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SÜBKÎ’N N HAYATI VE LM K L

Cem‘u’l cevâmi‘in tercümesine geçmeden önce Sübkî’nin hayat n k saca

incelemekte fayda vard r. Baz eserlerde bnü’s Sübkî olarak da ifade edilen

Tâcüddîn Abdülvehhab b. Ali b. Abdilkâfî es Sübkî 727/1327 y l nda Kahir’de

do mu tur. Babas Tak yüddîn es Sübkî am’ n kâd s olarak tayin edilince

babas yla birlikte o da âma gitmi tir. Sübkî’nin daha sonra D ma k’a gitti i

nakledilmektedir. Bir ilim yuvas nda yeti en Sübkî, ilk e itimini babas Tak

yüddîn es Sübkî’den alm t r. Küçük ya larda Kur’an haf z olan Sübkî baba

s ndan Arapça, akâid, f k h okumu tur. De i ik hocalardan da ders alm t r.

Zehebî (ö. 748/1348), Esîruddîn Ebû Hayyân (ö. 745/1344) Mizzî (ö. 742/1341),

emsuddîn b. en Nakîb (ö. 745/1344) önde gelenleridir. On sekiz ya ndayken

emsuddîn b. en Nakîb taraf ndan fetva icazetini alan Sübkî özellikle f k h ve

f k h usûlü alanlar nda öhret kazanm t r. Sübkî’nin de i ik medreselerde

müderrislik, Emevi camisinde hatiplik yapt ve hicri 756 y l nda am’da

kâd l k görevinde bulundu u belirtilir. Farkl nedenlerden dolay hapse mah

küm edildi i nakledilir. Sübkî, veba hastal ndan 771/1370 y l nda k rk dört

ya ndayken D ma k’ta vefat etmi tir.

ESERLER

E ‘ârî âfiî olan Sübkî, de i ik alanlarda birçok eser yazm bir âlimdir.

Eserlerinden k saca söz etmekte yarar vard r. 1. Cem‘u’l cevâmi‘ fî usûli’l f kh. 2.

Ref‘u’l hâcib ‘an Muhtasar bni’l Hâcib adl eseri bnü’l Hâcib’in Müntehe’s sûl

ve’l emel fî ‘ilmeyi’l usûl ve’l cedel adl f k h usûlü eserine yazd erhtir. 3.

el bhâc fî erhi’l Minhâc eseri, babas Tak yüddîn es Sübkî’nin ba lay p ancak

bitiremedi i Kâdî Beyzâvî’nin Minhâcü’l vüsûl ilâ ‘ilmi’l usûl’üne yazd bir

erhtir. 4. el E bâh ve’n nezâir eseri, genel olarak küllî kâidelerin i lendi i bir

eserdir. 5. Tabakâtü’ âfi‘iyyeti’l kübrâ eseri âfiî fakihlerin hayat n inceleyen

1 Tâcüddîn Abdülvehhâb es Sübkî, Men‘u’l mevâni‘, ‘an Cem‘i’l cevâmi‘ fî usûli’ f kh, thk. Saîd b. Ali

Muhammed el Humeyrî, Dâru’l Be âiri’l slâmî, Beyrut 1999, tahkik edenin giri i, 16 19.
2 Bedreddîn ez Zerke î, Te nîfü’l mesâmî‘ bi Cem‘i’l cevâmi‘, Dârü’l Kütübi’l lmiyye, Beyrut

2013, ne redenin giri i, I, 14 21, 27.
3 Sübkî, Men‘u’l mevâni‘, tahkik edenin giri i, 41; Ezherî, Halid b. Abdullah, es Simâru’l yevâni‘

‘alâ Cem‘i’l cevâmi‘ li’s Sübkî, thk. Muhammed b. el Arabî el Hilâlî el Yakubî, Vizâretu’l Evkâf

ve’ uûn’l slamiye, Fas 2016, tahkik edenin giri i, I, 11.
4 Ebü’l Abbâs Ahmed b. Halef b. Abdurrahman Halûlû el Karavî, ez Ziyâ’ü’l lâmi‘ erhu Cem‘i’l

cevâmi‘ fî usûli’l f kh, thk. Abdulkerim b. Ali b. Muhammed en Nemle, 2. Bask , Mektebetu’r

Rü d, Riyad 1999, tahkik edenin giri i, I, 15.

