ABDÜLKAHiR ei-BAGDAD!
bilmek için 1951 'de resmi görevlerinden istifa ederek avukatlığa başladı.
Bu arada . 1953 yılında anayasa hazırla
mak üzere Libya'ya davet edildi. Kasım
1954'te Abdünnasır'a karşı girişilen başarısız suikast teşebbüsünden sonra bu
suikaste katılmakla itharn edilen Abdülkadir Üdeh, özel bir mahkemede kı
sa süren bir yargılama sonunda idama
mahkum edildi. 9 Aralık 1954'te Müslüman Kardeşler mensubu diğer beş kişi ile birlikte idam edildi.
Eserleri. 1. et-Teşrf'u'l-cind,iyyü'l
İsldmf. İslam ceza huk ukunu diğer hu-

kuk sistemleriyle karşılaştırarak inceleyen bu eser iki cilttir. Birkaç defa bası
lan eserde 13 bs. Kah i re · ı 9771 İslam
ceza hu kuku ayrıntılı bir şekilde ele
alınmıştı r. İngilizce ve Ur duca'ya da
tercüme edilen kitabın Akif Nuri tarafından yapılan Türkçe tercümesi, İslam
Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk adıyla
dört cilthalinde neşredilmiştir !istan bul
ı9 7 6-791. 2. el-Mdl v e'l-hükm fi'l-İsldm.
H. Tahsin Feyizli tarafından İslam'da
Mal ve İdare adıyla Türkçe'ye tercüme
edilmiştir (istanbul, ts.l. 3. el-İslam ve
evid 'une's-siydsiyye. Beşir Eryarsoy
tarafından İslam ve Si yasi Durumumuz adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş 
tir ı istanbu l ı 9871. 4. el-İsldm v e evid 'une'l-kanuni yye. s. el-İslam beyn e cehli ebnd,ih ve 'aczi 'ulemd,ih
Akif Nuri Karcıoğlu ' nun İ:Sldm Şeriatı
adıyla tercüme ettiğ i IAn kara ı 9691 bu
eserin Ebubekir Sıddık Cafer Tayyar ta-

rafından yapılan başka bir tercümesi
de Evlatlarının Cehaleti, Aliml erinin

Acizliği Karşısında İslam adıyla neş
redilmiştir !istanbul ı 9871 Eserin Fransızca

tercümesi de L'Islam, Les disciples İgnorrants et des erudits incapables adıyla yayımlanmıştır linternational
lslamic Federation of Student Organ izati ons . Stuttgart 19841.
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AÜiFD, XXVlll 119861 , s. 37·51.

~

FETHi YEKEN

ABDÜLKADiR b. YUSUF
( ....Ly;. .Y. J"l<JI~)

(bk. KADRi EFENDi).

L
ı

_j

ABDÜLKAHİR el-BAGDADi

ı

( ,_pl..ı.OJI fl<JI.u. )

Ebu Mansur Abdülkahir b. Tilhir
b. Muhammed et-Tem1m1 el - Bağda dı
(ö. 429 / 1037-38 )

ne geçip Mescid-i Ukayl'deki derslerini
okutmaya başladı ve ölünceye kadar bu
işi sürdürdü. Tercih edilen görüşe göre
429 ( 1037 -38) yı l ında İsferayin'de vefat
etti ve hocasının kabri yanına defnedi ldi.
On yedi ayrı ilim dalında ders okurtuğu nakledilen Bağdadi. özellikle kelammezhepler tarihi. fıkıh ve usulü. edebiyat ve matematikte üstat kabul edilmiş, hatta Fahreddin er-Razi onun matematikteki üstünlüğünü takdir etmiş 
tir. Ebü'I-Kasım ei-Kuşeyri ve Ebu Bekir
ei-Beyhakl başta olmak üzere devrindeki Horasan bilginlerinin çoğuna hocalık yapmıştır. İslam ilimleri tarihindeki
şöhretini daha çok el-Fark b eyn e'l-fı
ra]f. ve Usulü 'd-din adlı kitaplarıyla kazanmıştır. Her iki eserinde de "Eş'ari
ke l amcılar" manasına aldığı Ehl-i sünnet akidesini açık bir üslup içinde ve
kendine has bir titizlikle tasnif etmesi,
ayrıca muhaliflerine karşı Ehl-i sünnet'i
tutarlı bir biçimde savunması dikkat
çekicidir. Onun on beş esasta topladığı
ve değişik zümrelerden oluşan sekiz sı
nıf müslümanı dahil ettiği Ehl-i sünnet
akidesi (bk . EHL-i S ÜNNET) , kendisinden
sonra Sünni camianın akidesini temsil eder hale gelmiştir. Eserlerinde tertip ve tasnife son derece önem verir ve
tasnifte on beş sayısına bağlı kalarak

