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Huriye Martı190
Osmanlı hükümranlığı boyunca, özellikle fıkıh ve ahlök gibi alanlarda
tarihsei etkiye sahip eserler yazmış bilginler, ha|k kadar yönetici kesirnin de
iiEi odağı oimuştur. Bunun başiıca nedeni, ah16k ve fıkhın siyasetie,
dolayısıyla halkın yönetimiyle ve kamuoyu oluşumuyla olan içsel
bağlantısıdır. Nitekim Haneff-MitüridT esasına göre yapılanmış bir Ehl-i
Sünnet çizgisi benimseyen Osmanlı idaresi, bu çizgiyi hukuki, dini ve ilmi
açılaı,dan destekleyen ulemayı dainna korumuş, ko!larnış ve

yönlendirrniştir.191

Bu husu*ı:n ilgi çekici yansımalarından birini, EirEivi Mehmed
Ef*ılrji'n!n (98]./.l :73) hayatina v§ eserlerine baktığırnır,da ko!ayca göı,rnek
münıkündür.192 İsi*ıııi ilimlerin herııen her daiında e§*!" veren Eiı-çiv?'nin
[ıançi meşruiyet zerninine yas|andığı, saEt entelekıüei deği!/ aynı zamanda
s:yasi bir soru olarak dş zihinleri kurca|ayabiiir, Bu soi"unur,} önenıi,
Birgivi'nin İbn reymivve t728/132S) gibi nispi bir şelefi düşürıürü mü,
yoksa i-ianefr mezhebi gibi kısmen rasyonei öegüriüğü esas alaıı i:ir geieneği
rni izlediğini açığa çıkaı,makla sınırlı değildiı,. Belki daha çok, Osınaniı
"o Dr., Selç,ık Üniversitesi İtahiyat Fakültesi Hadis Bilim Dalı Araştırma Görevlisi, Konya/fürkiye,
hmarti@selcuk.edutr
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Lekesiz. Hulusi, "Osrnanlı İlmi Zihniyeti: Teşekkülğ Gelişmesi ve Çözülmesi Üzerine

Bif Tahlil

Denemesi", Türk Yurdu,7. Cevre, Eylül 1991, c. 1l, sy. 49, s.22-23; }dartı, I{uiye,'"X.VI. Yiizyıl
Osmarılısında Bir Ehi-i Stinnet Mü«iafii: Birgivt MehmedBfend|", L{arife,Ehl-\ Stinnet Özel Sayısı, yıl:
5, sayı: 3,

Kış 2005, s. 288-290.

ı92 Birgivi'nin hayatı ve eserlefi için bkz. Ali b. Baff, e1-Ilıdil'l-Manzin
Zikri ffidili'r-Rüm,
Sttleymaniye Ktp., Hacı Mümud Efendi Böl., no; 4591, vr. 82a; Cenfibi Mustafa Efendi, el-Aylemü'zZEhir fi Ahvöii'l-Ev6il ye'l-Ev6hir, Nuruosmaniye_ Ktp.,..no: 3100, vr. W425a; Atöl, Nev'iz6de,
Haddikı'l-Hahfrik fi Telrnileti'ş-Şeh6ik, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yay., İstanbul 1989, s. l79;
Peçev| İbrahim,Tdrih-i Peçevi I-II, Matbaa-i Amire, İstaı,ıbul |283,1/467; Şemseddin Sarııi, Kömtısu'lA'ldm,|-Yl,Mituan Matbaası, tstanbul |306,{l/1284; Mehmed Süreyyğ Sicill-i Osm1ntyahud TezkireMeşdhir-i Osmdniyye, I-IV, İstanbul 1971., IY/l2l; Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Oşmanh
Müellifleri,I-Ill, haz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özeq Meral Yay., İstanbul 1972,11284; Arslan, A. Turan,
İmam Birgivi, Hayatı, E§erleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, Seha Neşriya! İstanbul 1992; |.ekesiz,
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Hulusi, XZl. Ytizyıl Osmanlı Düzenindeki Değişimin Tasfiyeci (Püritanist) Bir Eleştirisi: Birgivi

