif olunarak, esasen Münih 'Ay ın-

tabi tarafından tavsif edilmi ş  al-Ha şId ve al-A ş l nüshalar ı  yan ında ayr ı  bir 

kategori olarak gösterilmektedir): 

"Rahman ve Rahim olan Allah' ın ad ıyla. Sayın (al-Sabir ?) al-Zaki ve 

Allah Kah diye lakabland ırılan Ş eyh in Uzgend de Salar yolu(sikka) üzerinde 

bulunan evinde 479 senesinin Zi'l-qada ay ının son günü toplanan bir meclisinde, 

ana babas ından ve kendisinden Allah raz ı  olsun al- Ş ayb al-i ınam al-Acal al-

Zahid ş öyle dedi: Bil ki, bu al Siyar al-Kabir, al- Ş aybani nin tasnif etti ğ i en 

son eserdir ..." 

,_(, 	L.)11 	.Y1,1 	 411 (—..ı  
ı  j  c  w y  Ğ -2 â 	;.L.S.11 ,s; 	 Zı  I âr, s 1  11 	L.g 

Ju 	 L.,11 [ j»...J1] 

41 	4.:,c ,iıı  I 	.ı .a, I 	I 
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IKINCI BÖLÜM 

İ STANBUL'DAK İ  TÖREN 



SERAHSİNİ N 900. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISİYLE 
ISTANBUL'DAKI ANILI Ş I 

I— SERGI 

Esas olarak Serahsinin hayat ı , eserleri ve ilmi ehemmiyeti, ilâhiyat Fa-
kültesinin Ankarada tertiblemi ş  olduğu anma töreni esnas ında belirtilmi ş ti. 
Bunun ikinci k ısmı  ve devam ı  mahiyetinde, onun "eserlerinden mürekkeb bir 
sergi" tertibi ve bu vesileyle Serahsryi di ğ er bir cepheden de anma toplant ı s ı , 

mezkûr Fakültenin bunu Ankara'da tertiblemeyi çok arzu etmesine 
rağmen fiili zorluklar neticesi Istanbul'da yap ılmış tır. Bu biraz da tabii idi; 
çünkü İ slami el yazmalar ı  itibariyle hazinelerle baha biçilen İ stanbul kütüp-

haneleri, gerek keyfiyet ve gerekse kemmiyyet itibariyle Serahsinin eserle-
rini kolayl ıkla ve kısa zamanda en iyi ş ekilde sergileyebilecek mümtaz bir 
muhitti. 

Baş ta Süleymaniye Kütüphanesi idaresi ile Ankara Kütüphaneler Umum 
Müdürlüğ ünün ve ayr ı ca İ stanbul Üniversitesi ve Topkap ı  Sarayı  kütüphane-
lerinin mükemmel koordinasyonu neticesi, İ stanbul Kütüphaneleri Prof. 
Dr, M. Hamiduliah'ın rehberli ğ indeki bir hey'et tarafındon tam bir vukuf 
ile taranm ış  ve neticede 38 ayr ı  kitaplıktan yazmalar toplan ıp Süley-

maniye Kütüphanesi salonlar ında e ş siz bir dekor içinde ziyaretçilerin tetkik 
nazarlar ına arzedilmi ş tir. 

Sergi, 28 Nisan günü saat 11.00 de Edebiyat Fakültesi, İ slam Araş t ırma-
ları  Enstitüsü müdürü ad ına, müdür yard ımc ı s ı  Prof. Dr. Muhammad Hami-
dullah' ın Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Halit Denere ve onun yard ımcısı  
Nimet Bayraktar Han ıma te ş ekkürle ba ş layan ve bu kütüphanenin günümüz 
için haiz olduğu ehemmiyeti belirten veciz konu ş mas ını  müteakib, Edebiyat 
Fakültesi Dekanı  Prof. Vehbi Eralp'in, toplant ıdaki seçkin ziyaretçi gurubuna 
hitaben yapt ığı , Serahsrnin ş ahsiyeti ve önemi ve eserlerinin Türk tarihi bak ı -
mından da haiz oldu ğu ehemmiyeti tebarüz ettiren konu ş mas ından sonra sergi 
açılmış  ve hep birlikte ziyaret edilmi ş tir Bu tören esnas ında beynelmilel baz ı  
otoriteler de gözden kaçm ıyordu. Çe ş itli fakültelerden gelmi ş  üyeler aras ında 
ba ş ta Prof. Ahmet Ate ş  ve diğ er öğ retim üyeleri olmak özere, Columbia Uni-

versitesinden Prof. Dr. Joseph Schacht ve Prag liniversitesinden Prof. Dr. 
Felix Tauer bilhassa zikre de ğ er. Bu önemli serginin aç ı lışı  vesilesiyle ayr ıca 
çe ş itli İstanbul Kütüphaneleri müdürleri de bu toplant ıda haz ır bulunmu ş -

lardır. 
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Mayı sın 7 sine kadar aç ık tutulan sergi için, ziyaret edenlere kolayl ık olmak 