Meşhur Eş' ari kelamcısı ,
Şafii

L

fakihi ve matematik bilgini.
_j

Abdülkahir

eserin ilk

Abd ülkadir Odeh

ei-Ba ğdadi' ye

ait el·Tekmile {iHisab

a dlı

s ay f a sı (Süleyman iye Ktp .. Laleli. nr. 2708 / 1)

Bağdat'ta doğdu. Doğum tarihi kesin
olarak bilinmemekle birlikte. 365'te
(975) ölen Ebu Bekir b. Adi'den ders
okuduğuna göre 350 (961) yılı civarın
da doğduğu söylenebilir. İlk tahsiline
Bağdat fakihlerinden biri olan babasın
dan başladı . Öğreniminin büyük bir kıs
mını muhtemelen Bağdat'ta Amr b. Said. Muhammed b. Ca 'fer. Ebü Bekir elİsmaili ve Ebu Bekir b. Adi gibi bilgin ierin yanında yaptıktan sonra babas ıyla
birlikte Nisabur'a giderek tahsiline orada devam etti. Bu tarihlerde Nisabur'da müderrislik yapan ve Abdü lka hir'in. kendisiyle görüştüğünü kaydettiği ibk. el-Far/{, s. 364) alimlerden olan
İbn Furek'le burada karşılaştı. Çok geçmeden babası öldü (383 / 9931. Türkmen İsyanı'nın çıkması ve Selçuklular'ın
Nisabur'u işgal etmesi üzerine burayı
terkedip İsferayin ' e gitti ve Ebu İshak
ei-İsferaini'nin derslerine devam etti.
Hocasının ölümünden sonra onun yeri-
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bu sayı albelirtir. Eş ' arl
ekolü içinde kendine ait fikirleri tesbit
etmek mümkün değilse de eserlerinin
bu ekolün önemli kaynakları arasında
kendine has bir yer tuttuğu şüphesiz
dir. özelli~le Kaderiyye'ye karşı ashap,
tabiln ve diğer bilginler tarafından yazı
lan reddiyeleri kaydetmesi. mezhepler
tarihi bakımından önemlidir. Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'nin de Ma~alat mukaddimesinde kaydettiği üzere, bir müellifin
kendi akldesine muhalif gördüğü gruplara ait görüşleri tarafsız olarak nakletmesi kolay değildir. Bu problem Bağ
dadi'nin akaid ve fıkha dair eserlerinde
de göze çarpmaktadır . Nitekim Fahreddin er-Razi, Bağdadl'ye karşı saygı hisleriyle dolu olmasına rağmen onun, muhaliflerine karşı "şiddetli taassub"a sahip olduğunu , görüşlerini tarafsız nakledemediğini, Şehristanl'nin de Bağda
di'den nakiller yaptığı için aynı hataya düştüğünü kaydetmekten geri durmamıştır. M. Zahit Kevserl de Razi'nin bu kanaatine katılır. Bağdadl, Eş'a
rl ekolünü ashap, tabiln ve müctehid
imamların itikadl mezheplerinin bir devamı sayar.
dini hükümlerin