Sübkî’nin Hayat ve lmi Ki ili i x

biyografik bir kitapt r. 6.Men‘u’l mevâni‘, ‘an Cem‘i’l cevâmi‘ fî usûli’ f kh, Sübkî

bu eserinde Cem‘u’l cevâmi‘in zor yerlerini aç klamaktad r.

CEM‘U’L CEVÂM ‘

Cem‘u’l cevâmi‘ fî usûli’l f kh. Türkçe’ye tercüme etti imiz bu eser usûl ko

nular n çok özet bir ekilde inceleyen, f k h usûlünün yaz m nda takip edilen

mütekellimîn ve fukahâ metotlar n birle tiren memzûc, yani eklektik bir yön

temle yaz lan ve medreselerde ders kitab olarak okutulan bir eserdir. Metinde

görüldü ü üzere âfiî usûlcülerin görü lerine a rl kl olarak yer vermekle bir

likte yer yer di er mezhep usûlcülerin görü lerine de de inmektedir. Tâcüddîn

es Sübkî, Mâlikî usûlcülerinden bnü’l Hâcib’in (ö. 646/1249) Muhtasarü’l

müntehâ adl eserine yazm oldu u erhi Ref‘u’l hâcib’ ve Beyzâvî’nin (ö.

685/1286) Minhâcü’l vüsûl’ü üzerine babas Tak yyüddîn es Sübkî’nin ba lad ,

ancak tamamlayamay p kendisinin tamamlad el bhâc’ özetleyerek Cem‘u’l

cevâmi‘i telif etmi tir. Nitekim Tâcüddîn es Sübkî, Cem‘u’l cevâmi‘inMuhtasar ve

Minhâc üzerine kaleme ald erhlerin özeti oldu unu belirtir. Böylece Cem‘u’l

cevâmi‘in Ref‘u’l hâcib’ ile el bhâc’ n özeti oldu u söylenebilir. Bununla birlikte

Cem‘u’l cevâmi‘, Sübkî’nin önsözde belirtti i üzere yüz küsur eserden faydala

n larak yaz lan bir eserdir.

Sübkî olabildi ince Cem‘u’l cevâmi‘i özet bir ekilde yazm t r. Nitekim

konularla ilgili görü leri bazen bir iki kelimeyle anlatmaktad r. Hatta görü leri

aktar rken anla lan ihtilaflar zikretmez, okuyucunun anlamas na b rak r.

Görü lerini sahiplerinin ismini vererek zikretmektedir. Bu yüzden eserinde

birçok usûlcünün ismine yer vermektedir. Cem‘u’l cevâmi‘ mukaddime ile

yedi bölümden meydana gelmektedir. Sübkî mukaddimede f k h usûlü, f k h,

er‘î hüküm ve çe itleri, hâkim, mahkûmün aleyh ve mahkûm bih gibi f k h

usûlü hakk nda genel bir bilgiye yer vermi tir. Yedi bölümde ise s ras yla Ki

tap, sünnet, icmâ, k yas, istidlâl, te‘âdül ve ictihâd incelemektedir. Kitap bö

lümünde mantûk, mefhûm, âmm, hâss, mücmel, mübeyyen, nâsih ve mensûh

gibi meseleleri ele almaktad r. Sünnet bölümünde sünnetin mahiyetini, mü

tevâtir ve âhâd sünneti, râvilerin artlar n , hadis tahammülü ve edâs gibi

konular irdelemektedir. cmâ bölümünde icmâ n mahiyetini, hücciyetini ve

onu inkâr etmenin hükmünü ele almaktad r. K yas bölümünde k yas n mahi

yetini, rükünlerini, illeti, illeti belirleme yollar vb. konular i lemektedir. stid

lâl bölümünde istikrâ, ist shâb, sahâbî kavli, istihsân gibi tart ma konusu olan

ve Kitap, sünnet, icmâ, k yas d nda kalan delilleri söz konusu etmektedir.