Mehmed Efendi ve Fikirleri, Basılmamış Doktora Tezi, Haceftepe Ünv. Sosyal Bilimler Ens., Ankara
'!,997;Mwtı, Huriye" Birgivi Mehmed Efendi (Hayatı, Eserleri ve İlml Kişlliği), TDV Yay., Ankara
2008.
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iı,Auiynr raxüı-rrsi iı-ııİ oeneisi
Devleti'nde halkın idaresi ve kamuoyu oluşumu ile derin bir ilgisi olan fıkıh
ve ahl6k eserlerinin, ne ölçüde siyasi bir üsluba sahip oldukları ile ilgilidir.
Bu genel soruyu aydınlatabilmenin bir adımı olarak şu basit soru
sorulabilir: Birgiv?'nin sadece fıkıh kitaplarında değll, inanç ve ah15ka dair
eserlerinde de K6dih6n (592/LL96) gibl bir Hanefi müctehidinden fikirier
devşirmesi, acaba onun rneşruiyet zemini olarak salt bilgiyi gördüğünü
kanıtlayabilir mi? Yoksa A. Yaşar Ocak ve diğer bazı akademisyenlerin iddia
ettiği üzere, BirgivT'nin İbn Teymiyye'den esinlendiği düşünülürse,193 bu
durumda onun Hanefi geleneğine yaklaşmasını daha çok siyasi bir tavır
olarak mı değerlendirmek gerekecektir? Bu makalede ileri sürülecek olan
yaklaşım şudurı Birgivi Mehmed Efendi, Hanefi geleneğiyle yetişmiş bir
Osmanlı müderrisi olarak, fikir dünyasını Hanefiliğin sınırları içinde kalarak
şekillendiı-rniş bir ilirn adamıdır.lga
Birgivi'nin düşünce dünyasının oluşumunda en büyük F?yı,
kendilerinden büyük bir hürmetle bahsettiği195 HanefT fıkıh bilginlerinin
eserleri almaktadır. Aslında, toplu zikir, musiki, raks ve sem6
uygulamalarını reddetme gibi, İbn Teymiyye ile görüşlerinin benzerlik arz
ettiği hususlarda bile Birgiv['nin argümanları Hanefr fukahasına
dayanmaktadır.196 Fetlvö'sı, Osmanlı ilim dünyasının önde gelen başvuru
kaynaklarından birisi olrnası sebebiyle, K5dih6n da bu ğlimler arasında
belirgin bir yere sahiptir. Eirgivi'nin K6dihön'ın fikiı"lerini alıntılanıa. tarzı ve
alıntıiadığı fikirler için oiuşturduğu genei bağlam, onun bu fıkıh §!iı,ni*ıe
siyasT bir tavırla yaklaşma kararıııdan değii, daha çok mevcut ahiöki ve fıkhi
soruları K6d?h6n iie bir tür enteiektüei diyeıiog kuı,arak cevaplama
arzusundan kaynaklanrnaktadır. tsiı, başka cieyişie, BirEiv? içln Ködihön'ın
görüşlerinden heslenerek onun cümle!eriyle kendi düşüncelerini ve
değeriendiı,me|er!ni delillendirmek, siyasi değil, tatbik edildiğinde ı,asyone!
sonuçlar doğurabilen iimi bir tercihtir. Zira K6dih6n'ın fetvaiarı, hem idari
otoritenin hem de geniş halk kesimlerinin benimsediği Hanefi mezhebinin
gereğincedir ve bu durum Birgivi için mevcut sorunları çözümleme
noktasında elverişli bir düşünce zemini oluşturmaktadır.
Kddihan l6kabıyla tanınan Fahruddfn i-lasan b. Mansür el-Özcend?, e/Fetlvö el-Hlniyye isimli mecmuanın sahibidir, Hanef! mezhebinin en yaygın
ve muteber fetva kitaplarından birisi olarak kabul edilen bu eser, sık
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O"ut , A. Yşar, "İbn Kemat'in Yşadığı XV ve XVI. Asırlar Türkiyesi'nde İlim ve Fikir Hayatı",
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Ömek olarak bkz. Biıgivt, Nüru'l-Afua ve Tuhfetü'l-Emvdl (Ebü Hanife'nin Men6kıbı Faslı), Bayezid
Ktp., Ali Emlr! Arabi Böl., no: 786, w. 4b-8b; Hılşiyetü'l-İzı6h ve'I-Islıfrh, Süleymaniye rş., ougumlu
Baba BEl., no; 446, vr, 2a-3a,
ı96 Birgivi, ei-Tartlalü'l-Muhammediyye ve'ı-Siratü'l-Ahnediyye,
Elhöc Hüseyin Efendi L{atbaası
İstanbul 1309, s. l84.
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karşılaşılan fıkhi meselelere cevaplar niteliğindedir.197 Osmanlıda İsl6m
hukuku ile ilgilenen her ilim adamı gibi, Birgivi için de K6dih6n feWaları çok
defa son sözü söylemekte ve ilmi tartışmalarda referans metinleri olarak
değer taşımaktadır.
Aslında bu fetvalar sayesinde Birgiv?'nin eserlerinde, dinin kutsal
metinlerine dayalı olarak geliştirilen fıkhi, ahi6ki ve itikadi bir tür ilmi
kontrol mekanizmas| kurulmaktadır. Zira Birgivi'nin, K6dThön ve diğer
Hanefi 6limlerin cümleleriyle konuyu karara bağlaması, teliflerinin itibarını
ve ilm? seviyeslnl yükseltmektedir. O, küçüklü büyüklü 57 parça esere imza
atmıştır ve bunlardan 15 tanesi İsl6m hukukuna dairdir. Hukuk, Birgivi'nin
en çok eser verdiği alan olup, hayata çoğu zaman esnek|ikten uzak,
kurallara sıkı sıkıya bağlı ve tavizsiz bir bakışla yakiaşmasında da belirleyici
rol oynamış olmalıdır, O, ilmihal tarzı risalelerden fetvalara, para vakıfian ve
namaz sonrası toplu musafaha gibi günün aktüel tartışmalarına
cevapiardan, feraiz gibi özel konulara kadar geniş bir ye|pazede fıkha dair
yazmıştır. Elbette bu yazılarında sayısız defa Hanef? mezheblnln
kaynaklarından ve dolayısıyla K6dih6n fetvalarından alıntılar|a sözlerinin
geçeriitiğini ispatlama yoluna Eitmiştir. Ancak itikad ve ahlek hatta hadis
gibi hukuk dışı aianlarda yazarken de adımlarını bu kaynakların fetvaları
ışığında atmaya devam etmesi, Haneff zihniyetten kopmama yönündeki
kararlılığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu durumun örnekleri,
onun başeseri olaıı et-Tarikatü'i*|r'itıhammediyye'de hatırı sayılır bin yekün
iu|rnak_iadır.