tında

birçoğunun

toplanabileceğini

memesi ile gerçekleşir. iman artar ve
eksilir. Zira ayetler bunu açıkça belirtmektedir (bk a.g.e., s. 179, 252).
Bağdadl, kelamdan başka fıkıh , fıkıh
usulü ve feraiz konularında da müstakil
kitaplar kaleme almış ve eserlerinde
kendine has bazı.görüşler ileri sürmüş
tür. Aruzu çok iyi bildiğini ve birçok şiir
yazdığım nakleden kaynaklar, ona dil ve
edebiyat bilginleri arasında önemli bir
yer verirler (bk. Süyüti, Bugyetü 'l·vuc at,
ll. 105).
Eserleri. Tabakat kitaplarının bir kıs
mı Bağdadl'ye ait on beş (bk. Sübki, Ta·
baka~ lll, 239), bir kısmı da on yedi (bk.
KütübT, Fevatü'l·Ve{eya~ ı. 615) eser zikrederse de son yıllarda tesbit edilenlerle birlikte bu sayı otuzu aşmıştır. Bunlardan günümüze kadar gelenler şun
lardır.

1. el-Farlf beyne'l-ilrak*. Mezhepler
tarihinin ana kaynaklarından biri olan
bu eseri Muhammed Bedr (Kahire 19 10).
M. Zahit Kevserl (Kah i re ı 948) ve M.
Muhyiddin Abdülhamld (Kahire, ts ) tahkik ederek yayımlamışlardır. Kitabı Ethem Ruhi Fığlah Türkçe'ye çevirmiştir
(İstanbul 1979). z. UşOlü'd-din*. Akıcı bir
üslüp ve kolay anlaşılır bir dille yazılan
Eş'ariyye'nin sistemli bir mezhep hakelamla ilgili bu kitap istanbul'da basıl
mıştır ( 1928). 3. el-Milel ve'n-niJ:ıal.
line gelmesinde önemli rol oynayan AbMüellif, bu eserinin el-Far~ beyne 'l-iı
dülkahir el-Bağdadl'nin kelam ilminde
ra~'tan daha geniş bir şekilde ve delildikkati çeken bazı görüşleri şöyledir:
leriyle birlikte mezhepler hakkında bilBeş duyu, akıl ve doğru haber yanında
gi verdiğini zikreder (bk. el-Far~. s. 230,
ilham da dördüncü bir bilgi kaynağıdır.
Ancak ilham bütün insanlarda bulun277, 334). Brockelmann. esere ait bir
yazmanın Süleymaniye Kütüphanesi'nmayıp Allah'ın sadece bazı kimselere
de (Aşir Efendi; nr. 555) bulunduğunu
bağışladığı bir bilgi çeşididir (bk UşQ·
lü 'd·dfn, s. 14). Alem araz ve cevherlezikrediyorsa da (GAL, ı. 482). adı geçen
riyle sınırlıdır. Çünkü Kur'an'da her şe
kütüphanede böyle bir yazma mevcut
değildir. A. Nasrl Nadir tarafından esas
yin sayı altına alındığı beyan edilmiştir
alınarak yayımlanan (Beyrut 1970) ve baş
(bk. el-Cin 72 1 28) Arazların yaratılmışlı
ğına bağlı olarak hiidis* olan alemdeki
tarafı eksik Bağdat Evkaf Kütüphanesi'ndeki (nr. 6819) nüsha ise el-Far~·
birleşik cisimlerden gökler ve yıldızların
hacmi sabittir, bunlarda herhangi bir
tan daha kısa olduğundan , muhtemelen Bağdadl'ye ait el-Milel ve'n-niJ:ıal'
artma ve eksilme meydana gelmez. Yerin muhtasarıdır. Nitekim onun böyle bir
yüzündeki canlı ve cansız cisimlerde ise
eserinden de bahsedilmektedir (bk. Fevçoğalma ve azalma olabilir. Bu sebeple alemde boşluk (halil*) yoktur (bk.
kıyye Hüseyin Mahmud, Tİ, s. 292) 4.
Teisiru esma,illahi'l-J:ıüsna. Kütübl'a.g.e., s. 38). Allah ' ın varlığı aklın sebeplilik prensibiyle açıkça bilinebilir. Yazı . nin Teisirü'l-~ur,an şeklinde zikrettiği
eser British Museum'da (Or. 7547) buonu yazanına işaret ettiği gibi yaratıl
lunmaktadır. s. Te, vilü müteşabihi'l
mış olan alemin de yaratanma işaret
al]bôr (Te, vflü'l-müteşabihat fi'L-al]·
etmesi zaruridir. Allah'ın sıfatları ise fı
bar ve'l-ayat) (bk. GAL Suppl., ı. 667) 6.
illeriyle sabittir. o ilimle alim, kudretle
en-Nasil] ve'l-mensul] (bk. GAL, ı. 482).
kadir. irade ile müriddir (bk. a.g.e., s. 39,
90). Allah'ın fiili sıfatları hadistir. Pey7. Kitôb fi'l-misaJ:ıa (Süleymaniye Ktp .
gamberlerin günahsızlığı (ismet*), AlUileli, nr.2708/ 2) . Uzunluk, yüzölçümü
lah ' ın onlara günah işleme gücünü verve hacim ölçüleri ile o devirde bilinen öl-
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çüm

