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Abstract

Nofes on Kıtab al-Mabsut and Shems al-Eımme Abu Bakr
Muhammad b. Ahmad Abu Sehlal-Sarakhsı
Abu Bakr Mulıammad As-Sarakhsi is a renowned Islamic
juisprudence (flqh) scholar from the Karahanid Turkish age
(MS, X - Xm Centuies). He authored his famous book "AlMabsut" dictating from his memory to the pupils from the
welt he had been impisoned. In his book, he includes
opinions of the scholars with their basis for judgment,
citicizes and discusses their counterarguments. Although
Sarakhsi sfates that Al-Mabsuü is an interpretation of the
book Al-MukLıtasar bg Hakim Al-Shehid, it oppears to be an
interpretation of Muhammad As-Shaybani's book Al-Ast.
Examples of this haue been stated in this work. There are
euen indications that Al-Mabsuf ls an original work by
Sarakhsi, rather than being an interpretation of another
book. Euidence of tlıis has been presented in this paper, Ithas been noted that social and cultııral situation of the era
can be inferred from Al-Mabsut. Current printed uersions of
the book haue been compared to vaious oriğnal handwitten uersions. Mang tgpographical errors and around 85
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missing pages haue been identified and reported with

respectiue page numbers.

Key word§: Islamic jurisprudence (fiqh}, Sarakhsi, Al-Mabsut,
Turkish translation of al-Mabsut, typographical errors in the printed
text of al-Mabsut, missing pages oi al-Mabsut

ıd b. Ahmed Ebü
u Üzerine Notlar

özet

Karahanlı Türktei Deuri (B. - Xm g,g.) fıkıh bitginteinden
Ebli Bekr Muhammed es-SerahsÇ ünlü eseri Mebsüt'u
hapsedildiği kuyuda hafızasından gazdırmıştır. Eserinde
ger uerdiği müçtehitlein bazı görüşleini eleştirmekte ue

karşı

mıne Abu Bakr
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ı,a: Falrültesi Emekli

görüşterini gerekçeleigle

belirtmektedir:.

Çalışmamızda bu ele:ştiiler öınekleiyle sunulmuştun Her
ne kadar Serahsi esei Mebsut'un, Hakim'ıjş-Şehtd'in
Muhtasar'ının şerhi olduğuruı söglese de, incelendiğinde
İmam Muhammed Şeybant'nin el-Asl adındafti eseine
gapılan bir şerh gibi gözükmektedir. Makalemizde bu,
örnekleigle belirtilmiştir. Hatta Mebsut'un bir serh değil
oijinal bir telif eser olduğu izlenimini ueren bulgular da
çalışmamızda sunulmaktadır. Agnca, bu eserden o deuin
sosg o -kültürel ko şullannın öğrenilebileceğine makalemizde
işaret edilmiştir. Basılı meucut nüshalar muhtelif orijinal
gazmalangla karşıIaştınlmış ue toplam 85 küsur sagfanın
eksik olduğu, birçok kelimenin ganlış basıldığı saptanmış
ue makalemizde cilt ue sagfa olarak betirtilmiştir.
Orta Asyanın ilk Müslüman Türk devietini kuran Karahanlılar
dönemi (IX. - XIII. y.y.) eserlerinden DivAn-ı LügAti't-Türk, KutadguBilik ve Atabetü'l- HakAyık'tan halkımrzın çoğu haberdardrr. Aynr
devrin büyük din bilgini, fakihi ve bilginler arasında İmamların
Güneşi (Şemsü'l-eimme) diye ün salmlş, günümüzde de uluslararasl
saygınlrğa sahip Ebü Bekr Muhammed b, Ahmed Ebü Sehl esSerahsi {4OO|10O9 - 483/1090)'nin, ilim ileminde herkesçe pek
büyük eser kabul edilenl KitAbu'l-Mebsüt'u ise onlar kadar
tanlnmamakta ve yeterince bilinmemektedir.

Günümüz insanı, dini hükümlerin dayandığı delilleri ve bu
hükümlerin mantiğını bilmek istemektedir. Neden ve niçinlerini

1 Schacht, Joseph,
Ankara-1965, s.7.

es-Serahsi Armağanı,

l5

Ankara Ünv. İlahiyat Fak,

sormaktadr. İslam Dinindeki mezhep farklılıklarının temellerini

araştrrmaktadır. İletişim araçlarr ile kendisine ulaşan çeşitli görüşler
karşrsında, yanlrş bilgilendirilmeyle de karşı karşıya kalabilmektedir.
İşin aslının ve doğrusunun, bilimsel ve objektif bir temel kaynaktan
araştırılmasina olanak sağlama gerekliliği ortadadır.

İşte biz, bu ihtiyacı karşrlamak amacıyla, Gaye Vakfı'nın2
öncülüğünde, halkımız bu konularda en sağlıklı bilgiyi, kendisi gibi
düşünen, aynı örf ve Adetlere göre yetişen, derin bilimsel anlayışa

sahip bir bilgininin eserinden öğrensin, yanrlgrlardan

ve

aşınlıklardan sakrnabilsin diye, Şemsü'l-eimme es-Serahsi'nin, dini
hükümlerin delillerini ve mantrğını karşılaştırmalı olarak geniş bir
şekilde ele alan ünlü eseri Kit6ıbu'l-Mebsüt'u, Türkçeye tercüme
ettik. Tercüme için duyurumuz uzetine başvuranlar elerneye tabi
tutuldu. Her iki tercümana bir musahhih profesör belirledik.
Gerektiğinde tercümanla musahhihi buluşturduk. Mebsüt'un yazma
metnini kendilerine verdik. Ayrrca baştan itibaren her cildin
tercümesi, satır satır, basılı Arapça ve bazen yazrfla nüsha ile
karşrlaştrrrlarak tarafımdan sonuna kadar çok yorucu bir çalışmayla
kontrol ve gerektiğinde tashih edildi.
Tercümemiz sırasında konunun üst veya alt tarafiyla uyumsuz
yahut genel fıkıh bilgisi ile çelişen ifadeler dolayısıyla başka baskı
nüshalarına hatta yazma|ara başvurarak, yanlışlık ya da önemli
eksik basımlarrn bulunduğu tespit edildi. Bu yazlmvın amacı,
Mebsüt'un ellerde dolaşan, tercümemize esas aldığımız ve diğer baskı
nüshalarında sadece tercümemiz esnasında tespit ettiğimiz metin
eksikliklerini ve kelime yanlışlıkiarınr ilim dünyasına duyurmaktrr.
İslam Fıkhının temel kaynaklarından olduğu için Mebsüt'un
çeşitli baskıları baştan sona birbirleriyle karşılaştırılarak ayrı bir
araştırmada ele alınmalıdır. Farklı yazma nüshalarrnln aynı şekilde
ayrı bir çalışmayla edisyon kritiği yapılmalıdır. Bunda büyük yatar
vardır. Ayrrca Serahsi'nin, devrinde ve günümüze kadar İslam
Fıkhındaki yeri ve etkisi de ele alınmalıdır.

Eksiklik ve yanlışlıklara sunulmasrndan önce, Serahsi ve eseri
hakkında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 1965'te
yayınladrğı es-Serahsi Armağanıhda ve diğer kaynaklarda verilen
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değerli bilgiler.yanrnda, eseri tercüme ederken görüp tespit ettiğimiz
bazı noktalara da; değinilecektir, 3
Yazımızda konular; "Mebsüt'un Genei Özellikleriyle Serahsi nin
Bilimsel Kirnliği' vğ "Mbbsüt Baskılarıırda Görülen Eksiklikler" olmak
üzere iki ana başlık a]tında ele alınacaktır.