üzere Serahsinin hayat ını  ve te ş hir edilen eserleri k ısaca tavsif eden 4 sahi-
felik bir de "sergi rehberi" bast ırılmış tı . Bundan ayrı , sergilenen yazmalar ın 

tam bir listesini Prof. Dr. M. Hamidullah asistan ıyla beraber haz ırlamış  
ve bu, Süleymaniye Kütüphanesi taraf ından 4 sahife olarak teksir edilip 
ziyaretçilerin istifadelerine sunulmu ş tu. Bu kitaba da dercedilen bu listeden 
öğ renilece ğ i veçhile 188 cilt yazma sergilenmi ş  ve ayr ı  ayrı  tavsiflerini 

havi fiş leriyle birlikte s ı •alanmış t ı . İ lk olarak onun en hacimli eseri Mabst'ı t 

arzedilmiş ti Fakat Serahsinin bu eseri, Hâkim el-Mervezrnin al-Muhta ş ar 

al-Kâfi adl ı  kitab ının ş erhi ve bu da, İ mam Abli HanIfa nin talebelerinden 

Imam Muhammad a ş - Ş aybânPnin büyük al-A ş l adlı  kitab ının özeti olduğun 

dan "Mebsut" dizisinin en ba şı na bu iki ana eser, ehemmiyetlerine yak ışı r 

ş ekilde serginin ilk yazmalar ı  olarak yerle ş tirilmiş lerdi. Bu arada sergi 

haz ırl ıklar ı  esnas ında ho ş  bir tesadüf neticesi Serahsrnin, İmam Muhammad 

aş -Ş aybânrnin al-Câraras- Ş ağ Ir adlı  kitab ı  için yapt ığı  ve kayıb olarak bilinen 

Ş erh de (Bağ datlı  Vehbi, No. 565) ke ş folunarak ziyaretçilerin tedkiklerine 
arzolunmu ş  bulunuyordu. 

Ayrıca Mehmed Münib Ay ıntâbrnin geçen as ırda Ş erh Siyer Kebir için 

Teysir el-Mesir adıyla yapt ığı  arapça ş erhin, müellifin hatt ı  desti ile olan 

nefis yazmas ı  ve ayrıca ş ârihin III. Selim'e takdim etti ğ i aynı  kitab ın çok 

güzel bir nüshas ı  da dikkati çeken eserler aras ındayd ı . 

Ezcümle sergide te şhir edilen 188 cild yazma içinde onun şu be ş  eseri 

ziyaretçilerin tetkiklerine arzedilmi ş ti- 

1—Mebsisıt 

2—Ş erh al-câmre ş -Ş ağh 

3—Ziyâ'dât az-Ziyâdât 

4— Usiil al-Fıqh 

5—Ş erh al-Siyer al-Kebir. 

Bunlardan ayr ı  olarak ehemmiyetlerine binaen, 

1— İ mam Muhammad a ş - Ş aybâninin "Kitâb al-A şl" 

2—Hâkim al-Mervezinin "al-Muhta ş ar al-Kâfr 
e nihayet; 

1—M. Münib Ayıntâbinin "TeysIr al-Mesir" adl ı  Ş erh Kebir'in arapça 

ş erhi ve, 

2—Aynı  müellifin ayn ı  eserinin ınatbii olan türkçe tercümesi. 

64 



II— SEMINER 

Edebiyat Fakültesi Islâm Ara ş tırmaları  Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 

Zeki Velidi Togan' ın müsaadeleriyle Prof. Muhammad Hamidullah' ın haftal ık 

mutad Enstitü seminerlerinden biri bu konuya tahsis edilmi ş  ve 28 Nisan günü 

saat 17 olarak evvelden alâkahlara ilân edilen bu seminer, hayli seçkin bir 

talebe gurubu taraf ından takib edilmiş tir. Edebiyat Fakültesi büyük anfilerin-

den birinde yap ılan bu toplant ıda esas olarak Ankara an ı 's ında okunan Prof. 

Dr. J. Schacht, Prof. T. Okiç ve Prof. Dr. Muhammad Hamidullah ve niha-

yet Dr. S. Tu ğ 'un konferans metinleri Enstitü asistanlar ı  tarafından tekrar edil-

miş , sadece Ankaradakinden farkl ı  olarak, dinleyiciler tarafından Serahsrnin 

hayatı  ve eserleri ile ilgili mevzularda sorulan sualler, Prof. Muhammad Hami-

dullah tarafından tatminkâr bir ş ekilde izah edilip aç ıklanmış tır. Bu seminer 

iki saat sürmü ş  olup muvaffakiyetle neticelenmi ş tir. 

Dr. Salih TUĞ  
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Ölümünün 900. y ı lı  dolayısiyle tertiplenen SERAHS İ ' nin eserlerinden mürekkep 

sergi rehberi 

SERAHSI ESERLER İ  SERGISI 

(Sergilenen nüshalar ın tam listesi) 

Temel eserler : 

1. İmam Muhammad ibn el-Hasan e ş - ş eybani, Kitâb el-Asl, Atıf ef. 

kütüphanesi No. 742-745: 

a) I, 252 varak, 21 sat ır, 25 x 17 sm. 950 H. senesinden (Tahâra—Eyman) 

b) II, III, 436 vk, 31 st. 33 x 19 (Cinayetii'l-`abd—Hacer) 
c) IV, V, 412 vk, 31 st, 33 x 19 (Hiyel—Sulh) 

d) VI, 241 vk, 35 st, 27 x 17.5 sm (Rada'—ahir'ül-kitab) 

2. El-Hakim e ş -Sehid el-Mervezi, el-Muhtasar el-Kâti, Feyzullah No. 

923, 601 vk, 32 st, 29 x 20, 12 H. as ır. Bu eser el-Asl' ın hulasas ıdır ve Serahsi-

nin el-Mebsât u bu el-Muhtasar' ın ş erhidir. 

