
nunda birçok kitaptan faydalanarak ka
leme aldığı bu eserde Hz. Adem'den ken
di dönemine kadar islam dünyasındaki 
olayları kronolojik sıraya göre kısa ve öz
lü bir şekilde anlatır. Eser bir mukaddi
me. iki bölüm (makale) ve bir hatimeden 
meydana gelmiştir. Mukaddimede Hz. 
Adem 'den Hz. Peygamber'e, ilk bölüm
de Hz. Peygamber'in doğumundan hic
rete. ikinci bölümde hicretten 845 ( 1441 ) 
yılına kadarki olaylar ve bu arada şair
ler hakkında bilgi verilmiş, hatimede ise 
müellifin doğup yetiştiği Herat'ın sosyal 
durumu anlatılmıştır. Arapça ve Farsça 
bazı şiirlerin de yer aldığı Mücmel-i Fa
şihi Seyyid Mahmud Horasani tarafından 
yayımlanmıştır ( Meşh ed 1339- 1341 h ş. ı 
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dinler ve mezheplere dair eser i. 

_j 

_j 

Tam adı el-Fasl fi'l-milel ve 'l-ehvc'i' 
ve'n-nihal olan eser el-Faşl (veya el-Fi
sal) diye tanınır. Müellif eserin mukad
dimesinde dinler ve mezheplere dair 
pek çok kitap yazıldığını, fakat bazıları 
çok hacimli olduğundan güç anlaşıldık
larını. bazıları da muhtasar olduğundan 
inceledikleri konuları yeterince tahlil edip 
eleştiremediklerini. kendisinin ise İslam 
dışı dinlerin ve İslam içinde ortaya çıkan 
mezheplerin görüşlerini belirleyip değer
lendirmek amacıyla orta hacimde bir ki
tap yazdığım söyler. 

Allah'ın varlığı ve alemin hudOsünün 
kanıtlanması ile başlayan eser yahudi-

ler ve Tevrat. hıristiyanlar ve İncil. İsla
mi fırkalar ve bunların belli başlı itikadi 
meselelere dair görüşlerinin tenkidi ko
nularını ihtiva eder. Eserde konular ba
zan "fas! ", bazan "bab", bazan da "el
kelam fi ..... başlığı altında toplanmış, dü
zenli bir sistem takip edilmemiştir. 

İhtiva ettiği konuları dikkate alarak 
el-Fasl'ı dört bölümde incelemek müm
kündür. Birinci bölüm iki kısımda ele alı
nabilir. Birinci kısımda hakikatın bilgisi
ne ulaştıran istidlal metotları üzerinde 
durulur ve sofistlere ait karşı görüşler 
eleştirildikten sonra Allah'ın varlığı ko
nusuna geçilir. Burada alemin öncesiz 
olduğunu. dolayısıyla bir yaratıcısı bulun
madığını kabul edenlerce hudüs görü
şüne yöneltilen itirazlar cevaplandırıldık
tan sonra alemin yaratılmış olduğuna 

ve yüce bir yaratıcısı bulunduğuna iliş

kin çeşitli deliller zikredilir. Tabiatçı fi
lozof EbO Bekir er-Razi tarafından ileri 
sürülen ve nefs, mekan. hala (boşluk) ve 
zamanın da Allah gibi ezeli olduğunu sa
vunan teorinin yanı sıra evrenin birden 
fazla yaratıcısı bulunduğunu iddia eden 
çeşitli dini ve felsefi görüşler de tenkit 
edilir. Bu arada hıristiyanların çeşitli 

mezheplerince benimsenen ulühiyyet an
layışlarına temas edilir. Alemin bütün 
unsurlarıyla bir anda ve topluca yaratıl
dığını öne sürenlerin iddiaları cevaplan
dırılarak bu kısım tamamlanır. İkinci kı
sımda nübüweti ve melekleri inkar eden 
Brahmanizm'den söz edilerek nübüwe
tin lüzumu ve mucize ile ispatı gibi ko
nular üzerinde durulur. mucize ile sihir 
arasındaki farkiara temas edilir. Hay
vanlara da peygamber gönderildiğine 

dair görüşün tenkidinden sonra tenasüh 
inancının İslam akaidine aykırı olduğu 
belirtilir. Şeriatları inkar eden felsefi gö
rüşlerin reddedilmesinin ardından ya
hudi, hıristiyan ve Mecüsiler'in bir kısım 
peygamberleri tasdik edip bir kısmını 
inkar etmelerinin yanlışlığı anlatılır. 