ı. MEBSOT,UN GENEL Özeı_ı_ixlrRı ıLE YAZARı sERAHsi,NiN
eiliryıseı- KlMLlĞl
1) Kaynaklar; Serahsi'nin, Mebsüt'u, Karahanlılar'dan Hasan
(1075- 1 103} zamanrnda, hapsedildiği Özcend kalelerinden
birindeki kuyudan yazdırdığını tartışmaktadır.a Krbrrs ziyaretimiz
sırasrnda Girne kalesinin köşesinde gördüğümüz, üstü kapalr
karanlık ücra bir odanın ortasrnda, bir insanın sığabileceği genişlikte
susuz bir kuyu, Karahanlılar devrinde de benzer bir uygulamanın
olabileceğini hatırlatmaktadır. Kuyuya bir insan maketi konulmak
suretiyie ağır suçlarla suçlananlann burada cezalandrrıldığı

Han

-'""İT::"İ}"n",.in;

hocasından ders aıdığı ti. t,u gününde,
bağırsaklarrnın bozulmasr nedeniyle, abdest yenilemek için evine ya
da odasrna giderse dersi kaçıracaği düşüncesiyle, dershanenin
önünden geçen buz tutmuş nehirden, buzu kırarak birçok defa (kırk
kere) abdest aldığı, böylesine bir ilim aşığı olduğu bilinmektedirs.
İlimde derinleşenlerin yolunu tutarak ilim adına sarfettiği bir sözden
ya da verdiği bir fetvadan dolayı hapsedilen, yetiştirdiği ilim aşığı
kimselere ders takrir eder gibi, her gün yoğun bir çalışma ile eser
yazdıran bir kimsenin, normal bir hapishane odasında yaptığ bu
işten, çok zevk duymasa bile, kurtuluşa ermekte.n umudunu kesmiş
durunda olacak kadar sızlanması, hatta karamsarlrğa düştüğü
varsayilacak sözler sarf etmesi,6 onun bir kuyuda hapsedilmiş
olduğu izlenimini vermektedir. Bu çileli on küsur yıl, İslam Hukuku
es-Serahsi hakında bkz. Kavakçı, Yusuf Ziya, Karahanlılar Devrinde
İslam Hukukçuiarı, Ankara, 1976; Yavuz, Y. Vehbi, Haneli Mezhebinde
İctihad Meseleşi, İstanbul, 1993; Hamidullah, İslam Ansiklopedisi,
"Serahşi" Mad., Xl5O2-5O7, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, I976;
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, "Mebsüt" Mad. xxv||ıl2I42|5.
İbn xutluboğa, Tdcü,t-Tericim I/i8; Zirikli, el-A,l6.m, V/315 (tarihsiz);
Muhammed Hamidullah, es-Serahsi Armağanı, s. 16; Hamidullah, İslam
Ansiklopedisi, "Serahsi" Mad. X/506.
5 Hamidullah, İslam Ansiklopedisi, "Serahşi" Mad, X/503.
6 Köprulü Kütüphanesi, IIi. kısım, No. 107 Yaz:ma vr. 119/a; 2.Ba.Y||l59,
Yl| / 241.;

V[I/80,

125;

Xl

144; XIt/ 108.

ı7

için yararları kıyamete kadar devam eden bereketli bir

olmuştur. İnsanların ona minnet borcu vardrr.

süre

2) Serahsi'nin; Kitabu'i-Mebsüt'u, yanında kitap veya herhangi
bir doküman bulunmaksızın hafizasından yazdırdığı anlaşılmaktadır.

O, birçok yerde, birisinin ona

sözederek, buna değinmiştir. Örneğin;
.ltl",ll

i_l !.jjJl

+:+!

hatrrlatma yapmadığından

,.l§Jl3 JJIJ diYl

;l"Jl

ıı" lıl^.ll ı

o,_=^ll

tJ^;lı

"Bahlın gok olup gitmesini istediği için sürülmüş, hapsedilmiş ue
çocııklanndan, ailesinden, kitaplanndan uzaklaştınlmış. . . "7
Ve;

,JJtüj 4 *
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"Bu konuda nakledilenler, kagda geçmiş olarak bendeki
eserlerde uardır. Ancak kitaplanmdan hiçbiri ganımda goktur.
Şu anda hatınma bir şeg de gelmigor." 8 vb. ifadeler bunu

göstermektedir.9

Mebsüt'un yazdırrlmış olduğu, çoğu ana konuların başlarında
olmak ijzere, otuz dokuz küsur yerde açıklanmrştr. l0

Serahsi (rh.a.)'nin Kitibu'l-Asl'ın istinsah yanlışlıklarından

bahsetmesi de buna işaret eder. Örneğin;
4JS

ğİj]J

ii§i. ltilİJ

;,;i[j3

şıii J o+ı_9- ıJ-Vl ; i"ı
lil,|l.L,rlı
,5ıl

c_J.,lJl

a-:-J,

6--_ı

"iı g+ıJ d

ll<1

:İJ,_ıl§l g. lJi

"Muhammed (rh.a.)'in el-Mebsüt'unda bu konu kanşıktır. Sonra
söglenmesi gerekenler önce, önce söglenmesi gerekenler sonra
söglenmiştir. Bunlann tamamı, aazan katibin hatasıciır, Btzim
fakihleimizden biisi (rh.a,) bunu düzeltmek içın gereksiz
zorlamalara girmiştir. "1
1

7 2. Baskı XII/ 108.
8 2. Baskı XX/8. Bkz Xl| l 108, 2 18.
9 Karşı görüş için bkz. Schacht, Serahsi Armağanı, s. 11.
10 Bkz. Il2, 4; Ill42; I|Ill28, Ia6; IYl1-92; Y1229; VII/59, 2a1; VIII/8O,
I25; IXl36; X/ |4a; X|l24, 49, t08, 133, 151, 22O; X|Il27, 47, 108, 11 1,
2|8; XIV /2, 9O; XY /2,74; XVI/59, ||1, |77; XVIIl28, I84; X|X/2, |6O;

XX/63, l23; XXY /L49; XXXI287.
1i X||/|7o,

l8
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oMuhammed (rh.a.), el-Asl eseinde kölenin beşbin dirhem
ol,ma.sı durumund.aki mesele ile başlamışttr. Muhtasar'da ise
ba.zı sorunlar belirtilmiş bazısı belirtilmemiştir. Daha açık ue

anlaşılması daha kolag olsun diye bu meselelein tümünü

sırasıgla çözmemiz daha uggun olıır."12
Yanında hiçbir doküman bulunmadrğı halde KitAbu'l-Aslln
istinsah yanlışlıklarına değinmesil3 nedeniyle Serahsi'nin şerhettiği
eserleri ezbere bildiği görüşü kabul edilebilir.

Serahsihin Fer?ıw konulannda uygulamalı olarak bilgi verirken
yanında kağıt kalem ve kitap gibi dökümanlar bulunmadığı halde
çok rakamlı çarpma, bölme ve bunun gibi işlemleri yanlrşsrz olarak
hafizasından yaplp yazdırması da onun srra dışı bir hafızaya sahip
olduğunu göstermektedir. Vasiyetler ve Mirasla ilgili konularda
bunun saylsrz örnekleri görülmektedir. la
3) Serahsi, Mebsüt'ta konuların anlatımrnda klasik sıralamaya
tam uymamrştrr.

:_u_aı-rrı

başlarında

1-anlışlıklarından
,_l g-J
-- ,ij
^
'
;]<-

_A

.ij _.j§1 ş!li.
\l

-_ı

cansıktır. Sonra
gerekenler sonra
,,ı'.,gta.sıdır, Bizim
--el,- iEn gereksiz

-

-ı9, 241; VIII/80,

27, 47, ].08, 111,

'-3a XIX/2, |60;

Fıkıh kitaplarında görüien taharet, ibadetler,

muAme16.t,

uküb6.t, vasıyet ve miras anlatım slrasına genel çizgileriyle Serahsi de
uymuştur. Ancak tam uyduğu söylenemez. Konuiarın birbiri içine
girdiği görülmektedir. Örneğin; Serahsi, eserine namaz, abdest ve
rıamaza giriş konularıyla başlamakta; kuyular, mest üzerine mesh
etmek, teyemmüm ve ezafl ile devam etmekte sonra tekrar r.arr.az
konusuna dönmektedir. l 5

Ayrıca Serahsi, konuları delilleri ile anlattıktan sonra konunun
6.deta felsefesini yaparcasma konuyla ilgili çeşitli problemleri ve
onlarrn İslam fıkhı genel prensiplerinin uygulanarak nasrl
çözüleceğini gösteren birer krsrm eklemektedirl6, Bu krsrmlarda
konuyla ilgili problemlerin nasıl çözüleceğine ışık tutulmaktadır. Bir
de problemlerin çözümleri anlatrlrrken konu dışındaki başka
konulardan da örnekler verilmektedir. Örneğin "Bir kişi şehirde veya
köyde cemaate öğle namazını iki rekat kıldırsa, cemaat imamın

12Xxlxl92.
13 Bkz. XXX/50,

51, 67, 68.