SERAHSPNİN ESERLERİ  

1. El-Mebstit 

Amcazade Hüseyn Pa ş a: No. 222-223: 

a) 296 vk, 27 st, 25 x 16.5 sm, 736 H., son sahife yenilenmi ş tir. (Muzara ca-

Ş art fasid). 

b) 431 vk, 23 st, 24 x 16 sm, 690 H. Kudüs'de (Hacer— İ taq) 

At ıf ef: No 1017-1025: 

a) 398 vk, 21 st, 26 x 17.5 sm, 1096 H. (Tahara—Savur) 

b) 728 vk, 21 st, 26 x 17, 1098 H. (Hayd—Vilâ) 
c) 669 vk, 21 st, 26 x 19 sm (Eyman—Buya') 
ç) 336 vk, 21 st, 24.5 x 16.5 sm, 1098 H. (Buyil' fasida—Da'va) 

d) 659 vk, 21 st, 24.5 x 17 sm, son varak yeni, VII as ır? ( İ cara—iqrar) 

e) 631 vk, 21 st, 26 x 19,5 sm ( İ qrar—Rehn) 

f) 284 vk, 21 st, 27.5 x 17.5 sm, 1098 H. (Cinayetürrehn—E ş ribel 
g) 670 vk, 21 st, 26 x 19, XII. as ır? (ikrah—Vasaya) 

'g) 333 vk, 21 st, 24.5 x 16.5 sm, ilk 57 varak yeni 633 H., 650 de 

mukabelesi yap ılmış tır (iqrarülvaris—ahir'ül - kitâb). 
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Ayasofya : No 1379-1380: 

a) 219 vk, 19 st, 26.5 x 18 sm (Tahara—Salât) 

b) 522 vk, 23 st, 33 x 20 sm, müzehheb (Tahâra--Buyü') 

Bayezit Umumi : No 2147. 385 vk, 25 st, 25.5 x 19 sm (13uP—Sariqa). XI. as ır? 

Carullah : No 839-843: 

a) 195 vk, 27 st, 27 x 18.5 sm, X. as ır? (Da'va al-bâyi'—Kaffârât) 

b) 512 vk, 35 st, 33.5 x 32.5 sm, Sa'bân 998 H. (Tahara—Vilâ) 

e) 540 vk, 24.5 x 16.5 sm, hat ve sat ırlar muhtelif (Buyü'fâsida—Da'va) 

d) 301 vk, 25 st, 26 x 17 sm, 715 H, de ğ iş ik hatlarla (e1-`liq fi'el-marad 

—âhirül-kitâb) 

e) 225 vk, 20 st, 21 x 15 sm, VIII. as ır? (Iqrâr—Vekâla) 

Çorlulu Ali Paş a : No 240-241; 243-247: 

a) 334 vk, 23 st, 25.5 x 16.6 sm, Dima ş q 622 H., Hasiri nushas ıyla iki 

defa mukabele edilmi ş tir (Tahara—Nifâs). 

b) 398 vk, 27 st, 25.5 x 17 sm, 720 H. (Menâsik—Talâq) 

c) 412 vk, 25 st, 25.5 x 18.5 sm, 721 H. (Siyer—Buyü') 

d) 277 vk, 30 st, 27 x 19 sm, 692 H (Vekâla—Da'va) 

e) 489 vk, 27 st, 25.5 x 17.5, VIII. as ır? vk 433 den sonra sayfalar ye-

nilenmiş tir. (Da'va el-hâit—Rehnülmudârib) 

f) 286 vk, 29 st, 26 x 19 sm, 693 H. (Rehnülmuçlârib-Muzâra'a) 

g) 365 vk, 29 st, 26.5 x 18 sm, XI. as ır? (el-' afv 'an el-qisas—âhir'ül kitâb) 

Damat İbrahim Paş a : No 648-651: 

a) 511 vk, 37 st, 37 x 23 sm, XI. as ır, (Tahâra—Sariqa) 

b) 340 vk, 37 st, 37 x 23 sm, XI. as ır, (Siyer— Şuf'a) 

c) 384 vk, 37 st, 37 x 23 sm., 1006 H., (Qısma—Rehn) 

ç) 460 vk 37 st, 37 x 23 sm, 1006 H. (Mudâraba—âhirül-kitab) 

Es'ad ef : No 715-715 mükerrer, 902: 

a) 433 vk, 25 st, 21 x 15, XII. as ır? (Buyü'—icarât) 

b) 365 vk, 25 st, 21 x 15 (er-recul yestes'i e ş - ş ey—Iqrâr) 

e) 349 vk, 24 st, 27 x 17, 627 H., Hasiri nüshas ından kopya (el-'ayn ve 

ad-dayn—Radâ') 
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Feyzullah : No 983-992: 

a) 559 vk, 45 st, 42 x 27.5 sm, 973 H. (Tahara—Hiba) 

b) 439 vk, 45 st, 41.5 x 27.7 sm (Buyü'—Rehn) 

e) 408 vk, 45 st, 40 x 26.5 sm, 973 H (Mudaraba—âhirul kitâb) 

d) 253 vk, 29 st, 26 x 17.5 sm, 929 H. (Tahara—Menâsik) 

e) 281 vk, 29 st, 28.5 x 18.5 sm, 956 H. (Nikâh—Talâq) 

f) 418 vk, 27 st, 25.5 x 18 sm, 720 H. (Mukâtab—Mefqi ı d) 

g) 267 vk, 17 st. 26 x 17 sm 727 H. (Sariqa—Vesâyâ) 