Tarika, girişi,,,,i,,: Ehl-i Sünnet aköie{ini özetledikten son!,a Hz,
Peygarıber'in ah|6kıni tnfje|eyerek, okuyucüsunu k*tü huylai,daıı arındırıp
çüzti huylarla donatınaü,| hedefleyen iıir ahi6k ve tasavvuf kitabıdır, Kur'Sn
ve sünnet ölçüleriyle oeğerlerıdirerek hayatı yenicien yapılandırma ve hem
inanç hem de ibadet alanına sirayet eden bid'atlara karşı toplumu uyarma
gayretiyie kaieme alındığından, kitabın ana kaynakları ayet ve hadislerdir.
Hadis !iteratürünün ardından Tarfka'nın en kapsamIı dayanağı ise, aralarında
K6dih5n fetvalarının da yer aldığı 29 parça fıkıh kitabıdır.ı98
Tarika üzerinde K6dih6n'ın izlerini sürmeden önce, BirgivT'nin nasıl
bir alıntı yöntemi kullandığını kısaca açıklamak yerinde oiacaktır. Zira
müellifin bir kaynaktan ne şekilde ve ne derece faydalandığı, bir an|amda
ona atfettiği değerle doğru oı,antılıdır. Bir başka deyişle, Birgiv?'nin
K6dTh6n'a her elini uzattığında onun otoritesine olan güveninden hareket
ettiği düşünü|ecek olursa, başvurusunun sıklığı kadar, K6dTh6n'dan
okuyucuya aktardığı cümlelerin miktan ve formu da önem taşımaktadır.
Birgivi, belirlediği farklı alıntı yöntemlerini sistemli olarak eserinde
tatbik eden bir müelliftir. Kaynaklandırmada sadece kitap isminin zikriyle
ı97