Te‘âdül bölümünde deliller aras nda görünen çat ma ve tercih yollar n ince

5 Yukar da zikrettiklerimizin d nda Sübkî’nin farkl alanlarda birçok eser yazd nakledilir.

Bu eserler için bk. Zerke î, Te nîfü’l mesâmî‘, ne redenin giri i, I, 22 23.
6 Sübkî,Men‘u’l mevâni‘, tahkik edenin giri i, 45.
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lemektedir. ctihâd bölümünde ictihâd n mahiyetini, müçtehidin art lar n ,

ictihâdda isabet meselesini, taklîd, iftâ konular n irdelemektedir. Sübkî, “Me

sele” ba l alt nda akâid konular nda taklîd meselesini incelemekte ve eserin

sonunda da “Hâtime” tarz nda bir ba l k açarak tasavvuf konular n özet bir

ekilde ele almaktad r. Sübkî ayr ca her bölümde de “Mesele” eklinde ba l k

açarak bilgileri aktarmakta, bazen bölümlerin sonunda “Hâtime” tarz ndaki

ba l kta da ilgili konu hakk nda k sa bilgilere yer vermektedir.

Cem‘u’l cevâmi‘ gerçekten anla lmas çok zor olan bir eser oldu u için

üzerinde onlarca erh, hâ iye ve ta‘likâtlar yaz lm t r. Bunlardan belli ba l

olanlar unlard r: 1. Men‘u’l mevâni‘ ‘an cem‘i’l cevâmi‘, Sübkî’nin, Cem‘u’l

cevâmi‘e yöneltilen sorular ve onun zor anla lan yerlerini aç klad bir eser

dir. 2. Bedruddîn ez Zerke î (ö. 794/1392), Te nîfü’l mesâmi‘. 3. Celâlüddîn el

Mahallî (ö. 864/1459), el Bedrü’t tâli‘ fi halli cem‘i’l cevâmi‘, Cem‘u’l cevâmi‘

üzerine yaz lan en güzel erhlerdendir. Medreselerde bu erh ders kitab ola

rak okutulmaktad r. Eseri tercüme ederken en çok yararland m z erh ve

hâ iyelerin ba nda gelir. 4. Ebû Zür‘a el Irâkî (ö. 826/1423), el aysü’l hâmi‘.

Bu erhin Zerke î’ye ait Te nîfü’l mesâmi‘in muhtasar oldu u belirtilir. 5.

Halid b. Abdullah el Ezherî, es Simâru’l yevâni‘ ‘alâ Cem‘i’l cevâmi‘ li’s

Sübkî. 6. Ebü’l Abbâs Ahmed b. Halef b. Abdurrahman Halûlû el Karavî, ez

Ziyâ’ü’l lâmi‘ erhu Cem‘i’l cevâmi‘.

Cem‘u’l cevâmi‘in erhlerine de hâ iyeler ve ta‘likâtlar yaz lm t r. Üzerine en

fazla çal ma yap lan Celâlüddîn el Mahallî’nin el Bedrü’t tâli‘ fi halli cem‘i’l

cevâmi‘idir. Bu çal malardan baz lar unlard r: 1. Abdurrahman b. Câdullah el

Bennânî (ö. 1198/1784), Hâ iyetu’l Bennânî ‘alâ erhi’l Celâl emsuddîn Muham

med el Mahallî. 2. Hasen b. Muhammed el Attâr,Hâ iye ‘alâ erhi’l Celâl el Mahallî

‘alâ Cem‘i’l cevâmi‘. 3. Zekeriyyâ el Ensârî, Hâ iye ‘alâ Cem‘i’l cevâmi‘. 4. bn

Kâs m el Abbâdî (ö. 994/1586), el Âyâtü’l beyyinât. 5. Abdurrahman b. Muham

med e irbînî, et Takrîrât adl not eklinde yazd eserde Celâlüddîn el

Mahallî’nin el Bedrü’t tâli‘ ile Bennânî’nin Hâ iyesinde önemli gördü ü yerler

de izahlarda bulunmaktad r.