ğ ) 213 vk, 23 st, 24.5 x 17 sm, 639 H. (Hiba—Sarf) 

h) 348 vk, 23 st, 24.5 x 16 sm (Cinaya 'ala er-rehn—Hacer) 

i) 310 vk, 25 st, 25.5 x 17.5, 715 H ('Afv `an el-qisâs—Mirâs) 

Fatih : No 2057-2086: 

a) 209 vk, 19 st, 21 x 5 sm, VII. as ır? (Tahâra—Salât fî es-setina) 

b) 227 vk, 19 st, 21 x 15 sm, VII. as ır? (Saeda—Zakât) 

e) 232 vk, 20 st, 21.5 x 15.5 sm, VII. as ır? (Savm—Menâsik) 

d) 200 vk, 29 st, 24 x 16 sm, 640 H. (Nikâh—Talâq) 

e) 245 vk, 20 st, 21 x 15 sm, VII. as ır? (Talâcl—'itâq) 

f) 214 vk, 16 st, 22 x 15, VII. as ır? (Diyât—Cinayetül mükâtab) 

g) 245 vk, 20 st, 21 x 15, VII. as ır? ( İ qrâr bi'zzinâ—Taharri) 

ğ ) 236 vk, 20 st, 21 x 15, VII. as ır? (Laqit—Vaqf) 

h) 246 vk, 18 st, 21 x 15, VII. as ır? (Hiba—'Uyüb fi'l-bay') 

i) 213, vk, 18 st, 20.5 x 15 sm, VII. as ır? (Buyü' ahl ez-zimma—Suf`a) 

1) 213 vk, 19 st, 20.5 x 15 sm. VII. as ır? (qisma—Ieâra) 

j) 218 vk, 18 st, 21.5 x 15 sm, VII. as ır? (Edeb el-qâçli—Da'va) 

k) 225 vk, 16 st, 21 x 15 sm, VII. as ıır ? (iddi'â el-veled—iqrâr'ül-vasiyya) 

1) 216 vk, 18 st, 21.5 x 15 sm, VII. sir? ( İ qrâr bil-bey'—Vekâletülvekil) 

m) 305 vk, 17 st, 21.5 x 15 sm, VII. as ır? (Kefâlat—Hakameyn) 

n) 266 vk, 17 st, 21.5 x 15 sm, VII. as ır? (Ma'âqd—Vasiya fi'l-'ayn ve'd-

dayn). 

o) 455 vk, 19 st, 21.5 x 15 sm, VII. as ır? ( İ tq fil-maraçl—kesb) 

p) 225 vk, 23 st, 26.5 x 17 sm, 723 H. (Tahâra—Salât) 

q) 247 vk, 20 st, 21.5 x 15 sm, VII. asır? (Nikâh—Talâq) 

r) 361 vk, 21 st, 20.5 x 16 sm, IX. as ır? (Eyrrıân—Buyü') 

s) 250 vk, 20 st, 21.5 x 15.5 sm, VII. as ır? (Mudebber—Hudüd) 
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t) 140 vk, 25 st, 27.5 x 19.5 sm, (Zakât—Nikâh) 

u) 327 vk, 35 st, 26.5 x 19 sm, 710 H. (Edeb e1-q41i—Sulh) 

v) 444 vk, 25 st, 26 x 18 sm, VII. as ır? ('Itâq 	ibâq) 

w) 315 vk, 21 st, 25.5 x 17 sm, VII. as ır? (Mudâraba—ikrâh) 

x) 242 vk, 19 st. 25 x 16 sm, 624 H (642 H de mukabele edilmi ş tir) 
(Sayd-el-buyü` izâ kân fihâ ş art) 

y) 257 vk, 19 st, 25.5 x 17 sm, 620 H, Hasirrnin. semas ı  (Talâq, ba ş tan 

sona kadar) 

z) 261 vk, 23 st, 26.5 x 18.5 sm, VII. as ır? (Vueüb e ş  ş ehada—iqrar) 

aa) 267 vk, 21 st, 25.5 x 17 sm, 737 H. (`Itâq—Vila) 

bb) 373 vk, 26 st, 26 x 18.5 sm, VII. as ır? ( Ş uf`a 	Dava v'el-beyyinat) 

Hekimoğ lu : No 381-386: 

a) 690 vk, 23 st, 22 x 16 sm, X. as ır? (Tahâra—Nikâh) 

b) 755 vk, 23 st, 21.5 x 15.5 sm, XIII. as ır? (Nikâh'ül-mürtadd—Hudud) 

e) 786 vk, 23 st, 21.5 x 15.5 sm, XII. as ır? (Sariqa—iludûd) 

ç) 809 vk, 27 st, 22 x 16 sm, XII. as ır? (bara 	Mudâraba) 

d) 814 vk, 20 st, 21 x 15.5 sm, XII. as ır? ( Ş irka fil-mudaraba—Cinâyet'ül-

cabd) 

e) 492 vk, 27 st, 21 x 16.5 sm, 1146 H. (Cinayetül-cabd—Radâ') 

Hamidiye : No 548-549: 

a) 976 vk, 47 st, 32 x21 sm, XII. as ır? tam nusha 

b) 1132 vk, 53 st, 39 x 23 sm, tam nüsha kitabül-kesb'e kadar. 