Ketib Çelebi, Keşfii'z-Zunfin an Eşami't-Kütüb ye'l-Füniın, I-II, nşr. Şerafettin Yaltkay4 Maarif
Veköl*i Yay., l94|, |U|227 Özel, Ahmet,'Hanefi Fıkıh İiimleri, TDV Yay., no: 47, Ankara 1990, s.

56; amlf., "K6dihan", D İA, )(XIV l l22- |23.
l98 Tarika'nın kaynaktarı hakkında detaylı bilgi için bkz. Martı, Huriye, Birgili Mehned
Efendi'nin
Hadisçiliği ve et-Tartkatü'l-Muhammediyye lahkik ve Tahlil), Doktora tezi, SÜSBE, Konya 2005, s.
262 vd.
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yetinildiği bir dönemde, alıntının başladığı ve bittiği noktayı açık bir biçimde
bildirerek tek keiime bile atlamadan nakilde bulunması, onun ne denli titiz
ve duyarİı bir ilim adamı olduğunu göstermektedir. Birgivi., Tarİka boyunca
KidihAn'dan 12 yerde alıntı yapmİkta, bunların birisi İbn Ebi Bekr elHanefi'nin (522/tL28) Mecmau'l,Fet6v6'sı üzerinden dolaylı olarak
gerçekleşirken,lgg diğerlerİ ı]ıl ıs,ı uLiJEl.ı eu}| cJıJ Veya Jiıl +s_2 glı;,_ı"ıJ .J_rl3 çru

şeklinde doğrudan esere atfedilmektedir. Alıntının bittlği yerde g{ijl
ifadesiyle sözlerİn karışmasını önleyen Bir9ivİ, tek cümleden birkaç