ihtiva eden küçük bir
8. et-Tekmil e ii'l-J:ıisab (Süleymaniye Ktp ., Ul.leli, nr. 2708 / Il Önceki kitaptan daha hacimli ve daha önemli olup İslam ilim aleminin bildiği arit"
metik sistemlerinin hepsini içine alan
bir çalışmadır. Her iki eser, Dr. Ahmed
Selim Suaydan tarafından edisyon kritiği yapılarak Kuveyt'te Ma'hedü'l-mahtütati'l-Arabiyye tarafından yayımlan
mıştır ( 1984) . Abdülkahir el-Bağdadl kitabın önsözünde, daha önce yazılmış
eserlerin ya çok kısa veya sadece aritmetiğin bir bölümü ile ilgili olduklarına
işaret etmekte ve kendi eserinin aritmetiğin bütün konularını açıklamaya
yönelik bir çalışma olduğunu söylemektedir. Nitekim eserde, İslam aritmetiği
nin üç ana sistemi olan parmak hesabı,
altmışlı skala ve Hint aritmetiği, eski
Grek, Hint ve Çin matematikçilerinin
eserleri de göz önünde tutularak daha
ayrıntılı biçimde ele alınmış ve yedi sistem halinde incelenmiştir.
kurallarını

kitaptır.

Bir kısmı kendi kitaplarında zikredilen, bir kısmı da diğer kaynaklarda belirtilen ve günümüze kadar ulaşmayan
eserleri ise şunlardır : eş-Şıiat. Zebldl'nin el-Esma, ve's-sıiat diye isimlendirdiği ve " sahasında ondan daha muhtevalı eser görmedim" dediği kitap bu olsa gerektir. Neiyü l]al~i'l-~ur, an; ellman ve usulüh (bk Bağdadi, Usaltı'd·
dfn, s. 25 1,· 270); Dela,ilü 'n -nübüvve
(bk. a.g.e., s. ı 58); el-Müvazene beyne'l-enbiya, (b k a.g.e., s. ı 80); İbtalü 'l
kavl bi't-tevellüd; Feia, iJ:ıu 'l-M u etezile; Feia, iJ:ıu'l-Kerrainiyye; el-Harb
cale'bni Harb. Ca'fer b. Harb'in kelaml
görüşlerini tenkit ettiği eseri. Meşari
~u'n -nur ve medarikü's-sürur; Bülı1gu'l-meda can uşuli'l-hüda; Mi cyarü'n-na:zar; AJ:ıkômü'l-vat ,i't-tam (İI
tif!:a, ü'l-l]ıtaneyn); el- Cİmad ii mevarişi'l- cibôd; el-Faşl (et·Tahşfl) ii uşu
li'l-fı~h; Kitôbü ma camilehil EbU CAbdillah el-Cürcani ii TerciJ:ıi me?hebi
Ebi }faniie (Reddü Kitabi 't-Tercih li'ICürcanf); et-Teisirü'l-~u/ ani ( Te{sfru
Ebf Manşar ei-Bagdadf); MiitaJ:ıu İb
ni'l-~aş ; İbnü'l-Kas et-Taberi'nin Şafii
fıkhına dair el-MiitôJ:ı adlı eserinin şer
hi. Kitab ii ma c na laizateyi't-tasavvuf
ve'ş-şuii; Taiiilü'l~ia~iri'ş-sabir cale 'lganiyyi'ş-şakir; Mena~ıbü'l-İmam eş
şafi ci; el-Kelam ii'l-va cidi'l-ial]ir fi'l-