İ smihan Sultan : No 196-199: 

a) Takriben 700 vk. 31 st, 31 x 9 sm, XI as ır? (Tahara—Eymân) 

b) 711 vk, 31 st, 31 x 19 sm (et-Ta'âm fi kaffaret el-yemin—Dava) 

e) 510 vk, 31 st, 32 x 19 sm, XI. as ır? (Da'va—ikrâh) 

ç) 568 vk, 31 st, 31 x 19 sm, XII. as ır? (Ikrâh 	Redâ') 

Karaçelebi Zade : 184, 278 vk, 23 st, 25.5. x 16.5 sm, 742 H. (Laqit—Hiba) 

Köprülü I I : No 642-643: 

a) 896 vk, 35 st, 34. 5 x 22 sm, (Tahâra—Da'va) 

b) 878 vk, 37 st, 35.5 x 22.5 sm (Iqrâr—âhirül-kitâb), IX. as ır? 

Köprülü I 	: No 107, 350 vk, 23 st, 19 x 15.5 sm, VIII. s ırb ? (Eymân—Ş irka) 

Mahmüd Paş a : No 231,299 vk, 19 st, 11.5 x 14.5, XI. as ır? (Rehn—Mudâraba) 

Murad Molla : No 1025-1037: 
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a) 270 vk, 27 st, 27 x 18 sm (Gasb — Sarf) 

b) 335 vk, 27 st, 26 x 17 sm (Tahara— Hayçl) 

c) 416 vk, 23 st, 26 x 18.5 sm (Menâsik— Talâq) 

ç) 398 vk, 27 st, 25.5 x 17.5 sm (' İ tâq— Mefqiı d) 

d) 453 vk, 27 st, 24.5 x 17 sm ( Şura— Vekâla) 

e) 457 vk, 21 st, 25.5 x 17 sm (Kefâla— E ş riba) 

f) 399 vk, 23 st, 24 x 17 ( İ krâh— Diyât) 

g) 510 vk, 25 ile 27 st, 24.5 x 16.5 sm, 970 H. içinde baz ı  yeni sahifeler 

(Cinayât— âhir'ül-kitâb) 

ğ ) 779 vk, 35 st, 32.5 x 21.5 sm (Tahara— Siyer) 

Ir) 483 vk, 33 st, 30.5 x 20 sm (Eymân— qisma) 

i) 643 vk, 25 st, 33 x 24.5 sm (Edeb el-qâçli — Muzara'a) cild I 

ı) 643-1266 vk, 25 st, 33 x 24.5 srn. (Sulh— Kesb) 	cild II 

Ragıb Paş a : No 579-580: 

a) 846 vk, 37 st, 31.5 x 21.5 sm, XII. as ır? (Tahara— Da'va) cild I 

b) 846-1075 vk, 37 st, 31.5 x 21.5 sm ( İ qrâr-- âhir'ül-kitâb) cild II 

Rüstem Pa ş a : No 132-137: 

a) 403 vk, 29 st, 26.5 x 18 sm, X. as ır? (' İ tâq— Luqata) 

b) 449 vk, 29 st, 27 x 18 sm, 931 H. ( İ bâq— qisma) 

c) 447 vk, 29 st, 27 x 18 sm, (qismat'ül-vasi— Kefala) 

ç) 403 vk, 29 st, 27 x 18, X. as ır? (Kefâla— İkrâh) 

d) 287 vk, 29 st, 27 x 18 sm, X. as ır? (el-citq 	 âhir'ül-kitâb) 

e) 184 vk, 31 st, 26 x 18.5 sm, X. as ır? (Nikâh— Talâq) 

Ş ehzade Mehmed : No 37, 687 vk, 37 s, 35 x 26 sm, X. as ır? (Edeb'ül-qâçli-

Nikâh'ilş - ş übha) 

Süleymaniye: No 595, 686 vk, 35 st, 35 x 26 sm (Tahâra — İ cara) 

Topkap ı  I III. Ahmed : No 714 (3 cild), 1142 (2 cild): 

a) 588 vk, 37 st, 34.5 x 23 sm, 995 H. (Tahâra— İ stihsân) 

b) 562 vk, 37 st, 35 x 23 sm, 1016 H. (Tahara— Sulh) 

c) 507 vk, 37 st, 34 x 22.5 sm, 993 H, (Reha— âhir'ill-kitâb) 

ç) 784 vk, 35 st, 36 x 26.5 sm, XII. as ır? (Tahara— İ cara) 

d) 669 vk, 35 st, 35 x 26.5 sm, 834 H. Herat'ta 516 tarihli as ıldan istin-

sah edilmiş tir (bk. vk. 161 /b). 
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Topkap ı  I Medina : No 353, 1025 vk, 53 s, 39 x 23 sm, X. as ır?, tam nüsha 

Topkap ı /Revan : No 617-618: 

a) 277 vk, 19 st, 21 x 15 sm, 663 H. (Miras zevil-erham— ahir'ül kitâb) 

b) 252 vk, 17 st, 21.5 x 14.5 sm, 643 H. (Hacer— iqrar) 