14 Bkz, XXIX ve XXX. Ciltler.

|5ll1-aa2; ill 1-220.
16Bkz. NevAdiru'ş-sal?ıt, I|/87-244; Zek?ıt, I|Il2O; Oruç, iII/128; Nikah,
VIl88; Yeminler, VlIl/ 157; Diyet, XXVI/l64 vb.

l9

mukim veya yolcu olduğunu bilmeseler, ister mukim isterse yolcu

Serahsi iri:"a
çerüdiklerini gö:C
hoca]ann teııel ts

olsunlar namazları bozulur. Çünkü ikamet yerinde bulunanrn
ortadaki durumu, onun mukim olduğudur. Aksi sabit oluncaya
kadar ortadaki duruma göre davranmak gerekir. Görmez misin
dAnilharpte bulunan bir kimse, şayet tanınmıyorsa harbi kabul
edilir. Ddrülislamda bulunan da tanınmryorsa Müslüman kabul

}-a-raİ taşij:a'.-aj:

4) el-Mebsüt'ta Serahsihin sözlerinin ya::lmlna farklı ifadelerle
başlanmrştır.

göı:öşle veııne:ek_
YapIna_Vı u}-gu._
illuhammed b, ;ia:
aciınciaki esei-ıı:::,i

edilir.ı7

Ana konular (ı-ijS1 da, öğrencileriyazım işine;
.Je* .*İ u* J^ş S,şİ g-Yl ,FgJ a,jYl ,,*^i ııl;Jl J-Yl rl-Yl a+jll Jl!
r)l-"l jı! a^;,r;;Jl
-Bügük Zafuid İmam, İmamlann güneşi ue İslam'ın öuüncü
Şegh
Ebtı Bekr Muhammed b. Ebli SehI es-Serahsi (Allah ona rahmet
eglesin) gazdırarak dedi ki..." sözleigle başlamaktadırlar.
Serahst'nin nitelikleini de içeren uzun adını kullanmaktadırlar.
Bir gerde ise ck- ,l 7 abü Sehl geine, LlAi]ü J,l / Ebü'l-Fadl
k etime sini kull anmı şl ar dır.l 8

keiarncilann

ikale sorunu Co_a1:

#;Yjl jij!İ.+;i s;;-i ._ :*
_.i I ı
.z_"Jii.ı)ı
-:.isJ_. rjjr3 _-_4

"Bir kbr,se ıı
alsa te t-ekaldırsa;a-, ı,
,-,

ıkaie

xll2.

|9|I|l7L,8a; XII/13; 26,72, I22, 168; XXl19,53, 139, 154, 160, 173;
XXllL7O, 180, 255; XXII/36, 37;70,90, 130, 144; )O{V/82; XX§Il32,
33, 70; XXVII/43; XXVil/121, 182; XX!X/SO,5I,67,68; XXX/231.
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;JI|,€

tarafian f--D|
sat'ır, ıtr,ç,ı._;
aldr-kia-. .ü,

Bu ifadeler içinde; en elverişli görüş / l.Je.+_ıi; güçlü değil / cı+,J
d,eriz ki 7 i,ıli; ben bu görüşü beğenmiyorum / ,-§İ ;!; ben
bunu güzel görürüm / ,..ı$şj$l c!; hoşuma gitmiyor 7 ı,rı;ş.;Y; bize göre
/ Us; daha iyi olan f J_ıYl_ı; görebildiğim kadarıyla / q.ll_ı Js-,ı-;+,
biz bu görüşü a|ırız f iıL: +.3, biz bunu almayız / ü.üJ ıitj liJ; benim
1§l; en
aklıma gelen / ; .]§ .9ıJl3; biz diyoruz ki doğrusu / eJ-Jl
"l"ü
doğrusu l e..|; burada durmak, düşünmek |aaım / ılı ++*; bana göre
en doğrusu l çg e*Yl_ı; bana göre doğrusu /ğ$ğ e+.-l1_9; bu
yanlıştır / !c lJA gibi söylemier, sık rastlanan ifadelerdir.19

18

__4

-İs

çA; biz

lI/90,96, 130 vb.

E

Bunuıia -:
doğudan şerh ;;a

5) Serahsi kendi görüşlerini çeşitli ifadelerle belirtir.

L7 I|lL 10, Benzer örnekler için bkz.

,.-e

karıştrmalaİ].C;

Yan konulara ise krsaca; ııl ı^-ı cJti "AUah ona rahmet eyiesin...
dedi ki" sözüyle girilmektedir.

6) Kit6.bu'l-Mebsüt, Serahsi'ye göre, Hdkimü'ş-Şehid Ebül-Fazl
Muhammed b. Ahmed el-Mervezi $O5l1014 )'nin, el-Muhtasar'lnın
(el-KAfi'nin) şerhidir.

::_<:_

kuj]anma_ia_::

aantru- ıs:e-_e
bedelu,o :e.e_'

ceuobı'o.-Ğı-kanşık,İ.. Scı
gereken:e- -<:

yarılışdır. |ı

zorlamg..c--ç e

Şu örnek ce
"Br ;ı:

nitelik-tedir.

201l4.

2i

Hamidui]ah, S€:a

'Bu eser

ıe]-].{:_:

kopyasıniaı ::;::

22

\iaci.

X

xJli17o.

5O5
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isterse yolcu

i e-::de bulunanın
_iks: sabit oluncaya

.ej:.

Görmez misin

:1jc:sa harbi kabul
ia }iüslüman kabul

=:ıa fark]ı

ifadelerle

_:.

.) ,-)l

a+:lı Ji!
,}.; "iıi l--; **rl;Jl
;_
-s_u-: ın öuüncü Şegh
,s. :Allah ona rahmet
.= başIamaktadırlan
:,.: q.ıIlanmaktadırlar.

->i'

|i

/

Ebu'l-Fadl

:::a rahmet eyiesin...

: ıeiİrtir.
,-,: g:.]çlü değil / .İ
3rum 7 .Jl ,jJ; ben
):
bize göre
".ş*;Y;
la
i .9ıJl3 Jujl_uı;
-_r

,:
:
:

+ 5u ll,"l, 5.rri*
a;-Jl J§ l§J; en
l*

ş$

o.ıi; bana gÖre

::]e:-dir.]9

i;-*Jl_ı; bu

:'ş-Şehid Ebü'l-Fazl

.:::- el-]\{uhtasar'ının

Serahsi {rh.a.) eserinin önsözünde, "Öğrencilerin fikıhtan yijz
çevirdiklerini gördüm.,,Nedenleri; .heves ve gayret eksikliği... bazı
hocalarrn temel esaslarr öğretme yerine, onlara fikıh namına hiçbir
yarar taşı,mayan varsayrmlarr uzun uzun anlatmalarr... kimi
keiamcrların fikıh kavı:amlarını açıkiarken felsefecilerin terimlerini

kullanmalarr ve kelama dair tanlmlarrnı fikıh tarumlarıyla
karıştrrmalarrdır. Bu yüzden el-Muhtasar'ı şerh ederken.., güvenilir
görüşle yetinerek, sorunlarrn açıklanmasrnda etkisi olan bir şerh
yapmayl uygun gördüm."2O demektedir. el-Muhtasar dahi,
Muhammed b. Hasan eş-Şeyb6.ni (I89/ 804 )hin, el-Mebsüt (et-Asl)
adındaki eserinin özetidir.21

Bununla beraber Serahsi, Muhammed (rh,a.)'in el-Asl'ına
doğrudan şerh yapmış gibidir. Örneğin el-Asl daki yanlışlıklara
ikAle sorunu dolayısıyla şöyle de$nmiştir.
.j+ ı:.+İl ellA i \E] i Lr+"ş t;Y+ll d[A3 t :$ijJ pauı ; uiıı+ l;14ı Li_,1l. '; rl
ı,+ ;i .sü Yi c+-ı- L. j LgJ^ J-l; ı.§ .,,ı.ıu-l L qJc j nilı .JV 4jtiYı .ıjL= ıl-,f!l
.r"şill cDı ı3_! )j 4lL ı; ıLj öJ_.ı oı_.ı oü jJ ,..ıSl_ı +jı+ .-ı_ı+ı"ll :_.: e-j_L Y 4JijYl
_,;*h_ı c$_ı..q3jj &Yl i i_ı J.,l*ll öıA cJ.;§ d e;s*Jl _ıo l:ı +lllYl aı" l-jl
aill -{+_J Llir.,l.L ,Jğ+ 4srs.eiJ . ıl<ı g, ş_slSl ş Ll: a§ glj, lı.iji,
"Bir kimse bir dinar (altın) uerip karşılığında an dirhem (gümüş)
alsa ue her iki bedel telef olduktan sonra ikale gapsalar (akdi
kaldırsalar) daha bedeller gei ueilmeden onlar da telef olsa,
ikale gine geçerlidir. Çünkü burada sözleşme konusu,
taraflan n birbirleinin zimmetindeki alacaklardır. Görmez misin
saffin (paragı paragla satmanı fl ikalesinde, taraflar teslim

aldıklan paralann aanlnı

uermek zorunda değillerdir. İsterlerse
aanını, isterlerse mislini ueirier. Dolagısıgla teslim alınmış olan
bedelin telef olması ikdlege engel değildii. Bu sorunun doğıu
ceuabı budun Muhammed'in el-Mebsut'unda (el-Asl'da) bu konu
kanşıktın Sonra söylenmesi gerekenler önce, önce söglenmesi
gerekenler sonra söglenmiştir. Bunlann tamamı, aazan katibin
ganlışıdır. Fakihleimizden bazısı bunu düzeltmek iğn gereksiz
zo

rlamalar a g irmi şür. a2

Şu örnek de Serahsi (rh.a,)'nin el-Asl 'a şerh yazdığını gösterir
niteliktedir. "Bir kimse birisine 1OO dirhem değerinde bir kılrç, başka
20 ll 4.