7 Irâkî, Veliyuddîn Ebû Zur‘a Ahmed b. Abdurrahim, el Gaysü’l hâmi‘ erhu Cem‘i’l cevâmi‘, thk.

Muhammed Tâmir Hicâzî, Dâru’l Kütübi’l lmiyye, Beyrut 2004, tahkik edenin giri i, s. 3.
8 Yukar da zikretti imiz erhler Cem‘u’l cevâmi‘in önemli erhleridir. Bunlar d nda ba ka erhler

demevcuttur. Bu konu hakk nda bk. Zerke î, Te nîfü’l mesâmî‘, ne redenin giri i, I, 37 40.
9 Cem‘u’l cevâmi‘ üzerine birçok erh yaz lm t r. Detayl bilgi için bk. Irâkî, el Gaysü’l hâmi‘,

tahkik edenin giri i, s. 5.
10 Cem‘u’l cevâmi‘ ve erhleri üzerine yaz lan hâ iyeler ve ta‘lîkât hakk nda bk. Zerke î,

Te nîfü’l mesâmî‘, ne redenin giri i, I, 40 41.

Sübkî’nin Hayat ve lmi Ki ili i xii

Cem‘u’l cevâmi‘in Ezher’de e itimin son dönemlerinde ders kitab olarak

okutuldu u, oradaki e itimin kalitesi dü ünce ders kitab olarak okutulma

s ndan vaz geçildi i belirtilir.

Sübkî, Cem‘u’l cevâmi‘de baz tabirler kullanmaktad r. Metnin anla lma

s n sa layaca n dü ündü ümüz bu ifadeleri zikretmekte fayda vard r. Süb

kî, bu kapsamda eyh, Ebü’l Hasan el E ‘arî (ö. 324/936); K dî, Ebû Bekir el

Bâk llânî (ö. 403/1013); K d yân, Bâk llânî ve K dî Abdülcebbâr (ö. 415/1025);

Üstâz, Ebû shak el sferâyînî (ö. 418/1027); mam, Fahruddin er Râzî (ö.

606/1210); mamân, mâmü’l Haremeyn el Cüveynî (ö. 478/1085) ile Fahrud

din er Râzî ve e eyh el mâm ifadesini de babas Tak yyüddîn es Sübkî (ö.

756/1355) için kullanmaktad r.

TERCÜMEDE TAK P ETT M ZMETOT

Cem‘u’l cevâmi‘, anla lmas zor olan bir kitapt r. Sübkî’nin sonuç k sm n

da belirtti i üzere Cem‘u’l cevâmi‘ çok k sa yaz lan ve az sözcüklerle birçok

manay ifade eden bir eserdir. Cem‘u’l cevâmi‘, oldu u gibi Türkçe’ye çevril

mesiyle anla lacak bir eser de ildir. Bu yüzden onu tercüme ederken ba ta

Celâlüddîn el Mahallî’nin el Bedrü’t tâli‘ fi halli cem‘i’l cevâmi‘ adl eseri olmak

üzere erhlerinden faydaland k. Bununla birlikte anla lmayan ifadelerini yu

varlak parentez aras nda beyan ettik. Cümlelerin ak n sa lamak amac yla

kö eli parentez aras nda izahlarda bulunduk. Konular n anla lmas n sa la

mak amac yla erhlerinden yararlanarak dipnotlarda aç klamalarda bulun

duk. Bu arada faydaland m z eserleri dipnotta ve kaynakçada belirttik.

Müellif, Cem‘u’l cevâmi‘de, ana bölümler hariç geri kalan malumat için

“Mesele” ve “Hâtime” eklinde izaha ihtiyaç duyan genel ifadeler kullanm

t r. Bu nedenle eserin hep Arapça metninde hem de tercümesinde ba l klan

d rma yoluna gittik. Ayetlerin numaralar n içinde bulunduklar surelerle bir

likte metinde; hadislerin kayna n da dipnotta verdik. Sübkî eserinde görü

leri sahiplerin isimlerini zikrederek vermektedir. Tercümede görü sahiplerin

ölüm tarihlerini hicri ve miladi olarak zikrettik.