Üniversite : No A/5308, 1294 vk, 51 st, 34.5 x 20.5 sm, 1177 H. tam nüshas ı  

Yenicami: No 542-544: 

a) 482 vk, 33 st, 30 x 19 sm, 985 H., mukabele edilmi ş tir (Tahâra— Vila) 

b) 553 vk, 33 st, 30.5 x 19.5 sm, 985 H. (Icara— Muzaraca) 

c) 591 vk, 33 st, 30.5 x 20 sm, 985 H. (Muzara'a — Reda') 

(İ stanbudakilere ilâve not) : 

Bayezid Umumi 2101 

Damad İbrahim Pa ş a 648-51 

Hamidiyye 542-4 (Brockelmann bunun numaras ında hatâ etmi ş tir). 

Yine GAL'de, Yahya Efendi 119-120 kaydedilmi ş tir ki bu eser bu numara-

da bulunamamaktad ı r. 

2. Ş erh al-Câmi' es-ş ağ ir 

Bağ dadlı  Vehbi: No 565, 275 vk, 25 s, 18.5 x 10.5 sm. 948 H. 

jm. 

:531 	 Limcs 
j  .24,1 II j 1.4 cs J 1 	 * .j; 

. 	Lim 	 4ult:J1 

.1.z.11 Lim 
rm_p 	Zicmı ) 0 ) 4; 	 m-,11 

,j 
43 il' 

.,:)1 	,, ı. 43,1 

,:y, 

31! ..12;,J1 	( IZ) 	 j 	4j1 j  (:)LC 	 r 1)..1 

)1 j  ,01m. 	j  

3. Şerh ziyâdât ez-ziyâdât (yahut: Nuket ziyâdât ez-ziyâdât) 

Ayasofya : No 1385, mecmuada vk. 404 den 427 a kadar. 23 vk, 27 st, 

24.5 x 14.5 sm, 1134 H. 
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A ş ir ef : No 114, mecmuada vk 334 den 353 a kadar 20 vk, 29 st, 27.5 x 18 sm, 

628 H tarihli bir yazmadan nakildir. 

Veliyüddin ef : No 1350, mecmuada vk. 110 den 124 a kadar 15 vk, 22 x 15. sm. 

4. Usta el-ftqh 

Ayasofya : No 947, 254 vk, 27 st, 26 x 15 sm, müzehheb, 1134 H 
Bagdadlt Vehbi : No 379, 650 vk, 25 st, 26 x 18 sm, 741 H 
Bayezit Umumi : No 1838, 242 vk, 35 st, 30.5 x 20 sm, XII. as ır? 

Damad Ibrahim Paş a : No 434, 349 vk, 24 st, 31 x 21 sm. VII. as ır? Ba ş  tarafta 

8 sahifelik bir fevaid ve sonda da baz ı  ş iirler mevcuttur. 

Fatih : No 1235-1236: 

a) 261 vk, 25 st, 26 x 18 sm, Antakya 740 H 

b) 278 vk, 25 st, 25 x 17 sm, 692 H 

Feyzullah ef : No 565, 166 vk, 29 st, 27 x 18 sm, 803 H 

Köprülü I I : No 473, 289 vk, 23 st, 21 x 15 sm, VII. as ır? 

Lâleli : No 684, 200 vk, 25 st, 26 x 18 sm, ha ş iyeler mevcut, 731 R. 

Nuruosmaniye : No 1293, 306 vk, 25 st, 28.5 x 18 sm, 652 H. Sonda Kerderrnin 

beyitleri vard ır. 

Şehid Ali Pa şa : No 598, 363 vk, 22 st, 19 x 14 sm, 664 H., ha ş iyelerle sonda 

fevâid vard ır. 

5. Ş erh es-siyer el-kebir 

I) Min meclis el-in ıki 

Fatih : No 1667-1667 mükerrer: 

a) 408 vk, 17 st, 24 x 17.5 sm, XI. as ır? (parça); 

z»S ıı  r ı,1 	;ı 	 J iY1 

Lım 	 Zul 	 I ,:f  4o-4  :14 .5U 

`-:":-5*.>" • • • 	(.94' 1; 	‘.-)1;1 " 	ı5°  

. . 

: 41;1 

.:131 

j 1.5 	 I :La- 	_,JI 	L!! ‘5.  

Jt; 	 1.!  ‘,111.1 5;3 (iiıs) 
4J41 	j 

... 
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b) 78 vk, 15.5 x 12 sm, VIII. as ır?, vk 1 ilâ 13 ve 17 ilâ 21 yenilenmi ş tir; 
baş tan "bâb secdat'u ş - ş ukr"a kadar (parça). 

II) As ı l niishaları  

At ıf Efendi : No. 866 
(Ayasofya 1225, Feyzullah ef. 764-765, Nuruosmaniye 1585, 1588, 1598, 

Topkap ı /Ahmed 1149, Topkap ı /Emanet Hazinesi 723, Topkap ı /Revan 680). 

r ı,;J ı  

? L:5-  LI1 L5;;I V.; .0 ) 1,2,- Li 

• •r l.yl 	 ,35,; 	 J 

III) El-ljaş iri nüshaları  

(Ayasofya 1223-1224, Nuruosmaniye 1548, 1586, 1590-1597, Topkap ı /Ahmed 

1148, Üniversite A/3289, A/5866, A/5868) 

,s.*5 
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.t;li 	 j 	ı3Î 

. J J.1. 