^39, 154, i60, 173;
"rŞ{!'/82; XXY l32,

g;

i]

68;

§X/231.

21 Hamidullah, Serahsi Armağanı, s. 20, Ankara 1965'deki ifadesi şöyledir:
"Bu eser (el-Muhtasar}, ŞeybAni'nin el-Asl isimli eserinin hülasa bir
kopyasından ibarettir." Aynı görüş için bk, İs]am Ansikiopedisi, "Serahsi"
Mad. X/505
22 X|ll17o.

2l

birisine de malının altıda birini vasiyet eder ve kılıç dışında da 50O
dirhem parası bulunursa, kendisine kılıç vasiyet edilen taraf, Ebü
Hanife {rh.a}'ye göre |2 paya ayrılan kılıçtan 11 pay alır, Ebü Yusuf
ve Muhammed (rh.a)'e göre ise kılıcın paylaşımı "avl" yoluyla
gerçekleştiriiir. Buna göre kendisine kılıç vasiyet edilen kişi
paylaşıma 6 payla katı]ırken diğeri de 1 payla katılır. Kılıç 7 pay
kabul edilir. Muhammed (rh.a.), el-Asl'da, 'işte bu iki yoldan hangisi
kabui edilirse edilsin uygundur' demektedir. Mütekaddimün, "bütün
müctehitler, görüşlerinde isabet etmişlerdir" görüşünü
benimsediklerini zannedenler, bu ifadeye dayanmışlardır. Ancak
durum öyle değildir. Muhammed (rh.a.)'in maksadı, "her iki yolun da
matematiğe göre problemin çözümü için uygun olduğudur. Her
müctehidin kendi görüşünde gerçek anlamda isabet ettiği değildir."z3

Yine ölüm hastasının bağışladığı kölenin efendisine veya
başkasrna karşr cinayet işlemesi bahsinde; "...dirhemler açısından
çözümü ise şu şekilde olur: Kölenin dörtte üçünün değeri 4500
dirhemdir. Bağrşı, kölenin 3/4 ünde geçerli kıldığrmız zamar, ve
diyetin 3/4'ünü buna karşılık yaptığımız zarrıar, bu da 7500
dirhemdir. Bununla birlikte bağış yapanrn mirasçılarına kölenin
1/4'i teslim edilir. Bu da 1500 dirhemdir. Böylece onlara teslim
ediienin toplamı 900O dirhem olur. Bağışı da 4500 dırhemde geçerli
kılmıştık. Dolayısıyla payiaşım doğru gerçekleşmiştir. Bazı
nüshalarda, lehine bağış yapılan kişiye, 'kölenin 3/4 ünü teslim et
veya bunun karşılığı olan diyetin 3l4 ünü ver' denilir, şeklinde
geçmektedir. Ancak bu yanlıştır. Doğru olanı ise ödeme srrasında
kölenin tümünün ödenmesidir. "2a
Serahsi' nin, el-Asl'ın istinsah yanlışlıklarına dikkat çekmesi,
onu şerh ettiğini gösteren ayrı bir işaret olarak görülebilir.
Tarrm ortaklığı konusunda da el- Asl'da fazladan ifadelerden
söz etmesi el-Asl'a şerh yaptığını göstermektedir. Bir kimse tanm
ortaklığı için toprak sahibine tohum verirse, çıkan bütün ürün
tohum sahibinin olur. Çalışan kimse de işçiliğini ve tarlasrnrn
kirasınr ecr-i misil olarak alır. Serahsi (rh.a.) şöyle der:
6iı l5l ıİ ilİJl ojA ,,s i*j gJl Jbı{ t,i .ı..: ri_9 aıl +^; rL)l a+ölü JLğ
ı çllJt e._;_ı,_JiSjiYl A Y iıL;Jl oıı c^ğ.jı tllJ 4*-iJ kcJjttl çr_ıYl crJ JleLLll
6_,ı§l ,-:,_l ir_,nl ıJ+ "J ql, J.JJ i , _,+]J t;lş! ;§ " ,gl,,,;ıl kı_ıjl " oJJ üY
eJ aJS
,li! j f_,ıl!l: , JitiJ AIJJ
6_1tJl ;_5fu e*lı.l
"ll- ,;;Vl d _,ı+Jl
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25 ^§,i 8.
26 )o(/ 136.
27 Ahmeci b. I--a:--_

23 XXVI]/ l68.
24 xx|x/so, 5L, 67,68.

Hıbbaı, Sahiı"'.]
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efendisine veya
:=::enier açrsından
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"Bu sorunla ilgili bazı nüshalarda, tahıl tarla sahibine, kendi
adlna ekim için yan ortaklığına ueilirse' ifadesinin fazlalığıgla
karşılaşhm. Bu fazlalığa göre, ortada bir probl.em gak, Yapılan
açlklama geçerli demektir, Çünkü tohumu ueirken, 'kendin için
ek' sözü bu tohunıun borç olarak ueildiğinı gösterir. Sonra bu

bora,ın bedeli olarak kendisine çıkan ürünün aansıntn
ueilmesini koşul kogmuştıır. Bögle bir koşul da bahldır. Ekim
gapan kişi, tarlaga tohum atmakla kendi adına çalışır. Çıkan
bühjn ürün de kendisinin olıır.'QS

Ancak el-Mebsüt, el-Aslln doğrudan bir şerhi de değildir.
Serahsi'nin el-Asl'a eklemeler yaptığı görülmektedir.

O, İslam'da çok zengin olmanın hükmünün el-Asl' da
anlatrlmadığını diie getirir, Sahabiler (r.a.)1n en zenginlerinden,
Abdurrahman b. Avf (r.a)ln malından söz ederken, zarnan zamafl
servetinin çoğunu verecek kariar büyük hayırlar yaptığrnı, daha
sonra yine çok zengin olduğunu, hatta bir mal taksimi dolayısıyla
servetinin 1/64'unün 83 O00 dinar olduğunu kaydettikten sonra
şunları söyler:
;_ı: ül. l\s, ,JQ. -llİ uJ,jUj3 +iX,''uı-ll +§,şı ;Si3 şUSJI j ğU.ıJ _,& J_ı
lo
":L+ı_ı -iı, ; a*;Jl
oMuhammed (rh.a.) buna el-Asl'da işaret etmemiştir. Halbuki
hadis kitaplannda 83 a00 dinardan söz edilmiştir. Bu,
Abdurrahman b. Auf (r.a.)'ın seruet ue zenginliğini gösteir".26

Daha sonra ClJl İ-;ll ClJl JLJI r, / Salih adam için temiz
mal ne iyıdirlzz hadisini anarak, çok mal biriktirmenin yasak
olmadığını gösterir.

Çalışip kazanma konusunda el-Asl'a yaptığı şerh ile

Muhtasar'a ilave yaptığını açıkça söylemektedir.

el-

oi ı§ dtc, 4rt- LJ+ ı§ !_ı;.ı çıll .,,."(ll .j§ cj ,)^! oJ JJİ ..ıİ :\İ_.ı
ı ,..,ıais 9İ ğ!J +ıı 4sı aJ a:V l Jd+ J a;İ Y! +lrl*l;l eL+ ş }3 c ıl| a^-,; ,Fl
§ U t,j-jJJ ( )J^j.-ll çr§ jJlas-,; §Ül .JSŞ J l\lJ .jllaııl1-6 -J ül4iİ9 jil)J
....ıl;Uİ1_9 çlJl.ı ıtlJl+ ı3ş; L3
ffı"-Jı.J"ı=Y!,Joİt.
"Şimdi de ben Muhammed b. Semaa'nın Muhammed.'b. Hasen
(rh.a.)'d.en iuayet ettiği Kitabu'I-kesb üzeine bir şerh aazıp onu
da bu kitaba katmagı uawn buldum. Kitabu'l-kesb Mulıammed'
25 XXV/8.
26 xxl136.

