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Ayeti '1· kürsf 

ad l ı eserinden 
iki sayfa 

tüphanesi'nde (Damad İbrahim Paşa , nr. 

847) olmak üzere iki nüshası bilinmek
tedir. Bunların her ikisi de müellif nüs
hasından ve ilki henüz müellif hayatta 
iken. ikincisi ise öldüğü yıl istinsah edil
miştir. İkinci nüshanın sonunda müelli
fin ferağ kaydı aynen yer almakta, ayrı
ca istinsah kaydında da ölüm tarihi 891 

( 1486) olarak verilmektedir ki bu kayıt 
Şirvanf'nin vefat tarihini ortaya koyan 
en kesin delildir. Eserin özellikle Uluğ 
Bey Medresesi'ni ve Şirvanf'nin kendi öğ
renim yıllarını anlatan kısımları ile birin
ci babdan sonra gelen ve optik konu
sunda bağımsız bir kitap niteliği taşı

yan elli dört sayfalık ek bölümü ayrı bir 
önem taşımaktadır. 7. Şerf:ıu '1- Envô.r 
li- 'ameli'l- ebrô.r. Bu Farsça eserin. mü
ellifin 883 (1478) yılında Sirvanşah Fer
ruh Yesar adına yazdığı nüshası Tah
ran 'da (Kitabhane- i Merkezi-i Da ni şga h - ı 

Tahran. nr. 2991), bir başka nüshası da 
Berlin Staatsbibliothek'te (MS. Or., nr. 
2029) bulunmaktadır. 8. Şerh-i 'Avô.mil. 
Abdülkahir ei-Cürcanf'nin nahiv ilmine 
dair el- 'Avô.milü 'l-mi,e adlı eserinin 
Farsça tercüme ve şerhidir ( İ zmi r Mii!T 
Ktp., nr. 512) . 9. Teisfru Ayeti'l-kürsf. 
Bakara süresinin 255. ayetinin geniş bir 
tefsiridir. Müellifin 1 O Muharrem 857 
(21 Ocak 1453) tarihinde telifini tamam
layıp 9 Safer ( 19 Şubat 1453) Pazartesi 
günü kendi el yazısı ile temize çektiği 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
(Fatih, nr. 167), başka bir nüsha Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi 'ndedir (nr 628 ). 10. 

Mecelle ii 'l- musf~i. Şirvanf'nin çok 
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(Süleymaniye Ktp., 

Fi\tih, nr. 167, vr. 2·\ 97•) 

yönlü bir alim olduğunu ortaya koyan 
eserlerinden biri olup Fatih Sultan Meh
med 'e ithaf edilmiştir. Bu eserin Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde bu
lunan (lll. Ahmed, nr. 3449) tek nüsha
sından tıpkıbasımı yapılmıştır (Frankfurt 
1986) Abdülkadir-i Meragi'nin ŞerJ:ı-i 

Kitab-ı Edvô.r adlı müsiki nazariyatma 
dair eserinden bir nüsha istinsah ettiği 
de bilinen Şirvani (bk. M. Taki Danişpe j üh , 

Fihrist-i Mikrofilimha·y i Kittibl]ane·i Mer· 

kez f, s. 129). Mecelle ii '1- mı1sf~i'yi ka
leme alırken Grek filozoflarının eserleri 
yanında Safiyyüddin el- UrmevT'nin Ki
tô.bü 'l- Edvô.r'ı. MeragT'nin buna yaptı
ğı şerh, İbn Sina'nın eş-Şifô., ve en-Ne
cô.t'ı. Harizmf'nin Meiô.tfJ:ıu '1- 'ulUm 'u, 
Nasirüddin-i TQsf'nin Al].lô.~-ı Nô.şırfve 
Şerh u '1- İşô.rô.t'ı gibi kaynaklardan da 
faydalanmıştır. 11. Hô.şiye 'ald Şerf:ıi 
Eşkô.li't- te, sis. Osmanlı Müellifleri'nde 
Şerf:ıu Eşkô.li't- te, sfs adıyla zikredil
mektedir (1. 392) Fakat Fethullah eş

Şirvarii'nin. hacası Kadızade'den Şerf:ıu 
Eşkô.li't- te, sfs ii'l- hendese adlı kita
bını okuduğu dikkate alındığında ese
rin bu şerhe yazılmış bir haşiye olduğu 
kabul edilebilir. 12. lfô.şiyetü't- TelvfJ:ı. 

Teftazani'nin fıkıh usulüne dair meşhur 
eseri et- Tel vf h if k e şii hak ii, iki 't
Tenkif:ı 'i üzerine yazdığı bir haşiyedir. 

13. Şerf:ıu 'l-Merô.J:ı. Ahmed b. Ali b. 
Mes'Qd 'un sarf konusundaki Merô.
hu'l- ervô.h adlı eserinin şerh i dir. 14. 

Şerf:ıu '1- İrşô.d ii 'n- naf:ı v. Teftazani'
nin İrşô.dü '1- hô.di adlı eserinin şerh i
dir. 
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Cemaatle kılınan namazlarda 
imarnın yanlış okuyuşunu düzeltme 

veya unuttuğu ayeti hatırlatma 
anlamında fıkıh terimi. 