IV) Bunlardan ayr ı  olarak tedkik edilmemi ş  nüshalar 

At ıf ef : No 866, 358 vk, 33 st, 24 x 14 sm, müzehheb, XII. as ı r(?), 

Hasiri nüshas ının bütün ihtilâflar ı , eserin ha ş iyeleri üzerine mukay-

yet bulunmaktad ır. Bu ihtilâflar seksen doksan kadar vard ır ki, bun-

lardan geni ş  çapta istifade etmek mümkün oldu ğundan eserin de ğ eri 

çok artm ış tır. 

.Ayasofya : 

No 1223, 354 vk, 33 st, 24.5 x 14.5 sm, müzehheb 

No 1224, 366 vk, 33 st, 26.5 x 14.5 sm, müzehheb 1149 H. 

No 1225, 288 vk, 31 st, 28 x 17 sm, müzehheb, 1157 H. 

Bayezit Umumi : No 5335, I, 448 vk, II, 425 vk, 23 st, 20 x 15 sm, XII as ır? 

Damad İbrahim Paş a : 

No 540, 362 vk, 31 st, 24 x 14 sm, 1125 H. 

No 542, 285 vk, 33 st, 27 x 18 sm, 872 H., Ce ınâluddin el-Hasirrnin 

yazmas ı  ile mukabele edilmiş  olduğ una dair bir kay ı d bulunmaktad ır. 

Esad ef: No 736, 378 vk, 27 st, 27 x 16, müzehheb, XII. as ır? 

Fatih : 

No 1711, vk 409, 31 st, 28 x 16 sm, 1119 H. müzehheb 

No 1712, 468 vk, 27 st, 28.5 x 15 sm, müzehheb, 1146 H. 

No 1713, 367 vk, 29 st, 27.5 x 16 sm., 1128 H. 

No 1714, 390 vk, 27 st, 29 x 16 sm, müzehheb, 1112 H. 

No 1715, 211 vk, 27 st, 24 x 16, cilt I, 1115 H. 

Feyzullah ef : 

No 764, 350 vk, 23 st, 29 x 19.5 XII. as ır? 

No 765, 250 vk, 31 st, 26.5 x 18 sm 

Hamidiye : 

No 495, 438 vk, 27 st, 27 x 15 sm, müzehheb, XII. as ır? 

No 496, 393 vk, 35 st, 29 x 17, XII. as ır ? 

No 497, 375 vk, 31 st, 29 x 16 sm, müzehheb, 1177 H. 

No 498, 288 vk, 27 st, 22 x 16 sm, 1187 H. 
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Lâleli : No 975, 249 vk, 31 st, 26.5 x 19 sm. 

Mihrisah : No 313, 335 vk, 33 st, 28.5 x 18 sm, 1131 H. Ba ş ta türkçe fevâid. 

Nuruosmaniye : 

No 1584, 411 vk, 33 st, 24.5 x 14.5 sm, müzehheb, 1144 H. 

No 1585, 319 vk, 31 st, 27 x 16.5 sm, 1133 H. 

No 1586, 349 vk, 33 st, 27 x 15.5 sm, müzehheb. 

No 1587, 460 vk, 29 st, 26 x 15 sm, müzehheb, 1163 H. 

No 1588, 304 vk, 31 st, 28 x 15 sm, müzehheb, 1158 H. 

No 1589, 409 vk, 27 st, 26 x 14.5 sm, müzehheb, 1161 H. 

No 1590, 294 vk, 31 st, 24.5 x 15 sm, müzehheb, 1126 H. 

No 1591, 362, vk, 33 st, 24 x 14, müzehheb 

No 1592, 440 vk, 27 st, 23 x 14.5 sm, müzehheb. 

No 1593, 431 vk, 35 st, 29 x 17.5 sm, müzehheb, 1161 H. 

No 1294, 428 vk, 25 st, müzehheb, 1126 H 

No 1595, 345 vk, 33 st, 26.5 x 15 sm, müzehheb, 1145 H. 

No 1596, 352 vk, 33 st, 27 x 16.5, müzehheb, 1143 H. 

No 1597, 443, 27 st, 27 x 16 sm, müzehheb, 1155 H. 

No 1598, 486 vk, 27 st, 26.5 x 14.5 sm, müzehheb, 1116. 

Topkap ı  I Ahmed : 

No 1148, 441 vk, 27 st, 28 x 15.5 sm, müzehheb, 1110 H. 

No 1149, 354 vk, 27 st, 31 x 20 sm, müzehheb. 

Topkap ı  I Emanet Hazinesi : No 723, 431 vk, 27 s, 25.5 x 14 sm, müzehheb, 

XII as ır 

Topkap ı  I Revan : No 650, 361, vk, 31 st, 29 x 17 sm, müzehheb, 1110 H. 

Turhan Valide : No 116, 375 vk, 25 st, 34.5 x 26 sm, Dima ş q 866 H. 

Üniversite : 

No A/3289, 345 vk, 33 st, 25.5 x 15 sm, müzehheb, 1141 H. 

No A/5866, 469 vk, 27 st, 26 x 15.5 sm, müzehheb, XII. as ır? 