Elimizde Abdulmunim Halil brahim taraf ndan tahkik edilen Cem‘u’l

cevâmi‘in Beyrut/Dâru’l Kütübi’l lmiyye taraf ndan 5. bas m yap lan metni

bulunmaktad r. Bundan faydaland k. Bu metinde yanl i aretlenen harekeleri

Cem‘u’l cevâmi‘in erh ve ha iyelerinden yararlanarak düzelttik.

11 Zerke î, Te nîfü’l mesâmî‘, ne redenin giri i, I, 35.



ÖNSÖZ

Allah m! Laf zlar n manalar için sahifelerin beyazl ve sat rlar n siyah
l devam etti i sürece hamdetmenin artmakta oldu unu bildiren nimetlere
kar l k sana hamdeder ve ümmete do ruyu ( slam dini) gösteren elçin Mu
hammed’e, âline ve ashâb na salat ederiz. Her iki usûl ilmiyle ilgili kat‘î
kâideleri sunan, her iki usûlü kapsamas aç s ndan gayretli ve paçalar n s
vayan n ciddiyetine ula an , yakla k yüz eserden kand ran ve doyuran bir
kaynak haline gelen, Muhtasar ve Minhâc üzerindeki iki erhimin özetini
birçok ilâve ile birlikte içeren Cem‘i’l cevâmi‘i tamamlamaya mani olacak ey
leri engellemen hususunda sana yalvar r z.

Bu kitap, mukaddimelerden ve yedi kitaptan olu maktad r.

1 Metinde ُعيُوُن األلفاظ eklinde geçen tamlama “laf zlar n gözleri” demektir. Ancak her ne kadar
çe meler demek olan عيون kelimesi zikredilmi se de ondan “manalar” kastedilmektedir. Onun
için metinde laf zlar n manalar eklinde tercüme ettik. Bu hususla ilgili olarak bk. Abdur
rahman b. Câdullah el Bennânî, Hâ iyetu’l Bennânî ‘alâ erhi’l Celâl emsuddîn Muhammed el
Mahallî (Mahallî’nin, el Bedrü’t tâli‘ ile birlikte), Dâru’l Fikr, 1984, I, 18.

2 Her iki usûl ilminden (فَنَِّي األُُصول) usûlü’d dîn denen kelâm ilmi ve f k h usûlü kastedilmektedir.
Bk. Ezherî, es Simâru’l yevâni‘ ‘alâ Cem‘i’l cevâmi‘ li’s Sübkî, I, 26.

3 Kat‘î kâideler tamlamas nda geçen kâideden maksat kat‘î delillerdir. Ancak f k h usûlünde incelenen
delillerin tamam kat‘î de ildir. Nitekim k yas, âhâd haber, ist shâb, mefhum imuhâlefe gibi deliller bi
rer zannîdedildir. Buproblem, Sübkî’nin bütündelillere kat‘î demesinin ta lîb sanat gere i oldu u söy
lenerek çözüme kavu turulmakad r. Bk. Celâluddîn el Mahallî, el Bedrü’t tâli‘ fî halli Cem‘i’l cevâmi‘,
Dârü’l Fikir, 1982, I, 23 24. Ta lîb sanat , aralar nda bulunan münasebetten ötürü iki husustan bask n
olan husus di erine tercih edilerek ifade edilmesidir. Burada da f k h usûlünde ele al nan delil ve kâide
lerin ço u kat‘î oldu u için hepsine kat‘î denilmi tir. T pk “ebeveyn” kelimesi gibi. Zira ebeveyn anne
vebabademektir. Ancak sadecebaban n tesniyesi ta lîb sanat olarak kullan lm t r (mütercim).