27 Ahmed b, Hanbel, Müsned, |VlI97; HAkim, el-Müstedrek,
Hıbban, Sahih, VIl8.
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(rh.a.)'in eserlei arasındadır. Ancak meşhur olmamışhr. Çünkü
Ebü Hafs ue Ebu Sülegman (rh.a.) onu Muhammed (rh.a.)'den
dinlememiştir. Bundan dolagı Hdkimıi'ş,Şehid onu elMuhtasar'da anmadı, (,,.) Buna da usııl alimteinin üzeinde
konuştııklan bilgilei ue zihnimizin igi gördüğü anlam ue
işaretlei de katacağız.'zg
Anlaşılıyor ki el-Muhtasar'da olmayan Muhammed (rh.a.)'in
Kitabul-kesb'ini eserine aldığı gibi, "z|hnimizin iyi gördüğü anlama
ve işaretleri de katacağız" dediğine göre Kitabu'l-kesb'e de kendinden
eklemeler yapmlştır.

-er görüş sah:b::::::
ı -:küı::lerınin ;:a:_:
L:-:a'oı okul-anda b::

"i,e kurgu

oBen Muhtasar'ın
şerhini imkan

oİorn'rİo i-htigaca göre

";;; Kesb (Çalışıp Kazanma)
gazdırmayı tamamladığım zaman
Konusunu ektedim. Ondan sonra da süf emme (Rada')
konusunun şerhini eklemegi uagun buldum. Bu konuda mutlaka
bilinmesi gereken ue açıklanmastna ihtigaç dugulan sonınlal
uardır,a9

orıl-ıc;la
Lakkında '.a:aisı-z ş
;:,.,e:-ek

i-li iu:-uınuniac::'r
Burılr ia;ı::.
--ı

aı:ları;ıın

izlenimirıi vermektedir.

7) Serahsi diğer fakihlerin görüşlerini, adlannr anarak

gerekçelerini göstererek eleştirir,

ve

Yazar, Haneii müctehidi olmasına rağmen, eserinde diğer
mezhep imamlannın ve başka müctehitlerin görüşlerine de yer

vermiştir. Gerçi eserinde başka mezhep görüşlerine yer veren Hanefi
fakihi ya|nız Serahsi {rh.a.) değildir. Fakat Serahsi (rh.a.), Kitnbu'l-

Mebsüt'unda, başka mezhep imamlarrnrn delillerini ve
içtihatlanndaki mantığı çok geniş bir şekilde ele alıp eleştirmek
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Tüm bunlar Mebsüt'un, Serahsi'nin kendisinin telifi olduğu
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Süt emme (RadA') konusunda el-Asl'a ilave yapmıştrr. Serahsi,
Kitdbu'r-radA'ın Muhammed (rh.a.)tn olup olmadıS konusundaki
tartrşmalara değindikten sonra nakledilen bu kitaptaki mütereddid
ifadelerden dolayr, bu kitabın Muhammed (rh.a.)'in olmayacağı
görüşünü benimsemiştir. el-Muhtasar'da da bulunmayan RadA'
konusunda şöyle demektedir:
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suretiyle diğerlerinden farklılığr olan bir fakihtir. Böylece okuyucuya,
tüm ictihatları birbirleriyle karşılaştırma olanağı vermiş olmaktadır.
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i,=i- olm-amıştır.
Çünkü
J,f-ra,mmed (rh, a. }'den
:ı'-.-Şefud onu el- 7-:rtieinin üzeind,e

: :ı: gördüğ1 anlama

Her görüş sahibinin dayandığı öyet ve hadisler göstermiştir. Onlarrn
hükümlerinin mantı.ğına da değinmiştir. Konular iyice anlaşrlsın,
kitabı okuyanda bir sorun çözrrre melekesi ve fikıh mantrğr oluşsun
diye kurgu olaylar anlatrr, Bunların çözümünde İslam fıkhı genel
kural]arinrn uygulanlşml, mantıki bir silsile ile "görmez misin"
diyerek okuyucuya sunmuştur. Eseri, "Diğer bütün görüşler
hakkrnda tarafsız şekilde sistemli bir tahlil yapan büyük eserlerin
ilki durumundadrr."30

;:,;aprnlştır. Serahsi,

imamlarınrn görüşlerini onaylamış hatta övmüştür, Bıazerı de kendi
hocalarına ve mezhep imamlarrna bile gerekçeli eleştiriler yönelttiği

ccrCiğ) anlam
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-:::a_rnmed (rh.a.)'in

]-_<esb'e

de kendinden

.'-adıg konusundaki
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:i-a.l'in

oimayacağı
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Calışıp Kazanrna)

-ş--ı emme (Rada')

- 3i konuda mutlaka
=: dugulan sorunlar

d:siin telifi

olduğu

=:'anni anarak

ve

-e::. eserinde diğer
gö:-işlerine de yer
::]e \-er veren Hanefi

ös:

1rh.a.), KitAbulve

j,ı delillerini

ele alıp eleştirmek

Bunlar yapılırken bazen Serahsi, hocalarınrn ve

mezhep

gözlemlenmektedir.

Serahsihin, trbü Yr-ısufu eleştirmesi,
Zdhiru'r-fiviyede Rehin sözleşmesinin gereği olan tesiim alma
(kabz\, rehin konusu malı, rehin alanın teslim alabilmesine olanak
sağlamak {tahliye) ile de gerçekieşir. Çünkü hukukun tanıdığı bir
sözleşmenin gereği olan teslim alma işlemi, satrş konusu rnalrn
a)

teslim alınması yerindedir.

Ebü Yusuf (rh.a.)'tan, teslimin taşınrr mallarda ancak
taşınmayla gerçekleşebileceği yolunda bir görüş de nakledilmiştir,
Çünkü bu, gasp gibi, malın en baştan ödemeye konu olmasını
gerektiren bir teslim almadrr. Gasp ediien mal, gasp edildiği yere
götürülmedikçe, sırf hak sahibinin teslim almasrnı kolaylaştırmak
(tahliye) ile teslim edilmiş sayılmadığı gibi. Malın satrn alrnması böyle
değildir.

Serahsi bu konu hakkında detaylı açıklamalarda buiunduktan
sonra Zdhirıı'r-riviyeyi seçerek şöyle der:
j.+l tai cLö=ü-Yl l*l ci+ll
u,bijti aJüiJüJ,',İ'i oU+-Yl a$" o! ı c-i q!r!l,
aj.ijlL

"Biinci görüş daha sağIamdır. Çünkü alacağın teslim
alınmasına olanak sağlamakla, bir mal, tam olarak teslim
altnmış olur. Alacağın tam olarak teslim edilmesini gerektiren
teslim alma da malın alacaklı tarafından teslim alınmasına
olanak sağlamakla

g

erçekle şir.

3öl,iece okuyucuya,

ı ı-erniş olmaktadır.

30 Schacht, Serahsi Armağanı, s.8.
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b) Muhammed (rh.a.)t eleştirmesi,

._ ,_-ı .- : 4

Bir kişi bir kimseye o yıl ekmesi için bir arazi ve tohum verse ve
ona, 'kendi bildiğin şekilde çalrş'demese o yarrcı da tohumla beraber

ve ürünün 1/3'unün o kişinin, 2/3'unün kenriisinin

olmasr
koşuluyla araziyi o yrl ekmesi için başka birine verse ve buna göre
ikinci adam araziyi işlese çıkan ürün, aralarında gerçekleşen akitte
koşul koydukları gibi bu iki kişi arasrnda üçe bölünerek paylaşıhr...

