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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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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 



dilinin Arapça olmadığını. ayrıca bu ifa
denin kayda değer bir nimet ve yetenek 
sayılamayacağını ileri sürerek tabirin bu 
manaya hasredilmesini doğru bulmamak
ta ve bunu takip eden. "Ey Muhammed! 
Sana davacıların haberi ulaştı mı?" !Sad 
38/2 ı ı mealindeki ayete dayanarak fas
lü' I- hitabın "kavgayı ayırma , davayı kö
künden çözecek isabetli bir hüküm ver
me" anlamına geldiğini söylemektedir 
(Rühu 'l -me'ani, XXI II. 177- 1781 Bu ta
biri, ilk defa Hz. Davüd'un muhakeme
de bir ilke olarak ortaya koyduğu, "Da
vacıya delil, davalıya yemin gerekir" sö
zü ile yorumlayanlar da olmuştur. 

Konuşma ve yazışmalarda ilk defa Hz. 
Davüd, Hz. Muhammed, Ka'b b. Lüey (ö. 

m. 4541. Kus b. Saide (ö m. 600 J?JJ ve 
Ya'rub b. Kahtan tarafından kullanıldığ ı 

rivayet edilen (Lisanü'l- 'Arab, "b'ad" md.: 
isferayini, ll , 2591 emma ba'dü ifadesinin 
islam öncesi döneme ve putperest Ka' b 
b. Lüeyy'e de nisbet edilmesi sebebiyle, 
zarfın tamlayanının dua olarak kabul 
edilmesi daha uygun olduğundan terki
bi "emma ba 'de du'ai leke (sana duam
dan sonrasına gelince l şeklinde düşün
mek gerekir. Bu ibare islami edebiyatta 
konuşmalarda. hutbelerde, yazışmalar
da ve eserlerin mukaddimelerinde bes
mele, ha·mdele ve salveleden sonra asıl 
söze geçme. asıl konuya girme ifadesi 
olarak kullanılır. Eski eserlerde bazan 
kısa , bazan da uzun olabilen dua ve se
lam kısmı günlük konuşma ve yazışma
larda söylenmiş ve yazılmış farzedilerek 
söze "ve ba'dü" (imdi) tabiriyle başlanır. 

Emma ba'dü ifadesi belagat kitapla
rında, şiirde ve nesirde ayrı konularda
ki iki sözün birinden diğerine uygun bir 
münasebet düşürerek geçme anlamın
daki "tahallus"a yakın görülmekte ve 
bunun zıddı olup ilgi kurmadan doğru
dan geçiş yapma manasma gelen -"ikti
dab"ın bir türü sayılmaktadır. Çünkü bu 
tabir sözün dua kısmını asıl maksada 
bağlarken ayrı konulardaki iki sözü de 
birbirinden ayırmaktadır (Teftazani, el· 
Mutavvel, s. 440-441 ; isferayini, ll , 258-
259; Desüki, ll, 664-665) 

Faslü' I- hitab tabiri ayrıca "doğruyu 

yanlıştan ayıran söz. açık ve kesin hü
küm" anlamında çeşitli ilimiere dair bazı 
eseriere unvan olmuştur. Halefan b. Cü
meyyil es-Seyabi'nin Faşlü '1-l]itab fi'l
mes'ele ve'1 -cevab (Uman 1404 / 1984). 

Ebü is hak el-Huveyni'nin Faşlü '1 -l]itab 
bi- na~di Kitabi'l- Mugni 'ani'l- J:ııi? 
ve'1-kitiib li'bn ~udame (Beyrut 1405 / 
ı 985) ve Muhammed Salih Ahmed el-

Garsi'nin Faslü 'l-l]itab ii meva~ıfi 'l-as

hiib !Beyrut 1411 / 19901 adlı kitapları bun
lar arasında sayılabilir. 
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FASLÜ'I-MAKAL 
( Jl4JI ~) 

İbn Rüşd'ün 
(ö. 595 / 1198) 

dinle felsefeyi uzlaştırmak 
amacıyla kaleme aldığı eseri. 

_j 

Tam adı kaynaklarda farklı biçimler
de geçmektedir. Müller ve Albert Nasri 
Nadir'in kaydettikleri gibi Escurial Lib
rary'deki yazmanın (nr. 629) başında ese
rin adı Kitiibü Faşli'l-ma~al ve ta~ri
ru ma beyne'ş-şerta ve'l-J:ıikme mi
ne'l-ittişa1 şeklindedir. Bibliotheque Na
tionale nüshasında ise herhangi bir is
me rastlanmamaktadır. ibn Ebü Usay
bia'nın zikrettiği Faş1ü'l-ma~al tima 
beyne 'l-J:ıikme ve'ş-şeri'a mine'l-it
tişal adı ise ('Uyünü'l-enba', s. 533) da
ha sonra gelen yazarlar tarafından he
men hemen aynen kullanılmıştır. Nite
kim Ernest Renan'la (Averroes et l'Aver· 