4 Metinde geçen مبلغ ذوي الجد والتشمري kal b , bir i e ciddiyetle giri mek için kullan l r. Sübkî de eseri
ni canla ba la yazd n ifade etmek için bu tabiri kullanm r (mütercim).

5 Muhtasar, Mâlikî usûlcülerinden bnü’l Hâcib’e (ö. 646/1249) ait f k h usûlü eseridir. Bu eser,
Muhtasarü’l müntehâ olarak tabir edilmektedir. Tâceddîn es Sübkî, bu esere Ref‘u’l hâcib ad y
la bir eyh yazm t r.

6 Minhâc, Beyzâvî’ye (ö. 685/1286) ait f k h usûlü eseridir. As l ismi,Minhâcü’l vüsûl’dür.Minhâc’ önce
Tâceddîn es Sübkî’nin babas Tak yyüddîn es Sübkî el bhâc ad yla erhetmeye ba lam , ancak er
hini tamamlamadan vefat etmi tir. Daha sonra Tâceddîn es Sübkî, yar da kalan erhi tamamlam t r.

7 Tâceddîn es Sübkî, bnü’l Hâcib’in Muhtasarü’l müntehâ adl eserine yazm oldu u erhi

Ref‘u’l hâcib’ ve Beyzâvî’ninMinhâcü’l vüsûl’ü üzerine babas Tak yyüddîn es Sübkî’nin yaz

d , ancak tamamlayamay p kendisinin tamamlad el bhâc’ özetleyerek Cem‘i’l cevâmi‘ fî

usûli’l f kh’ telif etmi tir. Bunun için Tâceddîn es Sübkî, Cem‘i’l cevâmi‘in Muhtasar veMinhâc

üzerine yazm oldu u erhlerin özeti oldu unu belirtir.
8 Tâceddîn es Sübkî, Cem‘i’l cevâmi‘in mukaddimelerden ve yedi kitaptan (ana bölüm) olu tu unu

söyler. Mukaddimelerde f k h usûlü, usûlcü, f k h, hüküm, edâ, kazâ, iâde, azimet, ruhsat, delil,

farz i kifâye gibi f k h usûlünün daha iyi anla lmas n sa layan temel kavramlar ele al r. Ancak

Sübkî, bu kavramlar incelerken ba l klarda “Mukaddime” kelimesi yerine “Mesele” sözcü ünü

kullanmaktad r. Yedi kitapta ise u s ray takip ederek Kitap, sünnet, icmâ, k yas, istidlâl, teâdül ve

tercih, ictihâd konular n inceler. Bu hususla ilgili olarak bk. Irâkî, el Gaysü’l hâmi‘, s. 3.
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F k h usûlü, “F kh n icmâlî delilleridir.” Denilmi tir ki, “ cmâlî delilleri

bilmektir.” Usûlî (usûlcü) ise “ cmâlî delilleri, onlardan istifâde etme yönte

mini ve istifâde edeni bilen ki idir.” F k h, “Tafsîlî delillerden elde edilen er‘î

amelî hükümleri bilmektir.” Hüküm, “mükellef olmas hasebiyle mükellefin

fiiline taalluk eden âri‘in hitab d r.” Hüküm Allah’ n hitab oldu una göre

Allah’tan ba ka hiç kimse için hüküm koyma söz konusu de ildir.

[Bir fiilin] insan tabiat na uygun olup olmamas ; kemal ve noksanl k s fat

anlam ndaki hüsün ile kubuh aklîdir. Mu‘tezile’nin aksine, dünyada yerginin,

ahirette cezan n terettüp etti i [fiil] anlam ndaki hüsün ve kubuh er‘îdir.

Nimet verene ükretmek ak lla de il, er‘ [yoluyla] vaciptir. er‘ gelmeden

önce hüküm bulunmaz. Aksine, hükmün bulunmas er‘in gelmesine ba l d r.