Ebü Yusuf (rh.a.)'un son görüşüne ve Ebü Hanife (rh.a)'ye göre
ise, ikinci kişi arazide meydana gelen eksiklikle ücret öder. Sonra
bunu almak için birinciye başvurur. Birinci de kendi payma
düşenden, ödediği tohumu ve borçlandığını ahr. Kullanımında mal
sahibine aykrrılık nedeniyle haramlık meydana geldiğinden, geriye
kalanı sadaka olarak verir. İkinci kişi herhangi bir şey sadaka

Vermez,
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Eseriıjn ç€ş:
j-apıg açJ<laı-a_a:
iel,:.--, ?a
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1+-;lJl,

kalite bai::-:--sözieş,ı"-e ->-;i-jr
Anca}c ci,ı;-e--e

JAJ,..

dıJ.ilü
,,J+ dJ*j1 ıİ c__,! )-i ı e+-. ıii-ı
"Ancak bu, ganılgıdır. Doğrusu şögle söglenmesigdi: Çünkü o,
ürünün 1/3 ü karşılığında tutulmuş bir işçidir. Bu açıklamanın
anlamı şudur. Biinci aanü ile ikinci arasındaki akit geçerlidir,
Her ne kadar biincisi gasp eden kişi ue arazi sahibinin iznine
agkın dauranmışsa da lkincisi, geçerli bir akde daganarak
gaptığı iş karşıIığında, ücreti hak etmiştir. Bundan dolayı da
sadaka olarak u ermesi gerekmez.'az
c.}3Vl

Yusuf ile Muhammed (rh.a,)'in ikisini birden eleştirmesi,

Gasp edilen kölenin cinayeti konusunda Ebü Yusuf

ve

Muhammed (rh.a.) şöyle derler:
"Ödeme hükmünde kölenin cinageti, sahibinin cinageti gibidir.
Gasp edilen köIegi sahibi öldürse bir şeg gerekmez. Buna göre
gasp edilen köIe kendi kendini öldürdüğünde de bir şeg
gerekmemelidir,"

Çünlaı gı:7.'ret
dirhemlec,-
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biisine, d;ri_e-100 dırher" ,,e
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"Mütekaddıır:--.

okdi

geçer!ıc:--,

Icışiye ait oiır-a
bulunmaıı,-a};:=ı

33 XXVII/57.
34 Mütekaddirnün: Ha

Serahsi der ki;
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'Ebı \'us-;

dinar

'Çünkü o, çıkan ürünün gang karşılığında tutulmuş işçidir."
Serahsi onu şu sözlerle eleştirir:
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:ohum Verse ve
ı :a ıchumla beraber
it:::i.isinin olmasr
: ,.,e:s€ r.e buna göre
:, :eıcekleşen akitte
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-a:::ıe (rh.a)ye göre

: iııei öder. Sonra
-_ je kendi payrna
: Iı]anımında mal
, 3:-Cginden, geriye
::a b:r şe_v- sadaka
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"Ebü Yusuf ve Muhammed (rh.a,)1n bu şekilde delii getirmeleri
geçersizdir. Çünkü sahibi, kölegi öldürmekle onu gei almış
sayılır. Bununla kendisine itibarla kendisinden gasp edilenin
aabancı, gasp edenin ise mal sahibi gibi kabut edildiği ödeme
gok olur. Ogsa bu Qnlam, gaspedilen kölenin, gaspeden uega
kendisinden gaspedilenden biisini öldürmesigle gok olmaz.
Bundan dolayı iki sorun birbiinden farklıdır.a3
d) Mütekaddirnün3a hukukçularından bazrlarrnr eleştirmesi,

Eserinin çeşitli yerlerinde konulann anlaşrlması amacıyla
yaptığı açrklamalar ve kullandığı ifadeler bunu göstermektedir.,
Örneğin;

+

"100 miskal (Osmanlılarda 1 miskal 4,B gr,) küIçe gümüş ue 10

;S a.:Y...
.::-_.nıuş işğdir."
e
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dinar (attın) gasp edip peşin ueya uadeli olaİak 50 dirhem
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_ .a2 )i!, e,ı-.g ıİİ_
r_r_e§ydi: Çünkü o,
,-i:r_ Bı açtklamanın
-.::i: ckıf geçerliriir.
-,:-r. safubinin izr"ine
-- ıA-d.e daganarak
}^ıciarı dolagı da
=

:';ııden eleştirmesi,

1: Ebu Yusuf

ve

Ic,i anageti gibidir.

e,ehınez, Buna göre
ğ-nde de bir şey

(gumüş) karşılığında (1 dirhem 3,2 gr.) sulh gapsa, dirhemlerin
kalite bakımından gümüşün dengi olması koşulugla, bu
sözleşme -hakkın bir kısmını düşürmek golugla- geçerli kılınır,
Ancak dirhemler daha kaliteli olursa sözleşme geçerli olmaz,
Çünkıi sulh bedelinin kalitesindeki fazlalık, dinarlann tümü ue

dirhemlein bir kısmı üzeindeki hakkın düşürülmesine karşılık
olarak tutulmuştur. BögIe bir işlem ise faizdir. Ancak dinarlar
birisine, dirhemler de başka biisine ait olup bunlan gasp edenle
10O dirhem uega la dinar karşılığında sulh akdi gapsalar,

gapılan sözleşme geçerli olmaz."

İfadelerine

etmektedirr

yer verdikten sonra Serahsi, şöyle

devam
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"Mütekaddimtından bazılan, "her iki durumda da gapılan sulh
tek
kişige ait olmasıgla iki kişiye ait olması arasında açık bir fark,
bulunmamaktadın Nitekim bu iki mal, iki kişige ait olsa sulh

akdi geçerlidir... derken ganılmışlardır. Çünkü mallann

33 XXVII/57.
34 Mütekaddimün: Hanefi mezhebinde Ebü Hanife $5al767| ile başlayıp
Halv6.ni'nin vefatına t452lla6q kadar olan dönemde yaşamlş fakihier.
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bedelini maliannın miktanna göre bunlara paglaştırmak

zorunludur.a5

Maturidi {rh.a.)'yi eleştirmesi,
Serahsi, Matüridi (rh.a,)'nin, "inkar üzerine yapılan sulhu iptal
etmeyi uygulayanların, insarrlar arasrnda çatışınayr devam ettirmek,
şeytanrn insanlar arasrnda düşmanlık ve buğz yerleştirmesi gibi
anlam vardlr" ictihadını eleştirerek:
e)

ıj]

JLİ d,ı", ı.rüi jiL

üj-J
elşll .ı.
"Biz bunu kabul etmegiz. Bunu iptal eden, ancak haram ue
rüşuetten kaçtnmak için, tedbirli alma saded.ind.e iptal
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etmekt
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ğllJ
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Esertıe şerh

; 4§. §_jl -:5!

:e eleştıı-rnek:e::: i
Ö rıeg:::
:s bitince rnai a_::.',i
;retilince laıa:-:e: "' -A-na doğrusu. ıs:s:]

gön-nektel,iz.

}cl,asa göre cieç_. :s:
hem de istihsa::a e3:
şeü-dir.''] demek:::::
KitAbu 1-Ci;:i-"rı
kölenin uzuı, kaı - -,-e

_

Rehin bahs::_::

Ebü Hdzirn'i37 eleştirmesi,

serahsi hapisle korkutularak (ikrahla) malı teslim etme veya
teslim almada, malrn telefi durumunda, zorlayan (mükrih) aeğiı
zorl.anarı (mükrah) öderrıekle yükümlü olur, diyen Ebü Htızim

(rh.a)ln görüşünün yanlış olduğunu şöyle söyler:
j[.ii , oJS.ll Jl UJ-t^
,..ı] eüJl Lt*! r;Y ı Lt- lıı3 ı ajıl +*;
a;t ,r1 alti
"§.J ;is-,
gi !F+iJ' j. **+ a,+ ğJs^ll
eııı*]ı G:
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-.ııı c,-:*ıi
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o,A: , ++ell e&, ,J"a,nl lrı LJY ı e*İ çl-Sll çr_ğ dt§ l*J , o+ı]l lıı ş Li"L; rrS-ll ırsş
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"Bu, Ebü Hazim (rh.a)'in görüşüdür ue ganlıştır, Malı teslim
edenin kullanımı, zorlanana bağlanamasa d,a teslim alanın
kullanımı bağlanabilir, Teslim alan, sahibinin nzası olmaksızın
mah almıştv. Dolagısıyla zorlayan malı kendine almış gibidir. Bu
durumda zorlaganın ödemesi uggundur. Kita.bu'l-As{'d.o g.ç.n
göruş ise en dağrusud,ur. Çünkü burad"a melı tİstim,
bağışlamayı tamamlagan bir kullarıımdır. Böylesı kullanımlarda

ce Ebü Haı:je
.:iiu

ğu nu

::::,a

sö1 ie::e.:-_:

Selem akc: :_=
görüsü olan: -B:: -<:
'ıir kurr (198C :--:=hastası bir kişi;.-e _ d:r]:emieıi tesli::_,'s
:ıair voksa. a"c: ;3:

Jczaı. \{irasçılr:-_

Kün-un diğer va-s_ :
:{Arimü ş-Şehid'::: a;
.- :i_i '-cl . ı J} _: ,-_.-

i;

ı:ı_.. _İ'ç

--j -

"Hdkimıi ş-Şf

i

mirasçıIara 2,i
bedelindek _'a
ederek. kc;r:.-

zorlanan, zorlag anın aleti olamaz. a8
g)

-.-a

-,a:3

Hocalarını eleştirmesi,

amaçIarrrış:-- .
satış bede|,ie

35 XXI/58,
36 XX/139.
37 Ebü HAzim Abdülhamir! b. Abdülaziz (292/9O5|. Hanefi fakihidir.
Şam,
Bağdat ve Küfe'de kadılık yapmlştır. Edebü'l-ködi, KitAbu'l-meh6.dir ve'ş-

sicillAt ve KitAbu'l-ferAiz adlı eserleri vardrr. Ahmet Özei, Hanefi Fıkıh
Aiimleri, s. 25, TDV Yayınları, Ankara, 2006.
38 XXIV/82.
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43 XXI/ 123.
44 }a{x/83.