İkinci bölümde yahudilerin Tevrat adı
nı verip ellerinde dolaştırdıkları kitapta 
ve inciller'de açık çelişkilerin bulunduğu 
belirtilerek bunların tahrife ·uğramış ol
dukları sonucuna varılır. revrat 'ta Hz. 
Adem'in hem bir ilah hem de bir insan 
olarak gösterilmesi. Hz. NOh ve çocuk
larının yaşları konusunda farklı rakam
ların verilmesi. Hz. LOt'un kızlarıyla cin
si münasebette bulunduğunun iddia edil
mesi. İsrailoğulları'nın Mısır' da kalış sü
resiyle ilgili rivayetlerin farklılık arzet
mesi. Hz. Harun'un İsrailoğulları'nca ta
pınılan buzağıyı yapmakla itharn edi!-
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mesi gibi hususlar Tevrat'ın tahrif edil
miş olduğunu gösteren çelişkili ve yan
lış bilgiler arasında zikredilir. Bu bölüm 
revrat'ın nasıl tahrif edildiğini anlatan 
bir kısımla sona erer. 

Üçüncü bölümde inciller üzerinde du
rulur. Burada. mevcut inciller'le Tevrat'ın 
mukayesesı yapılarak aralarındaki çeliş

kiler tesbit edilir; kırk üç fasılda incele
nen bu çelişkili bilgiler inciller'in hıristi
yan azizlerince yazıldığının delili olarak 
zikredilir. Yine aynı bölümde hıristiyan
ların inciller dışındaki dini kitaplarında 
bulunan bilgilerin yanlışlığı. hıristiyan

larca müslümanlara yöneltilen tenkitler
le bunların cevapları. hıristiyanların Şii 

rivayetlerine itibar etmeleri ve bunun 
yanlışlığı. Kur'an · ın tevatür yoluyla sa
bit oluşu, mülhidlerin zayıf rivayetlere 
dayanarak İslam'a yönelttikleri itirazla
rın reddi. dünyanın küre şeklinde oluşu 
ve nasların bunu haber verişi, dünyanın 
sona eriş zamanının bilinemeyeceği gibi 
konulara yer verilir. 

Yaklaşık üç buçuk cilt tutan dördün
cü bölümde itikadi İslam mezhepleri in
celenir. Burada Ehl-i sünnet. Eş'ari~e. 
Mu'tezile. Mürcie. Şia ve Havaric'den olu
şan başlıca İslami mezhepler arasında 
doğruya en yakın olan mezhebin Ehl-i 
sünnet olduğu belirtilerek hak mezhe
bin görüşleri delillendirilmeye ve diğer 
mezheplerin görüşleri çürütülmeye çalı
şılır. Her fırkanın kelam problemlerin
den birine bağlı olarak ortaya çıkışı , Ehl-i 
sünnet dışındaki mezheplerin. özellikle 
Şia ' nın İslam'dan uzaklaşması. Allah'ın 
birliği ve yaratıklara benzemekten ten
zihi, sıfat kavramının Allah'a atfedilme
sinin yanlışlığı. Allah'a mekan nisbeti ve 
istiva meselesi, ilahi isim ve sıfatiarın 

manaları bu bölümde incelenen konu
lardandır. Daha sonra rü'yetullah. hal
ku'I-Kur'an. Kur'an ' ın i'caz yönleri, kaza 
ve kader. hidayet- dalalet. kullara ait fi
illerin Allah tarafından yaratılması. ta'dil 
ve tecvir meselesi, iman- küfür. itaat
isyan, va'd-vaid. günahkarlara verilen 
isimler ve tekfir konularına yer verile
rek Ehl-i sünnet'e muhalif görüşler red
dedilir. Peygamberlerin ismeti. HarOt ve 
MarOt'la ilgili bazı rivayetlerin asılsızlığı 
ve meleklerin günahsızlığı. taklidi ima
nın geçerliliği. fetret devrinde yaşayan
larla irtidad ettikten sonra tekrar iman 
edenlerin durumları. ahiret halleri. ba 'sa 
iman etmeyenlerin kafir oldukları. cen
net ve cehennemle ilgili meseleler. ima
rnet tafdil ve ashap arasındaki ihtilaf
lara ilişkin tartışmalar, çocuklarla kadın-
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el·Faşl' ın lik iki sayfası (SUleymanlye Ktp. , Carullah Efendi, nr. 1267) 

ların halife olamayacakları hususunda 
alimterin ittifakı , mefdatün imametinin 
caiz oluşu. hilafetin geçerliliğinin şartla
rı , emir bi'!- ma'rüf nehiy ani'!- münke
rin şekli . fasık bir halifenin idaresi altın
da yapılan ibadetterin geçerli oluşu gi
bi hususlara yer verildikten sonra ehl-i 
bid'atın küfre götüren veya akli açıdan 
muhal olan görüşleri. keramet ve sihir 
yoluyla varlıkların mahiyetterini değiş

tirmenin imkansızlığı, isimle müsemma
nın farklı olduğu, tekvin ile mükewenin 
aynı olduğu , mana ve ahval gibi sıfat te
orilerinin eleştirisi , yaratmanın devamlı

lığı ve Allah ' ın evreni her an yaratması, 
cevher ve araziara ilişkin hükümler, kü
mün -zuhür ve tevellüd meseleleri. ru
hun cisim oluşu , cisimlerin sonsuzca bö
lünmesinin imkanı ve kelamcıların atom 
nazariyesinin reddi, bütün bilgilerin za
ruri oluşu ve tekafüü'l-edillenin reddi 
gibi konular üzerinde durularak eser ta
mamlanır. 