1 cmâlî delil, “Emir vucûb içindir.”, “Nehiy haram k lmak içindir.” gibi f kh n belirli bir mese

lesiyle ilgili olmay p birçok f khî meseleyi ilgilendiren delillere uygulanabilen küllî kurallar

d r. Örne in emir vucûb içindir, küllî kâidesi “Namaz dosdo ru k l n, zekât verin.” (el

Bakara 2/43) gibi emir ifade eden cüz’î (tafsîlî) delile uygulanarak namaz ve zekât n farz ol

du u hükmü elde edilmektedir. Mahallî, el Bedrü’t tâli‘ fî halli Cem‘i’l cevâmi‘, I, 33. Bu örnek

te “Emir vucûb içindir.” icmâlî delildir, “Namaz dosdo ru k l n, zekât verin.” ayeti tafsîlî

bir delildir. Namaz ve zekât n farz olmas da er‘î bir hükümdür. F k h usûlünün konusu ve

müçtehidin hüküm elde etmede dayana “Emir vucûb içindir.”, “Nehiy haram k lmak için

dir.” gibi küllî kâidelerdir (mütercim).
2 cmâlî delillerden istifâde edenden maksat müctehiddir. Dolay s yla usûlcü, icmâlî delilleri ve

onlardan hüküm elde etme yöntemini bildi i gibi müctehidin s fatlar n da bilen ki idir (mü

tercim).
3 Örne in “Namaz dosdo ru k l n, zekât verin.” ayetiyle ilgili olarak “Emir vucûb içindir.”

küllî kâidesi i letilerek namaz ve zekât n farz oldu u elde edilmektedir. te namaz ve

zekât n farz oldu unu bilmeye f k h denilmektedir (mütercim).
4 Buna göre ak l, er‘î bir bildirim olmadan fiillerin er‘î hükmünü kavrayamaz (mütercim).
5 Bu takdirde insan n tabiat na uygun olan tatl iyi, ayk r dü en ac ise kötüdür; ayn ekilde

kemal ifade eden ilim iyi, noksanl k ifade eden cehalet kötüdür. Bu de erlerin ak lla bilinebi

lece inde ittifak vard r. Ancak Allah’a itaat etmenin iyi, isyan etmenin kötü olmas âfiîlere

göre er‘îdir, Mu‘tezile’ye göre ise aklîdir. Bu hususla ilgili bilgi için bk. Ezherî, es Simâru’l

yevâni‘ ‘alâ Cem‘i’l cevâmi‘ li’s Sübkî, I, 32 33. Dolay s yla er‘î bildirimin ula mad kimsenin

akl yla iyi veya kötü oldu unu kavrad fiillere kar âfiîlere göre sorumlu de ildir. Zira

onlara göre iyilik ile kötülük er‘îdir/hukukîdir. Öyleyse hukukun müsaade etti i veya ya

p lmas n istedi i fiil iyidir; yasaklad fiil kötüdür. Mu‘zile’ye göre bu kimse sorumludur.

yi oldu unu kavrad fiili yapmakla; kötü oldu unu kavrad n da terk etmekle mükellef

tir (mütercim).
6 âfiîlere göre tebli in ula mad ki i Allah’ n verdi i nimetlere kar l k ona ükretmezse

günahkâr olmazken Mu‘tezile’ye göre günahkâr olur (mütercim).
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3 Kitap

Mu‘tezile, akl hakem k lm t r. Ak l [bir eyin/fiilin hükmünü] kavraya

mazsa, [Mu‘tezile’de üç görü vard r: Birinci görü , bu fiil yasakt r. kinci

görü mubaht r.] Üçüncü görü ise yasak ve ibâha hakk nda tevakkuf etmek

tir.

Do ru olan, gâfil ve mülce’in mükellef tutulmamas d r. Sahih görü e

göre birini öldürmek için tehdit edilse bile mükreh de böyledir. Mükreh olan

kâtilin günahkâr say lmas n n sebebi ise, onun kendi nefisini [öldürdü ü ki i

ye] tercih etmesidir. Mu‘tezile’nin aksine emir, ma‘dûma manevî bir ekil

de taalluk eder.