,Lr-!&?a paalaŞtırmak

Eserine şerh yazdğ H6kimü'ş-Şehid el-Mervezi'nin görüşünü
ııl e^: §tJl ,J1.) ifadesiyle belirten39 Serahsi, Onun bazı görüşlerini
de eleştirmektedir. Bunun bir örneğini Istısna' akdi konusunda

{

.. -. a:i^an sulhu iptal
ıa_.ı Cevam ettirmek,
z i,erieştirmesi gibi

ı

+ iL Lt-J
=--. encak haram ue
., sadedinde iptal
_^ı

: ıeSı_Lm etme Veya
i.l,aı {mükrih) değil
ı:,|-en Ebü Hdzim
J,- ,'.s }l 4lli
.= -_* ;ı* ,_;+ı.iiJl
_. .
-ı :-'J.'-; " §ll Ü_ıS:
,<_" l' , S-]l
aj*j Y dL
ıe da teslim alanın
,|-zas|
:--

olmaksızın
almiş gibidir. Bu
i:::su'J-l,sl'da geçen
-ıdc malı teslim,
,::, ]esı kullanımlarda
;,.--e

görmekteyiz. Örneğin,','H6.kimü'ş-Şehid lstısna'rn bir va'd olduğunu,
iş bitince mal alındığında sözleşme durumunu aldığını söyler. Mal
üretilince taraflar alrnak veya satrnakta muhalyerdirler, demektedir.
Ama doğrusu, rstr§na'ın bir sözleşme olduğudur. Çünkü bu akit
kıyasa göre değil, istihsana göre caizdir. Va'dleşmeler ise hem kıyasa
hem de istihsana göre caizdir. ...sözleşmenin konusu da ısrnarlanan
şeydir. "40 demektedir.

KitAbu'l-Cindyette; mük6.tebin birkaç cinayet işiemesi41 ile
kölenin uzuv kat'i ve yaralamasmda42 da eieştirisi vardrr.
Rehin bahsinde; HAkimü'ş-Şehid'in aslında Ebü Yusufun değil
de Ebü Hanife {rh.a.)'nin görüşünü söylediğini, bunun da doğru

olduğunu söylemektedir.

a3

Selem akdi ile ilgiii olan bölümde Hanefi mezhebinin genel
görüşü olan; "Bir kimse 40 dirhem değerinde nitelikleri belirlenmiş
bir kürr (1980 litrelik bir ölçü birimi) buğday karşıhğında, ölüm
hastası bir kişiye 10 dirhem vererek selem akdi yapsa ve hasta kişi
dirlıemleri teslirn aişa sonra satrcr ölse ve bir kürr buğday dışında
malı yoksa, ahcl seçimlik hakka sahip olur. Dilerse selem akdini
bozar. Mirasçılardan dirhemlerini ister. Dilerse kürrün yarrsını alır.
Kürrün diğer yarısı mirasçrlarln olur," açıklamalannı yaptrktan sonra
HAkimü'ş-Şehidln görüşüne yer vererek onu şöyie eleştirir:
+,.ıl-,1İ l;l, ı [^A*;.ı;gc c;_rJı ,+rİJ JSü iıİ ıü g1 ;,*;nll j §ü-lü JSj
Ll; lıı, , ,,roll {!il'
,ı-u,vpLıli
ri ,, j;jt il J.JL.',,l1lı ,ırl=
f 9J. JLlı
-jüı U;t ı- ^ı1 .,r ı_» '.ıi
- ,-rrrjv
ai.l"İJi*3" ."*
.ıi_ı.J ,.,İ3ıjv",

"Hdkimü'ş-Şehtd Muhtasar'ında "isterse kürrü alır ue
mirasçılara 20 dirhem ueir" demiştir. Bununla da safzş
bedetindeki fazlalık golugla belli bir maltn satıInıcısına kıgas
ederek, kayırma miktanndan malın 1/3 ni aşanı geri uermegi
amaçlamıştır. Bu, aanlıştlr. Çünkü satıclnın ölümünden sonra
satış bedelindeki arhş geçerli olmaz.o44

i.:::i] fakihidir. Şam,
i,:-j,

:ı

ıı

]-mehödir ve's-

İ,zei. Hanefi Fıkıh

39Nxl135,

150.

40 Xl|l139; ayrıca bkz.
4I y\x\I||lIo7
42 xxvl\l I24.
43 XXI/ 123.
44 xxlx/83.
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Serahsi (rh.a), hocasr HalvAni (rh.a.)'yi de eleştirmiştir, Şöyle ki;
"Bir kimse biisine yüz dirhem değeinde bir kılıç, başka birisine de
malının altıda biini uasiget eder. Kılıç dışında da 5OO dirhem parası
bulııııursa ken.disine kılıç uasiuet edilen taraf, Ebü .Han,ife {rlı.a.)'ye
göre 12 paga agnlan kıiıçtan ]1 paa alır,{...,). Ebü Yusuf ue
Muhammed (rh.a.)' e Eöre ise kıIıcın paglaşıırıı "oul" yolugla
gerçekleştiilir. Burıa göre kendisine kıIıç uasiyet edilen kişi paglaşıma
6 pagla katılırken diğei de 1 pagla katılır, Kılıç 7 pag kabul edilir.(..,.).
Hocamız Haluani (rLıa.) farklı bir golla Ebü Yusuf ile Muhammed
(rh.a.)'in görüşünü tahic etmiştir." (...) Serahst (rh.a.): "Bu yol açıktır.
Ancak matematik kurallanna göre doğnı değildir. Çünkü paglar
arasında farklılıklar bulunduğu zamaft tek bir paylaşım yapıIamad'A\
demektedir.

B) Serahsi,

Ebü Hanife (rh.a)'ye bağlı ve saygılidrr.

Serahsi (rh.a.), örnekleriyle göstermeye çalıştığımrz gibi, kendi

hocaları da dahil olmak üzere, çağdaşı ve kendinden önceki
müctehid ve fakihlerin görüşlerini eleştirel bir yaklaşımla ele
almaktadrr. Kendine özgü görüşler serdederek, dini konuları
bağımsız ele alabilecek seviyede bir fakih olduğunu ortaya
koymaktadır. Ancak onun Ebü Hanife (rh.a.)'ye büyük saygl
duyduğu anlaşılmaktadrr. Vakıf konusunda bir sorun dolayısıyia bu
açıkça görülmektedir. Şöyle ki;

Muhammed (rh.a.} KitAbul-Asl'da, vakıf konusunda, vakfin
bağlayıcı olmadığı... şekiindeki görüşü nedeniyle Ebü Hanife (rh.a.)'yi
eleştirmekte, şu ifadeleri kullanmaktadır.
"Ebıi Hantfe'nin sözü çok uzak bir görüştür. Bu söz nedenigle
İnsanlar, Eba Hantft ue ona tabi olanlann görüşteini ancak
kendileini sıkıntıga sokınagan durumlarda kabul etmişlerdir,
Ama hadis ue kıgas gibı herhangi bir delil gokkeıı insanlqn zor
durumda bırakacak hükümler vermişlerse bu konularda
ugnamışIardın Zaten delilsiz uama caiz olsagdı, Ebü Hanife'den
daha önce aaşagan Hasan el-Basrt ue jbrahim Nahcıt (rh.a.) gibi
alimlein taklit edi'l,mesi daha uuwft olurdu."
Serahsi, Malik b. Enes (rh.a,)'in Ebü Hanife hakkında dediği:
"Bir adam gördüm. Bğer, 'şu sütun altındandır'dese bile bu iddiasıırı
ispatlayabilir." Sözünü de delil getirerek, Muhammed (rh.a.)'in bu
konuda haklı olmadrğrnr, "Ebü Hanife hayatta olsaydı ona gerekli
cevabı verip onu sustururdu. (qj, ,.ıJ 1."46 diyerek ifade etmektedir.
45 XXVII/ 124-127,
a6 XIll28; XXV/ 175.
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Serahsi, Ebü Hanife (rh.a.)hin ictihatlarına zarnar. zamar,

açıklık getirir.

aiılıs; aı.ıı cİ pıs,i*

J#

"Ebü Hanife (Allah ona rahmet eglesin)'nin sözünün anlamı

budur"a7

ç9_f

4-)S,.j*ll

,',,t- ü* LLi

"Ebü Hanife'nin görüşü anlam gönünden kuuuetlidir."a8 gibi

ifadeierle bunu yapmaktadr.