paragrafa kadar farklı boyutlarda aktarımda bulunmaktadır. Alıntı üslubunda
şu detay da önemlidir ki, Birgivi eğer aradaki ayrıntıları atlamak suretiyle
iarklı pasajlar nakledecekse, bunların her birini ş; ibaresiyle vermekte,
aralarında bir cümle bile olsa bu pasajlaı,ı birleştirerek nakletmemektedir.
Diğer yandan, kısaca değlnilen bu alıntı yöntemlerinin gerisinde
duran felsefe yahut düşünce ufku, daha ilgi çekici bir konu olarak karşırnıza
çıkmaktadır. Neden Birgivi, sözgelirni, K6dTh6n'dan alıntı yaparken,
dönemindeki diğer bilginlere nispetle daha titiz ve yöntemsel bir tutum
takınmaktadır? Onun bir Hanefl otoritesinin görüşlerini eksiksiz ve kendi
görüşleriyle karışmayacak şekilde alıntılarnasının anlamı ne olabilir?
Bize öy|e geliyor ki, Birgivi, eksiksiz ve sistennatik olarak tatbik ett!ği
farklı alıntı yöntemleriyle yalnızca ilrni güvenilirliğini ve alıntı yaptığı sözlere
değer verdiğini okurlarına ima etmekle kalmamaktadır. Bütün bunların
arkasında, onun oıtaya koyacağı göı"üşierin ya da hakikat icjcliaiarınin
sorumluluğuınu başkalarıyla üstlenme kaygısı bulıınmaktadın. Ein iınlarnda,
topiumun özellikle lnanç ve ibadet alan|arında yöniendiriimesi gibi ağır bir
sorurnluluğu yine toplumun kanaat öndeı,ieri olarak gördüğü kişiierle dürüst
bir diyalog içine girerek pay|aşmaktadır. Böylece görüşlercleki hata ve
doğruiuk unsurları, eserleri sayesinde diyaloga girdiği kişiler arasında
dağıtılmakta ve o, sanki bir tür ortak düşüncenin sınırları içinde kendisini
konumlandırmaktadır.
Birgivi'nin K5dih6n'dan yaptığı alıntıları incelediğimizde, onun biı,
Hanefi fakihini hangi konularda yetkili gördüğünün ipuçlarını bulmak zor
değildir. Elbette bunların başında hukukl meseleler gelir. Söz geiimi taharet
ve necaset konusunda K6dih5n'ın farklı bölümlerinden bir sayfaya yakın
nakilde bulunan Birgivi, hayvanlar sebebiyle oluşan kirlenmeler ve pis su
sıçrantısı gibi konularla ilgili fetvaları aktarmaktadır. Taharet babından
yapılan alıntının, ıs|ak ama temiz bir ayakla kir|i zemin üzerinde yürümenin
sonuçları ve kirli bir çamurdan yapılan çömleğin yemek pişirmede kullanılıp
kullanı]amayacağı gibi detaylara kadar inmesi dikkat çekicidir.2oo
Bir diğer a]ıntıda vasiyet konusu işlenmektedirl. "KÖdihÖn (Allah,ona
rahmet eylesin) der ki: Kişinin vasiyeti kabul etmesi uygun olmaz. Çünkü
vasiyet riskli bir iştir. EbÜ Ytısuftan (Allah ona rahmet eylesin) şöyle dediği
nakledilir: "Vasiyet işine ilk defa girmek yanlıştır; ikinci defa girmek ise
hıy6nettir." Bir başkasının da "Üçüncü defa girmek ise hırsızlıktır" dediği
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nakteditir. Bir 6tim der ki: "Vasiyet eden Ömer ibnü'l-Hatt6b (ra) olsa yine
de sorumluluktan kuıtulamaz!' Şefil ise (Allah ona rahmet eyfesin) şöyle
der: "Vasiyet işine giren ya aptatdır ya da hırsızdır.aol Klralama konusunda
son noktayı koyan bir cümleye göre ise, "Ködihfln (Ailah ona rahmet
eylesin) der ki: Fetv6, kiralama işlenıinin alışveriş lafzıyla
g erçekl eşm eyeceğ i yö n ü n d ed i r. n02
Hel6ller ve haramlar hususundaki uyarı ve yönlendirmeleri arasında
K5dih6n'ın fetvalarına da başvuran Birgiv?, onün "Zamantmz şüphe zamanı