roisme, s. 457) Faşlü'1-ma~al'in en son 
tenkitli neşrini yapan Muhammed Ama
re bu okunuşu esas almışlardır. Anawa
ti ise eserin adını küçük bir değişiklik
le Faşlü '1- makiii ii ma beyne 'ş- ş eri' a 
ve'l-J:ıikme mine'I-ittisal olarak kaydet
miştir (Mü'ellefatü ibn Rüşd, s. 205) An
cak bizzat ibn Rüşd kitabının ismini Faş-
1ü'l-ma~a1 ii muviitakati'1-J:ıikme li'ş
şerta diye zikretmektedir (el-Keşf 'an 
menahici ' l -edi/le, s. 185). Takıyyüddin ibn 
Teymiyye bu eserin adını Taf:ırirü '1- ma
~al ii takriri ma beyne'ş-şeri'a ve'l
hikme fi'l- ittişili şeklinde kaydetmekte
dir (Beyanü telbfsi '/ -Cehmiyye, 1, 24). 

FASLÜ ' 1- MA KAL 

ibn Rüşd Faşlü 'l-makal'in başında 
eseri yazmaktaki asıl amacının, felsefe 
ve mantık gibi yabancı kökenli düşünce 
disiplinlerinin islam dini (şeriat ) açısın
dan meşruiyetinin tesbit edilmesi oldu
ğunu belirtir. Filozof, bu konuda sağlıklı 
bir karara varabiirnek için öncelikle fel
sefenin temel gayesinin belirlenmesi ge
rektiğini söyler. Ona göre felsefenin ama
cı. varlık üzerinde esaslı araştırmalarda 
bulunarak son tahtilde var olan her şeyi 
Allah ' ın mevcudiyetine delaleti bakımın

dan değerlendirmektir (Faslü' l-makal, 

s. 641 . Şeriat varlığı araştırıp incelerneyi 
teşvik ettiği için felsefenin (ontoloj i) şer'I 
bakımdan mendup veya vacip sayılması 
gerekir. Burada ibn Rüşd 'ün, Kur'an-ı 
Kerim 'de yer alan (ei- H aşr 59 / 21 ve "ib
ret alma. değerlendirme" an lamına ge
len i'tibar ile "bakma, görme ve bilme. 
düşünme" anlamlarına gelen nazar (ei 
A'raf 71 ı 85; e i - Gaşiye 88 / 171 terimleri
ni çıkış noktası olarak aldığı görülmek
tedir. Buna göre şeriat insanları. var 
olanları ya akıl yoluyla veya hem akli 
hem de şer'I yolla değerlendirmeye (na
zar ve i'tibar) davet etmektedir. Bu ise 
mantıktaki kıyas veya kıyas vasıtasıyla 

elde edilen bilgilerden başka bir şey de
ğildir. Şu halde şeriatın öngördüğü de
ğerlendirme mantıkta "burhan" adı ve
rilen şeydir. Bu sebeple şeriatın man
tıkta söz konusu edilen burhanı teşvik 
ettiğini söylemek şeriatın ruhuna aykırı 
olmaz (a.g.e., s. 64 -66). 

Faşlü'1-ma~a1'de ibn Rüşd, böyle bir 
istidlalin şeriata aykırı olduğunu söyle
yen ulemaya, fakihlerin Kur'an-ı Kerim'
de yer alan "tefakkuh" (et-Tevbe 91 ı 221 
teriminden fıkhi kıyası anladıkları gibi 
arif kişinin de (filozof) ''i'tibar" terimin
den akli kıyası anlayabileceğini belirte
rek cevap vereceğini söyler. Hz. Peygam
ber devrinde bulunmadığı için akli kıya
sın bid'at olduğu söylenebilir. Ancak onun 
döneminde fıkhi kıyas da yoktu, fakat 
kimse bunun bid'at olduğunu iddia et
memektedir (a.g.e., s. 67-68). 

ibn Rüşd, ayrıca islam dünyasında sık
ça tartışılan. özellikle de Kindi tarafın
dan önemle ele alınıp vurgulanan (Re· 
sa'il, 1, 102-103) "bizden (müslüman) ol
mayanların" kurup geliştirdikleri bilim 
ve düşüncenin müslümanlar tarafından 
alınıp alınmayacağı konusunu aydınlığa 
kavuşturmak ister. Kindi'yi takip eden 
ibn Rüşd ·e göre de bilgide devamlılık 
esastır; sonra gelenler öncekilerin bilgi
sinden faydalanırlar. insanlığın ortak ma
lı olan ilmi birikimden faydalanıp onu 
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