eva, il ve'l-eval]ir; Hey, etü'l- c alem
(b k. Bağdaçli, uşalü 'd-dfn, s. 65 ı; Kitabü'd-Devr.
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( c}b,-_r.JI ~Wl~ )

Ebu Bekr Abdülkahir b. Abdirrahman

b. Muhammed el-Cürcan!
(ö. 471 / 1078-79}
Arap dil bilgini ve edebiyat
nazariyatçısı.

L
Hayatı

hakkında

_j

fazla bilgi yoktur.
önemli kültür merkezlerinden biri olan Cürcan'da doğdu ve bütün
hayatını orada geçirdi. Arap dil bilgisini.
meşhur alim Ebü Ali el-Farisi'nin yeğeni
ve talebesi Ebü'l-Hüseyin Muhammed
b. Hasan el-Farisi'den okudu. Ayrıca,
Kadı Ebü'l-Hasan Ali b. Abdülaziz eiCürcanf'den de ders aldığı rivayet edilmektedir (bk. Yaküt, XN , 16). Tahsilini
bitirdikten sonra Cürcan'da ders vermeye başlayınca şöhreti kısa zamanda
yayıldı. Ondan ders okumak isteyen ilim
Ortaçağ'ın

Cürcan·a

akın

etmeye

başla

eserini Farsça yazmadı. Selçuklu Veziri
Nizamülmülk başta olmak üzere ileri
gelen birçok kimseye kasideler yazdıy
sa da onlardan beklediği ilgiyi göremedi. Rahat bir hayat sürmediği, bundan
dolayı · da karamsar ve insanlara karşı
kötümser olduğu şiirlerinden anlaşıl
maktadır. Büyük ihtimalle 471 ( 107879) yılında. Cürcan'da vefat etti.
Abdülkahir ei-Cürcanf'nin "İmamü'n
nühat" (büyük dil bilgini) diye tanınma
sı, sarf veya nahiv sahasında yeni bir
şey . ortaya koymuş olmasından dolayı
değil. dilin bütün inceliklerine vakıf bu. lunması ve özellikle nahvi bir "Arap
mantığı" niteliğinde ele alması sebebiyledir. Şu bir gerçek ki "Belagat şeyhi"
unvanı ile anılmayı hak ettiğinde kimsenin tereddüdü yoktur. Zira Cahiz'den
bu yana hiçbir belagat aliminin bu
alanda Cürcani kadar tefekküre dayalı
güçlü bir tenkit zihniyetine sahip olduğu söylenemez. Onun Esrciİ-ü'l-bel{uja
ve Delô' ilü'l-i 'caz adlı eserlerini Fahreddin er-Razi gibi bir alimin telhis etmesi, Cürcanf'nin bu sahadaki otoritesini göstermeye yeterlidir.
Abdülki:ihir ei-Cürcanf'nin belagat konusundaki görüşleri, Kur'an'ın i'cazı etrafında geliştirilen tartışmalara dayanır . O, kelam ilminin önemli konuların
dan biri olan nübüwet bahsini doğru
dan ilgilendiren i'caz* meselesi ile nazım görüşünü (bk. NAZMÜ'L-KUR'AN) dil