değildir, Müslüman'ın gözle görülen haramdan uzak durması gerekir."
dediğini nakletmektedir.2o3 Ayrıca "Bir fakir, Sultan'dan bahşiş alsa, ama
Suitan'ın bu parayı gasp yoluy|a elde ettiğini de bilse, bu hel6l olur mu?"
sorusuna Fet3v6'aa verilen cevabı Tarfka'da şu şekilde okumak
mümkündür: "Eğer Sultan dirhemleri birbirine karıştirmışsa, bunda hiç bir
problem yoktur. Ama eğer başka para karıştırmadan aynen gasp ettiğini
vermişse, o zaman almak caiz eıImaz. Hü!6sa'da der ki:2u 'Eğer Sultan
yiyecek bir şeyler ikram ederse, onu parasıyla satın almışsa yemek helal
olur. Eğer Sultan o yemeği satın almam§sa, kişi de yeneğin içinde bizzat
gasp yoluyla elde edilmiş bir nadde olduğu biigisine sahip değilse o yemeği
yiyip yememekte serbesttir.' İmam Kildihön (Allah ana rahmet eytesin)
bunları söyler ve şunu ekler: Çünkü eşyada asıl olan iböhadır.a05
Alıntıların biı kı561, :hl6k ve Adöb kuralları iie a!ğkalı olup, temelde
bir ahlök kitabı , ,.n 'farfka'nın bu alarıda i:ir fetva mecrnuasından
besleımes!, müeiiii, aidih6n'in r::,şi"itesiııi hukııkla sın;riı görmedığini
çösterırıesi bakııııı,-ıjaiı öııei,nii,jiı-. 5öz Eelinıi, gıybet bahsinae nakiedilen
çiiı-rı|ei*r şu şekiide başlaı;ia|iıadiı,: "fi.r kişi bir kEy tıalki iıakkınCa dedikodu
yapıp 'Bu köy haikı şöyic şö\,!e'cese Öu ç;yüef ısinıaz. Çünkü bu ifadesiyle
kEy halkının tarna;,nını ke:retnemektedlr. §öc konusu olan köylüierin bir
bölümüdür ve onlerin da kin olduğu bilinmenıektedir. Eğer bir adam oruç
tutuyor, nanaz kılıycr, arna eliyle ve diliyle insanlara zarar veı,iyor da birisi
onun bu özelliklerini dile getiriyorsa bu gıybet olmaz. Söz konusu adamın
uyarılması için Sultan'a durtımu bildirmesi halinde de kişi günaha girmez.
Bir adan kardeşinin kötülüklerini ona oian ilgisinden ötürü dile getiriyorsa
bu da gıybet almaz. Çünkü gıybet, birisi hakkında anu kötiilemek amacıyia
kızgın bir şekilde konuşmaktır.ao6
Ayn; şekilde, Hz. Peygamber'in adı anıldığında salÖvat getirme gibi
din? hayata dair biı, 5d5b kuralı işlenirken Tarika'da şöyle deniimektedirı
"K3dih6n (Aiiah ona rahmet eyiesin) Ebü Yisuf'tan {Aliah ona rahrnet
eylesin), aynt zamancia Tahlvi'nin de (Nlah ona rahmet eylesin) görüşü
olan şu bilgiyi aktarır: Hutbe okuyan kişi hutbe sırasında "Ey iman edenleı"!

'o' Birgiv!, Tarika,s.l55, Krş, Kadihen, FeıEvıi,IJ5l3.
'02 Birgivi Tarika, s.217, Krş. Kadihan, FetEvd,IIl297.
203
Birgivi, Tarfka, s.214, Krş, Kedihan, FetövE,|W4l2.
2* Bkz, Buh6ıi, İftiheruddin
T6hir b. Ahmed, Huldsatü'l-Fetdvğ Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., no:
4439, vr. 453b.

20'

zffi

Birgivi, Tarila, s,214-2|5, Krş. Ködihfuı, Feldv6,IlY.t00, 402.
Birgivi, Tartka,s.l35, Krş. Kadihen, FeıEvE,|W4zg.
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Ona sal6t getirin" dediği zamanı kişi içinden Hz. Peygamber'e (sav) salöt
getirmelidir, Hocalarımız ise (Allah onlara rahmet eylesin) kişinin Hz.
Peygamber'e (sav) o sırada sal6t getirmeyip susması ve dinlemesi
gerektiğini söylerler, Çünkil hutbeyi dinlemek farzdır, Hz. Peygamber'e
(sav) sal6t getirmek ise, daha sonra da yerine getiriiebilecek bir

sünnettir,a07
Kadın|arın hamama gitmesine izin verilip verilemeyeceği gibi sosyal
hayatin gereği oian bir husus tartışılırken de Biı,givi için K6dih6n'ın cümleieri
belirleyici olmaktadır: "Fakih'in -İbn UUmem'ın- (Allah ona rahmet eylesin)
'Kadının tıamama gitmesi yasak!anır' sözüne, K3d?h§n karşı çıkmış ve
Fetvaiarının 'Hamam' bölijmünde şöyle demiştir: Eazi insanların
söyletlikierinin tam tersine, iıamama girmek kacjın}ar için tie erkekler için de
dine uygundur. Rastılullih'ın (sav} hamama girdiği, Heiid b, Vei'id'fn de Hıns
iıaimamina girdiği rivayet ediirniştir, Arna tabiİ bu ıerb€stit iıamarrıin içirıae
avret yeı,leri açık biı, insanın bulunmaması durumunda geçerlidir,ro9
Birgivi'ye göre K§d?h6n Fetvaları'nın kaynak eser kabul edilebileeeği
aianlardan birisi de itikaddir. Bu sebeole, Tarika'da inanç esaslarından

bahsedilirken, K§d?h6n'ın iı,nan

ve küiılı, i!e ilqili

kaneatler!