9) Mebsüt'ta, Serahsi (rh.a.)'nin yaşadığı ortam, mekan ve
devrin sosyo-ekonornik ve kültürel koşulları konusunda açrkiamalar
1-er almaktadır.
O devirde BuhAra şehrinin imarr, Buhara, Semerkant, Fergana,
Sa'd49, Rey, Özcend ve Merğinan araslnda ulaşım durumu, bu
bölgelerdeki para birimi, halkın giyim kuşam ve yaşam koşulları ile
siyasal durum hakkında yararlarulacak bilgiler bulunrılaktadır.50

ıl.

MEBSÜT,UN çEşİTLİ BASK|LARıNDAKİ EKsiKl-iKLER VE
YANLİŞLlKLAR
Tercümemize D6ru'l-Ma'rifehin 15 ciltlik 30 cüz ve bir ciltlik
f-ıhristten oluşan Beyrut 2. baskısı esas airnmıştrr. Eserin
ulaşabildiğimiz birkaç baskısındasl her ne kadar tahkik ve tashih
edilrniştir, dense de yapılan baskıiarın, yüzeysel bir-iki şey dışrnda,
diğerlerinden farkı görülememiş, aynr yanlışlık ve eksikliklerin
tekrarlandığı gözlemlenmiştir.

Tercümemiz srrasrnda tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkiarın
Arapça metin olarak tamamı yaklaşık 85 sayfa tutmaktad:.r.52 Bu
47 xxll43,I44.
48 XII/30.
49 Basılı ve yazma nüshada Sa'd şeklinde geçmektedir. Yazma

için

bkz.

Damat İbrahim Paşa 650 no'iu kayıt 48/b varak. Kelimenin Suğd olma
olasılığı vardır. Serahsi'nin hocalarından birisi Suğdi nisbeiidir. Bkz.
Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, s.37, TDV Ankara 2Oa6; Kavakçı,
A.g.e.

50 Bk. l|lL94; VIII/161, 163; XV/130, 181, L82,XXlll21, XXX/l99,2OO,
51 İlk baskı Mısır-Kahire; 2.baskı Beyrut, D6.ru'l-Ma'rife (tarihsiz); bir baskı.

da Beyrut, Döru'l-Kütübi'i-İlmiyye, 2OO| tarihlidir.

Diru'l-Ma'rife
baskısını ba L973 yılında edinmiştik. Orada ilk sayfada 2. baskı olduğu
kaydı vardır.
52 Bu eksiklik ve yanhşlıklar; benimle beraber Marmara ve Şakarya İlahiyat
Falrültelerinde Doktora ve Yükşek Lisans öğrencileri, Bünyamin Korucu,
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eksiklikier metinlerin yazrna nüshalanndan yararlanılıp tercüme
edilerek tamamlanmıştır.

Tercümemize esas alrnan basılı metindeki eksiklik ve
yanlışlıklara bu çalışmamızda sadece cilt ve sayfa nuınaraları ile
işaret ediiecektir. Bu eksik ve yanlış metinler Gaye Vakfihın
www.goyeVokfi.org sitesinde görülebiiir.
Tercümemiz esnasında metnin anlamrna etki eden 161 yanlış
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kelime tespit edilmiştir,

Ellerde dolaşan basılı Mebsüt kitaplarında eksik basılan yerler;

I. cildin 272-218 sayfaları arasl Eksik ve yanlışiıklarla
doludur;s3 (Eksik ve yanlışlıklar çok olduğundan sayfaların tarnaml
gösterilmiştir.)
XUII. cildin

sayfalarısa;

YrY ^-,:-:J --a:as: __=
-

8O. ile 81. ve 84. ile 85; 88 ile 89; 92 ile 93,

1_;_

XXI. cildin 36. Sayfada alttan 12. satırda &Yl ö^ ifadesinden
J_ı ifadesi arasrnda bir cümle, Aynı sayfada alttan 9.
satırdaki üpJL ,ıJ.:rll
ifadesinden ajj^ ifadesi arasinda bir cümle,ss
";Y
56. sayfada alttan 2. satırdaki.,, ^di İri lll iftl6g5i ile soıı satrrciaki r_ı^
+d!! ifadesi arasrnda iki sayfa,56 59. sayfada 3, satırc]aki ,J .J:1 td]
,ıllr,i,,,.ll ifadesi ile L"+i:
J ) (doğrusu: şı;ill ; Y )ifadesi arasında iki
sayfa,s7 60. sayfadaki, a+:,ıll_ı ı_.ıUl ..J el*j! ...,L clahil 18 bab -yaklaşık

dJl d+

Harun Abacı, Mahmut Yazıcı, Serkan Demir, İbrahim Sainkaplan, Bekir
Özüdoğru, Süleyman Özer, Fatih Seyhan ile her birimizin elinde birer
yazma nüsha olmak üzere en az üç, bazı cümle ve kelimelerde daha fazIa
yazma nüsha karşılaştırılmak suretiyie ortaya çıkarıimıştır. Süleymaniye
Kütüphanesi Hekimoğlu Bölümü 384 no'da kayıtlı yazma nüshadan 627660 varaklar arasl Medine CAmiatü'l-İslimiyye mezunu Mücahid Seven
tarafından bilgisayara geçirilmiştir. Bilahare bu metin diğer yazmaiarla
karşılaştırılmıştır.
53 Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Bölümü, 648 No'1u kayıt, 36 ab varak ile Süleymaniye kütüphanesi, Hekimoğlu Bölümü, 381 no'lu
kayıt, 153- 157 varaklar arasl.
54 Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye bölümü, 549 no'lu kayıt, varak no:
645-648.
55 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, 650 no'lu kayıt,
varak no: 316/a.
56 Süleymaniye I(ütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, 650 no'lu kayıt,
varak no: 322/b.
57 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, 650 no'lu kayıt,
varak no: 324la.
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ifadesi ile

t-;;i 1çglim.si arasrnda bir cümle,s9 10O. sayfanm üstten 2. satırındaki
g1.1 e.ıY cümlesinde 'JY ile tl.i^ ketimeleri arasrnda bir cümle60,
1O9. sayfasrnın alttan 3. satırdaki ğllj .,,lç ifadesi ile djj ü!j arasında

bir cümle;51

XXVI. cildin 96. sayfasındaki d ! ıı-:ll J;ı LJ!_ı ifadesinden
sonra 98, sayfadaki L t-,ıjJl ifadesine kadar bir sayfa,62 99.
sayfasındaki ojı eil.1g'oısl3 \ı Y! +^_.ı! ıl i lfaaesinden 101,, sayfadaki
ş;)_^Jl ifadesine kadar bir sayfa,63
XXVII. ciidin 4. sayfasında alttan 11. satırdaki lı-, ,.ç.Jl }
ifadesi ile oJl Lii, 'l**Jl U,, ifadesi arasrndaki cümleler,6a 16. sayfanrn
alttan 6. satırdaki a-ilJl L, ^ ifadesi ile ı_.ılS ö!_ı ifadesi arasrnda bir
:

cümle;65

XXX. cildin 115. sayfasında alttan 6. satırdaki 4J lr€Jjl Ü-+
ile JJ, ı.lıLj ıı!_ı ifadesi arasında bir cümle,66
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6:s \o']u kayıt, 36 a_:: 3öiüreü, 381 no'lu
i ::ı]u kalıt, varak

no:

i_-:=-],. 650 no'lu kayıt,

:--=i.650 no'lu

kayıt,

:-:=u. 650 no'lu kayıt,

58 Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu Bölümü, 384 no'lu kayıt, varak

no 627-659,

59 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, 650 no'lu kayıt,
varak no: 355/a.

60 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, 650 no'lu kayıt,
varak no: 355/b.
61 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, 650 no'lu kayıt,
varak no: 358/b.
62 Srileymaniye l(ütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, 65i No'lu
kayıt, varak no:. 222 lb-223 /a.
63 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa Bölümü, 651 No'lu
kayıt, varak r.o:223lb,
64 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa bölümü, 651 nolu kaylt,
varak no: 247 lb.
65 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa bölümü, 651 no'1u kayıt,
varak no: 25Olb.
66 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahirn Paşa bölümü, 651 no'lu kayıt,
varak no: 431 lb.
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