No A/5868, 385 vk, 29 st, 27 x 14.5 sm, müzehheb, 1150 H. 

Yenicami : 

No 440, 332 vk, 27 st, 28.5 x 19.5 sm, 949 H. 

No 441, takriben 400 vk, 27 s, 31.5 x 19 sm, müzehheb 
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MÜNIR `AYINTABI'NIN ESERLERI 

I) Ş erhu's-Siyer el- Kebir tercemesi (türkçe) : 

Esad ef : No 564, 436 vk, 41 st, 33 x 21 sm., 20 den fazla sahifede müellif imzal ı  
ha ş iyeler. 

II) Teysir el-Mes'ir fi, Ş erh es-Siyer el-Kebir : 

Hüsrev Paş a : No 382, 171 vk, 33 st, 28 x 16 sm, bir kay ıda göre müellif hatt ı . 

Mihriş ah : No 110, 291 vk, 21 st, 24 x 15 sm, müzehhebtir; bir hattât ın yazısı  
olup müellif taraf ından Sultan Selim'e takdim edilmi ş tir. 

Topkap ı  I Emanet Hazinesi : No 726, 234 vk, 25 s, 23 x 15 sm, müzehheb 1218 H. 

Üniversite : No A /5867, 312 vk, 21 s. 22 x 15 sm, müzehheb. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BASINDA VE DÜNYADA AK İ SLER İ  



TÖRENIN TÜRKIYEDEKI AKISLERI 

a) İhtifal arefesi bası ndaki akisler : 

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, "Mühim bir y ıldönümü ve 
mühim bir sergi - Me şhur Türk hukukçusu Serahsrnin 900 öncü ölüm 
yıldönümü", (Yeni İ stanbul gazetesi, İ stanbul 14 Nisan 1964, y ıl XIV, 
no. 5151, sahife 2.). 

b) İhtifalden sonra : 

1 — Ragıb Akyavaş , "Ş emsül-Eimme Serahsi" 
(Adalet gazetesi, Ankara 18 Nisan 1964.). 

2 — Tahsin Yaprak, "Büyük Türk Hukukçusu Ş emsul-Eimmeti's-
Serahsi'nin 900. Ölüm Yıldönümü" (islam Mecmuas ı , Ankara, 
Haziran 1964, cild VII, say ı  9., sayfa 285-286.). 

3 — Anonim, " İ mam Serahsrnin 900. Y ıldönümü", (Sebilürreş ad 
Mecmuas ı , İ stanbul, Temmuz 1964, cild XV, say ı  356., sayfa 

89-90.). 

TÜRKIYE DIŞ INDA SERAHSI'YI ANMA TÖRENLERI 

Cenübi Hindistanda Madras ş ehrinde, kuvvetli bir maziye ve ş öh-
rete sâhib olan "Medrese-i Muhammedi", Hindistan' ın Ezher ayarında 
bir ilim müessesesidir. 1383 senesinin sonlar ına doğ ru (tarih tam olarak 
tesbit edilememi ş tir), bu medrese tarafından Serahsi için büyük bir 
anma töreni düzenlenmi ş , bu münasebetle yap ılan toplant ı  ve seminer-
lerde muhtelif tebli ğ ler okunmu ş tur. Konferans ş eklinde verilen bu 
tebliğ ler, ilerde Urdu dilinde kitap halinde ne ş redilecektir. Bu toplan-
tının göze çarpan hususiyetlerinden biri, ihtifali tertipleyenlerin ş âfri 
mezhebinden olmalar ıdır; halbuki Serahsi, Hanefi idi. 
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TÜRKIYE DIŞ INDA SERAHSISIN 900. ÖLÜM SENE—İ  
DEVRİYESİ  DOLAYISİYLE YAPILAN ÇEŞİ TLİ  

NEŞRİYAT 

1 — Abdusselâm Q ı dvâni Nadvi, "Ş emsu'l-E'imme Sarahsi,rah-

metullâhi aleyh", (Câmica, Delhi, Kas ım 1964 s. 577-584 Urdu dilinde). 

2 — Muhammed Hamidullah, "Imam Sarahsi ki nev sevsâle-i 
bersi", (Maarif, Azamgard-Hindistan, Eylül 1964, cild 94, 
sayı  3, s. 165-177; Urdu dilinde). Bu makalenin türkçe ter-
cemesi, Kemal Ku ş çu bey tarafından yap ılmış  olup "Pakistan 
Postas ı , İ stanbul" da cilt XIII, say ı  8. (Kas ım 1965) s. 10'dan 
itibaren ne ş redilme ğe ba ş lanmış t ır. Ayn ı  makale ş u iki yayın 
organında da ne ş redilmi ş tir: 

a) "Madina", Bicnaur, Hindistan, Ekim 1964, ilk say ı  (Urdu 

dilinde) 

b) "Chatan", Lahore-Pakistan, Ocak 1965, cild 18, say ı  2, 
s. 15-16 (Urdu dilinde). 

3 — Abdulmâcid Daryâbâdi, "Sidq Jadid" 	34., adl ı  haftal ık 

yayın organında, Lucknow-Hindistan, (18 Du'l-Hi ğğ a 1383 /1 
May 1964, namber 22, s. 1. Prof. Dr. Muhammed Hami-
dullah' ın mektubu ile birlikte); Ankaradaki törene bir ba ş -

makale tahsis etmi ş tir. 
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