I
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aktarı!rnşktadır" §öz gelinni uğursıız!uk inanc:nin haranı ı:iriuğu aııeak kişivi
din clairesinden çıkaracağı ktınusunde ihtiiei 3u|,_ındıığ,;, bir K6çjTlıöıı
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arnaaıyia söylemiştir. Yaksa bir an riu;ıııverse günah çirnaz. Ama duynıamak
için de eiinden ne gefiyorsa ,rıapmasi !azımdır, Zira Rasüiu!i§h'ın (şşı*

için) Barrnakiarını kuiağına saktuğu rivayet
edilmiştir.2ı0 Blrgiv?, Tar?ka'yı, vefatından bir yıl önce, Birgi Atöullah Efendi
Döru'|-hadisi şeyhi olarak göı,ev yapaı,keiı tamamIamıştıı,. Elbette haıjis
dersi veı=en ve hadis ilmine dair ieiifleri buiunan biı- ölinı oiarak o, hadis
literatürü dışındaki bir kaynaktan rivayet nakletrrıenin risklerini bilınektedir"
{müziği duymamak

Ançak tlaneff f;-.ıkahasına olan itirnadı sebebiyle kitabina aidıği hadis
metiı-ılerinin sıiıhatiııi sorgularnayan B!rgivt, üstlendiği riskin o|umsuz
sonuçianıyla okuyucusunu baş başa bınakrnaktadır. Zira K6dihön'a
güvenenek aktardığı bu rivayetlerin ilki Hz. Peygamber'e aidiyeti sorunlu
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208
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Birgivi, Tarika, s.l51, Krş. Kadih6n, Fetdvd,VllZ.

Birgivi, Tartkğ. s. l60, Krş. Kadihan, Fetdv1,l] 13,
Birgivi, Tarika, s.28, (Matbu Fetdyd rıilshasında tespit edilemedi).
Birgivi, Tarika, s. l 68- l 69, Kış. K6dih6n, F etdv1, LUJ 4a6.
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olup,.güvenilir hadis kaynaklarında yer almayan bir haberdir.2ll İkinçisi ise,
İbn Ömer'in naklettiği fiili bir sünnete işaret etmekte olup, hasendir.2L2
Sonuç olarak, Birgivi Mehmed Efendl'nin, genelde Hanefi
fakihlerinden özelde ise K5d?h6n'dan naklllerde bulunması, klasik Osmanlı
eğitim sistemi içinde yetişmiş ve yine bu sistemin bir parçası olarak tedris
ve telif faaliyetlerini sürdürmüş bir müderris olarak, onun nereden
beslendiğini açıkça göstermektedir. Taı'ika'da izini sürdüğümüz bu nakiller
sayesinde o, gerek idart ve ilmi çevreler gerekse halk nezdinde itibar

kazanmakta, ayrıca Hanefr-Metüridi çizgiyi korumada

etkin

rol

oynamaKadır. Zira tam ve sistemli bir alınü yöntemi ile aktardığı cümleler,
Birgivi'nin alıntıladığı görüş sahibinin imzasını bir anlamda kendi eserine
taşıması ve ortaya adeta çok imzalı bir yaklaşımlar yumağının çıkmasını
sağlaması anlamına gelmektedir. Böylelikle sadece hukuk değil, itikad,
ahl6k ve hatta hadis alanında HanefT düşünce geleneği açısından bilgiyi ve
bilginin dayandığı dinin temel kaynaklarını ön planda tutarak toplumdaki
siyasi, idari ve sosyo-kültürel dönüşümler için bir tür zemin ve hedef
beli rlemeye çal ışmıştır.
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