Abdülkahir ei-Cürclni'nin Mu!J.larü'f-i!J.tiyar {i {e va 'idi
mi 'yilri'n·nÜZ?ilr adlı eserinden bir sayfa
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açısından

ele alıp incelemiştir. Mu'tezile
ileri gelenlerinden Nazzam'ın başlattığı
bu tartışmada, kimine göre i'caz sarfe* de, kimine göre de fesahat*tadır.
Nazzam'ın temsil ettiği sarfe taraftarIarına göre Kur'an'ın i'cazı, nazım veya
telifinde değii, bir benzerini yapmaktan
insanların Allah tarafından özel olarak
aciz bırakılmış olmasındadır. Kur'an'ın
i'cazını fesahatında arayanlar ise fesahat kavram ı üzerinde ortak bir görüşe
varamamışlardır. Kimine göre fesahat
lafızlarda, .kimine göre ise lafız ve mana güzelliğinde aynı oranda aranmalı
dır. Cürcanf. sarfe anlayışına ve beşer
kudreti dahilinde yorumlanan fesahat
ve belagat görüşlerine karşılık nazım
kavramı etrafındaki görüşlerini ortaya koymuştur. Öyle anlaşılıyor ki nazım,
Mu'tezile'nin kullandığı fesah~t kavramına mukabil Eş'ari çevrelerinin kullandığı bir deyim haline gelmiştir. Nitekim
Eş'arTier'in meşhur siması Bakiliani de
Kur'an'ın i'cazını hep nazımında aramış
tır (bk. i'cazü'l-f:\ur' an, s. 35) . Genel olarak. · Mu'tezile'nin fesahat özelliklerini
tek tek kelimelerde, hatta harf ve seslerde aramasına karşılık. Cürcani bu
özelliklerin terkipte, başka bir deyişle
· cümle tekniğinde bulunduğunu ortaya
koymuştur.
Kur'an'ın

Diğer

i'cazını

nazım

ispata

görüşlerinin
yetmeyeceği

ni belirterek, SOO sayfalık Dela' ilü'li 'caz'ında sadece nazım anlayışı üzerinde durmuştur. Ona göre kelimelerde
i'caz aranamaz; çünkü Araplar arasında
Kur'an'ın nüzulünden önce de var olan
bu kelimeler, ·pek azı rı:ıüstesna olmak
üzere, aynı anlamlarla Kur'an'da yer almıştır. Tek tek kelimeler. zihinde oluşan manalara sembol olmaktan öteye
geçemez. Mütenafir (telaffuzu zor) kelimelerin Kur'an'da bulunmaması i'cazı
pekiştiren önemli bir unsur ise de yeterli değildir. Aksi halde kolayca söylenebilen alelade sözlerin de fasih sayıl
ması gerekirdi. Müzikal uyumda i'caz
aranmayacağı gibi, veznin de fesahat
ve belagatta payı yoktur. Öyle olsaydı vezinleri aynı olan iki kasideyi, diğer
ed.ebi özelliklerini söz konusu etmeden,
aynı ölçüde beliğ saymak gerekirdi. Ayrıca i'caz, ayetler arasındaki fasıla*lar
da da aranamaz; zira kafiyeyi büyük
bir ustalıkla seçebilenler fasılayı da kolaylıkla uygulayabilirler. Bu konuda Cürcanf'nin işaret ettiği bir diğer hususa
göre i'caz, muhtelif ayetlerde görülen
istiare, mecaz ve kinaye gibi edebi sanatların tahlili ile de ortaya konamaz.
Aksi takdirde, bu tür edebi sanatların
yer almadığı ayetlerde i'caz bulunmadı-
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