itikadi islam mezhepleriyle islam dışı 
din ve mezhepleri tasvirci bir metot ye
rine tenkitçi bir yaklaşımla inceleyen el
Faşl'ın objektifliği ve orijinalliği konu
sunda araştırmacılar farklı görüşler ile
ri sürmüşlerdir. M. Watt ve Sweetman 
gibi bazı müsteşrikler el-Faşl'ın objek
tif ve orijinal bir eser olmadığını ileri sü
rerken Muhammed Ebü Leyla ve lsrael 
Friedlaender gibi bazı yazarlar bu iddiayı 
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reddederek alimterin çoğunun el-Faşl'ın 
objektifliği ve orijinalliği hususunda bir
leştiğini söylerler. Gerçeğin bilinmesine 
katkıda bulunacağı düşüncesiyle dinleri 
ve mezhepleri incelemeden önce epis
temoloji ve ontoloji konularına yer veri
len el-Faşl'da, daha önceki benzer ki
taplarda bulunmayan islam dışı din ve 
mezhepterin mukayeseli olarak incelen
mesi, ayrıca kaynakları arasında bulu
nan Chrysostum, Atricanus ve Saadiya 
Gaon'un (veya Said el-Feyyümi) eserle
rinden doğru iktibaslarda bulunulması, 
nihayet kutsal kitap metinlerini karşı

laştırmada modern hıristiyan bilimcile
rinin dikkatini çekerek onlara öncülük 
yapması. eserin objektifliği ve orijinalli
ğine ait deliller arasında gösterilebilir. 
Sistematik bir metot kullanılarak bir
den fazla tanrıya inanan çeşitli din ve 
mezhepterin ortak noktalarının belirle
nip buna göre tasnifler yapılması ve ke
lamcıların özellikle tabiat felsefesinin 
tenkidine yer verilmesi el-Faşl'ın dik
kat çekici özelliklerindendir. 

el-Faşl'da zikredilen isbat- ı vacib de
lillerinin Kemaleddin el-EnbarT'ye ait ed
Da'f ile 'i-İslam adlı eserde bazı kelime 
farklılıklarıyla aynen tekrar edilmesi, ese
rin daha sonraki alimterin başvurduğu 
önemli bir kaynak olduğunu gösterir. 
Bununla birlikte eserde. ilahi sıfatiara 
dair görüşlerinden dolayı şiddetle eleş-

tirilen Eş'ariyye'ye yer yer hatalı görüş
lerin atfedilmesi, bir iki Eş'ari alimine 
ait kanaatierin bütün mezhebe teşmil 
edilmesi, ayrıca zaman, mekan ve nef
sin kıdemi meselesi daha önce Ebü Ha
tim er-Razi (ö 322 / 933-34) tarafından 
incelendiği halde (A' lamü 'n · nübüuue, s. 
10-14) bu konulara ilk defa el-Faşl'da 
yer verildiğinin iddia edilmesi, eserin ih
tiva ettiği bazı bilgilerin güvenilirliğini 

zedeleyici mahiyette görülmüştür. 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma 
nüshaları bulunan (Bağdatlı Vehbi, nr . 
824; Carullah Efendi, nr. 1267) el-Faşl ilk 
defa Kahire'de yayımianmış ( 1317 -1320), 
daha sonra Muhammed İbrahim Nasir 
ve Abdurrahman Umeyre tarafından tah
kik edilerek büyük boy beş cilt halinde 
neşredilmiştir (Cidde 1402 / 1982) 
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liJ YusuF ŞEvKi YAvuz 

1 
FASLÜ'I-HİTAB 

i 

( ylkl\ J...!) 

Kur'an-ı Kerim'de 
yer alan bir tabir; 

sözlü ve yazılı ifadelerde 
başlangıç cümlesini asıl kısımdan 

ayıran tabir anlamında 

L 
belagat terimi. 

_j 

Arapça fasl (ayırmak , ay ırt etmek) ve 
hitab (karşılıklı konuşmak; söylenen söz 
ve yap ıl an konuşma) kelimelerinden mey
dana gelen bir isim tamlamasıdır. Fas! 
masdar olarak "karşılıklı konuşmayı kes
rnek, kavgayı ayırmak : davayı çözüme 
kavuşturan kesin hüküm": ism-i faili olan 
fasıl ise "hakkı batıldan ayırt eden söz: 
sözü dua kısmından ayıran 'emma ba'dü' 
ifadesi" anlamına gelir. 

Faslü'l-hitab Kur'an-ı Kerim'de (Sad 
38/20), Hz. Davüd'a verilen bir nimet ve 
üstün yeteneği belirten bir tabir olarak 
geçmektedir. Bazı tefsir alimleri bunu, 
sözü dua kısmından ayıran "emma ba'
dü" (bundan sonrasına gelince) ifadesi ola
rak yorumlamaktadır. Ancak Şehabed
din Mahmüd ei-Alüsi. Hz. Davüd 'un ana 


