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Tam adı el-Ecvibetü '1- fazıla li'l- es' i
l eti'l- caşereti 'l- kamil e olan eser, Mu
hammed Hüseyin el-Uihürf tarafından 
müellife sorulan on sorunun cevabını ih
tiva etmektedir. Bu sorularla ilgili me
seleler şunlardır : 1. İsnad ve isnadın din
deki yeri ve önemi. 2. Dört sünen ile Ah
med b. Hüseyin el-BeyhakL Darekutnf, 
Hakim en-Nfsabürf ve Ebü Bekir b. Ebü 
Şeybe gibi muhaddislerin eserlerindeki 
hadislerin güvenilirlik derecesi. 3. Hadis 
kitaplarında yer alan her hadisin delil 
olup olmayacağı. 4, Hadislerin sıhhati ko
nusunda muhaddislerin farklı görüşle

rinin sebepleri ve bu görüşlerin nasıl 

bağdaştırılacağı. s. Hadislerde görülen 
ihtilafların giderilmesinde nesih. cem' ve 
tercih meselesi. 6. Birbirine zıt gibi gö
rünen hadisleri açıklarken önce cem'e 
mi tercihe mi başvurulacağı. 7. Bir ha
disin Buharf ve Müslim'in sahihlerinde 
yer almasının . rivayetlerinin çok veya ra
visinin fakih olması gibi özelliklerinin ter
cih sebebi sayılıp sayılmayacağı. 8. İki zıt 
hadisin ictihadla birleştirilip birleştirile
meyeceği. 9. Bir ravinin kendi rivayet et
tiği hadisle amel etmeyişinin o rivayet! 
terketmeye delil sayılıp sayılmayacağı. 

10. Hadisin sahabi sözüyle çelişmesi ha
linde nasıl hareket edileceği. 

Eserde bu hususlara. çeşitli İslam alim
Ierinin görüşleri de zikredilerek doyuru
cu cevaplar verilmiştir. Zaman zaman 
sorularla doğrudan veya dalaylı olarak 
ilgisi bulunan konulara da temas edil
miş, özellikle fıkhf meselelerde dört mez
hebin görüşleri ve prensipleri zikredil
miştir. Müellif, Selefi olması dolayısıyla 
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hadis alimlerinin görüşlerine daha fazla 
yer verdiği eserinde on sorunun cevabıy
la sınırlı kalmadığı ve 160 kaynağa baş
vurarak pek çok hadis meselesine te
mas ettiği için bu çalışma bir hadis usu
lü kitabı görünümündedir. Hadise dair 
sorulara cevap verme geleneğinin yeni 
bir ürünü olan ve Şemseddin Muham
med b. Abdurrahman es-Sehavf' nin (ö. 

902 / 1497 ) el -Ecvibetü 'l-mer<j.ıyye ii
ma sü'ile canhü mine'l -e}ıadişi'n-ne
beviyye adlı eserini hatırlatan el-Ecvi
betü 'l-faiıla, iki defa Hindistan'da ba
sıldıktan sonra (bi ri Şevket- i islam Mat
baası, 13 1 Ol Abdülfettah Ebü Gudde ta
rafından yayımlanmıştır (Halep 1384 / 
1964: Kahire 1404/ 1984) . Ebü Gudde bu 
neşrine, dipnotlarda verdiği bilgiler asıl 
kitabın hacminden fazla olduğu için et
Ta cli)fatü'l- }ıafile cale'J- Ecvibeti'J - fa
iıla adını vermiştir. Eserin sonundaki çe
şitli indeksler bu neşrin değerini daha 
da arttırmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Leknevi, ei -Ecv ibetü 'l ·fazıla (nşr. Abdülfet
tah Ebü Gudde). Halep 1384 /1 964 ; Abdülfet· 
tah EbO Gudde, et·Ta'lif<:atü 'l·ha{ile 'ale 'l -Ecui· 
beti'l·{azt la (Leknevi, a.e. iç inde). 

Iii S E LMAN BAŞARAN 

ECZACILIK 

L 
İlaç hazırlama sanatı. 

_j 

Arapça'da eczacılık karşılığında say
ctele kelimesi kullanılmakta olup bu dile 
Sanskritçe'den geçmiştir. Fenn-i sayde
lani ve fenn- i ispençiyarl de denilen ec
zacılık ilk dönemlerde hekimler tarafın
dan yürütülüyor ve hekimler hastaları 
için öngördükleri ilaçları "kökçü, otçu" 
veya "attar" adı verilen esnaf grubun
dan sağladıkları ilaç ham maddeleriyle 
kendileri hazırlıyorlardı. Hekimlik ve ec
zacılık sanatlarının birbirinden ayrılma
sı, ancak IX-XII. yüzyıllar arasında ve her 
ülkede değişik zamanlarda gerçekleşmiş
t ir. islam dünyasında bu ayrılma Abba
sfler döneminde IX. yüzyılda başlamış ve 
bu dönemde hekimlerden ayrılan ecza
cılar attarlardan da ayrı kabul edilmiştir. 
Yine bu dönemde Halife Me'mün (8 13-
833). ilaçların devlet kontrolünde yapıl
ması ilkesini getirerek tıbba ve eczacılı
ğa önemli bir katkıda bulunmuştur. 

Bir attar dükkanından pek farklı ol
mamakla birlikte ilk eczahanenin 148 
(765) yılında Bağdat'ta faaliyete geçtiği 
sanılmaktadır. IX. yüzyıldan itibaren ise 
içinde ayrı bir ilaç yapım laboratuvarı 

bulunan eczahanelerin açıldığı, buralar
da toz. şurup, macun. akras• ve fitil gi
bi sayısı yetmiş dolayında olan ilaç çeşi
dinin üretildiği , ayrıca bunlardan ağız 

yoluyla kullanılanların kolaylıkla alınması 

nı sağlamak için tat ve koku veren mad
delerle karıştırılarak hazırlandığı bilin
mektedir. Kaynaklarda ilaçların basit (el
edv iyetü· ı - müfrede ) ve birleşik (el-edviye
tü 'J-mürekkebe) olmak üzere iki ana bölü
me ayrıldığı görülür. Basit ilaçlar, modern 
eczacılıkta "drog· denilen bir tek mad
deden ibaret olup aynı zamanda birle
şik ilaçların ham maddesini teşkil eder
ler. Önceleri yalnız bitkisel ve kimyasal 
kökenli olan basit ilaçlara sonradan hay
vansal droglar da eklenmiştir. Birleşik 

ilaçlar ise yapısında birden fazla basit 
ilaç bulunan maddelerdir ve tedavi açı
sından birçok etkiye sahip oldukları için 
kullanım alanları çok daha geniştir. 

İslam eczaeriarı yeni ilaç şekillerini ve 
yeni drogları tedavi alanına soktukları 
gibi ilaç yapımında kullanılan alet ve tek
nikleri de geliştirmişlerdiL Örnek ola
rak Ebü'l-K:isım ez-Zehravf'nin (ö 400/ 
ı Ol O ]?] ) et -Taşrif adlı ansiklopedik ese
rinin (Millet Ktp , Ali Emiri. nr . 2854) 28. 
risalesinde resimleri bulunan ve hakla
rında bilgi verilen üç alet gösterilebilir. 
Bunlardan ikisi tenzu kursu (pastil ) yap
makta kullanılan tahta ka lıp (bk. AKRAS), 

Ebü' I- Kas ım ez-Zehravi'nin el- Taş rf{ ad l ı eserindeki pas
t il ka lı p l arı ( Mi ller Ktp., AH Emiri, nr. 2854. vr. 22b) 
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