Allah’ n hitab , fiilin yap lmas n kesin bir tarzda istiyorsa “icâb”; kesin

olmayan bir tarzda istiyorsa “nedb”; fiilin yap lmamas n kesin bir tarzda isti

yorsa “tahrîm”; yap lmamas n özel bir nehiyle kesin olmayan bir tarzda isti

yorsa “kerâhet”; yap lmamas n özel olmayan bir nehiyle istiyorsa “hilâf i

evlâ”; fiili yap p yapmamada serbet b rakmay istiyorsa “ibâhad r.”

7 Mu‘tezile’ye göre peygamber gönderilmeden önce insan akl yla bir fiilin iyi veya kötü oldu

unu kavrayabilir ve hukuken bunlara kar sorumlu olur (mütercim).
8 Örne in ak l, bir meyvenin hükmünü kavrayamazsa, Mu‘tezile’nin bir k sm onun yasak, bir

k sm mubah oldu unu söylerken, di er bir k sm da bu konuda er‘î bildirim gelinceye ka

dar tevakkuf etmenin gerekti ini savunmaktad r. Mahallî, el Bedrü’t tâli‘ fî halli Cem‘i’l

cevâmi‘, I, 67.
9 Bk. Zerke î, Te nîfü’l mesâmî‘, I, 34.
10 Gâfil; uyuyan, yan lan, dalg n kimeler gibi kavrayabilme yetene inden yoksun olan kimse

dir. Mahallî, el Bedrü’t tâli‘ fî halli Cem‘i’l cevâmi‘, I, 68.
11 Mülce’, sözlükte bir i e zorlanan demektir. Literatürde yüksek bir yerden a a itilen kimse

gibi kavrama yetene i olmakla birlikte kar kar ya kald durumdan kurtulmas mümkün

olmayan ki i demektir. Örne in yüksek bir tepe üzerinden bir kimsenin üzerine itilen ki i bu

kimse üzerine dü üp ölümüne sebep olsa da hukuken sorumlu de ildir. Bk. Mahallî, el

Bedrü’t tâli‘ fî halli Cem‘i’l cevâmi‘, I, 70.
12 Mükreh, istemedi i bir i i yapmaya zorlanan ki i demektir. Örne in birisini öldürmemesi

halinde kendisinin öldürülece i tehdidi alt nda olan ki iye mükreh denilmektedir. Bu kimse

ya tehdidin konusu olan kötülü e katlanacak ya da kendisinden istenen i i yapacakt r.

Tâceddîn es Sübkî’ye göre bu kimse mükellef say lmaz. Bu konu için bk. Zerke î, Te nîfü’l

mesâmî‘, I, 154; Mahallî, el Bedrü’t tâli‘ fî halli Cem‘i’l cevâmi‘, I, 72.
13 Yani tehdit alt nda öldürdü ü için günahkâr de ildir (mütercim).
14 Mu‘tezile emrin ma‘dûma manevî aç dan da taalluk etmedi ini savunur. Ezherî, es Simâru’l

yevâni‘ ‘alâ Cem‘i’l cevâmi‘ li’s Sübkî, I, 35.
15 Emir ma‘dûma manevî aç dan taalluk eder derken ki inin teklif artlar n haiz olarak var olmas

hâlinde Allah’ n hitab na kar memur say laca kastedilmektedir. Dolay s yla ki i henüz do ma

dan öncememur say lmaz. Mahallî, el Bedrü’t tâli‘ fî halli Cem‘i’l cevâmi‘, I, 77 78.
16 âri‘, baz fiillerin yap lmamas n emrin z mn nda istemektedir. öyle ki mendûp olan bir

eyi emretmek ayn zamanda z dd n nehyetmektir. Sübkî, emir konusu yap lan mendûbün

z dd olan fiilin hükmünü hilâf i evlâ olarak adland rmaktad r. Hilâf i evlân n, mekruh ile

mubâh aras nda bir derecede oldu u belirtilir. Örne in Cüveynî, Sübkî gibi fakihler, yolcu

luktan dolay zarar görmeyen ki inin orucunu bozmas , ku luk namaz n n terk edilmesi gibi
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