L _j 

Fetih (feth) masdar olarak "açmak. 
yol göstermek, yardım etmek" gibi ma
nalara gelir. Namaz kıldıran imarnın kı
raat esnasında ki · yanlışını d üzeitme ve
ya unuttuğu ayeti hatırlatma bir bakı
ma onun önünü açma ve kendisine yol 
gösterme demek olduğundan bu iş fıkıh 
literatüründe fetih (el-fet h ale ' l-imam) di
ye ifade edilmiş ve bunu yapan kimse
ye de fatih denilmiştir. 



imarnın yanlış okuyuşu veya okuduğu 
ayetin devamını hatırlayamaması cema
atle namazın bozulması sonucunu do
ğurabileceğinden arkasında namaz kı

lan kimselere (muktedl) imama yol gös
terme imkanı tanınmış, ancak bu husus 
belirli usul ve kurallara bağlanmıştır. Na
maz esnasında muktedinin imarnın kı

raatini düzeltmesiyle ilgili olarak Hz. Pey
gamber'den az sayıda hadis rivayet edil
diği görülür. Bunlardan birinde. onun kı
raat sırasında bir ayeti terkettiği. na
mazdan sonra durumu kendisine soran 
sahabiye, "O ayeti bana hatıriatsaydın 

ya" dediği nakledilir. Bir başka rivayette 
de buna benzer bir durumun ardından. 
arkasında namaz kılan Übey b. Ka'b'a 
aynı türde bir ikazda bulunduğu görü
lür (Ebu Davüd. "Salat", 159 ; ayrı ca bk. 
Heyseml. ll , 69-70). Buna karşılık ResOl-i 
Ekrem'in. "Ya Ali. namazda iken imama 
fetih yapma" uyarısında bulunduğu şek
lindeki rivayet (Ebü Davüd. "Şalat", 160). 
gerek yukarıdaki hadisler gerekse Hz. · 
Ali'nin kıraat esnasında tıkanıp kalan 
imama yardım etmenin sünnet olduğu 
şeklindeki kendi sözleri ( İ bn Hacer. ı. 117 . 
Şevkanl , ll , 366) karşısında zayıf görül
müş veya te'vil edilmiştir. 

Cemaatle kılınan ve kıraatin de açık
tan (cehrl) olduğu namazlarda imarnın 
okuyuşta yanılması. tereddüde düşmesi 
veya okuduğu ayetin devamını hatırla
yamaması halinde cemaatin acele et
meyip imarnın bizzat hatırlamasına. yan
lışını düzeltmesine veya diğer bir ayete 
geçmesine imkan tanıması gerekir. Ay
nı şekilde imam da bu durumda başka
sının hatırlatmasını veya düzeltmesini 
beklemeyip farz veya vacip miktarında 
okumuşsa rükOa varmalı. değilse diğer 
bir ayete veya sOreye geçmelidir. Böyle 
yapılmadığ ı veya bunun mümkün olma
dığı durumlarda ise imama uyan kim
selerin onun yanlışını düzeltmesi gere
kir. Ashaptan İbn Mes'Od başta olmak 
üzere Küfe mektebine mensup bazı fa
kihlerin. yukarıda Hz. Ali 'den rivayet edi
len hadisi de delil göstererek namazda 
fethi doğru bulmadıkları nakledilmekle 
beraber fıkıh mezhepleri fethi kural ola
rak caiz hatta bazı durumlarda vacip gö
rürler. Bununla birlikte aralarında bazı 
görüş farklılıkları mevcut olup özellik
le Hanefiler'in bu konuda oldukça titiz 
davrandıkları görülür. 

Hanefi fakihleri. imama uyan kimse
lerin kıraatte bulunmasını prensip ola
rak doğru kabul etmediklerinden bun-

ların yapacağı fethin de imarnın yerine 
okuma maksadıyla değil yanlış okuyuşu 
düzeltme veya hatı rlatma niyetiyle ol
ması gerektiği görüşündedir. Hatta ba
zı Hanefi alimleri, bu kuralı uygulamada 
daha da ileri giderek imarnın başka bir 
ayete geçmesi veya rükOa varmasından 
sonra yapılacak fethin veya gerekmedi
ği halde fethi tekrar etmenin o kimse
nin namazını bozacağını ileri sürerler. 
Öte yandan bu düzeltme ve hatırlatma
nın aynı namazı kılan kimseden gelme
si de şarttır. Buna göre namazda iken 
kendi imarnından başka birinin kıraatin
deki yanlışlığı düzelten kimsenin namazı 
bozulacağı gibi kendi cemaatinden ol
mayan birinin düzeltmesini dikkate alan 
imarnın namazı da bozulmuş olur. Çün
kü bu davranış bir nevi öğretme ve öğ
renme niteliği taşıdığından bazı Hanefi 
fakihlerine göre namazı bozucu ölçüde 
bir fiil (amel -i keslr) sayılır. Bir grup Ha
nefi fakihi ise bu davranışı namazda ko
nuşma olarak değerlendirmiş, bu sebep
le namazı bozacağını söylemiştir. Maliki 
ve Şafii fakihleri de fethin aynı namazı 
kılan kimseler arasında cereyan etme
sini gerekli görürler ve kendi imamın
dan başkasının yanlışını düzelten kim
senin bu müdahalesinin bir nevi konuş
ma sayılacağını ve kıraati kesintiye uğ
ratacağını. bu yüzden de namazının bo
zulacağını ifade ederler. Hanbeliler ise 
gerek namazda olmayan bir kimsenin 
imama yapacağı fethin. gerekse namaz 
kılanın kendi imamı dışındaki birine ya
pacağı fethin namazı bozmayıp sadece 
rnekruh olduğu görüşündedirler. 

Maliki. Şafii ve Hanbeli fakihlerinin fet
hin ayrıntıları konusunda zaman zaman 
Hanefiler'den farklı görüşler benimse
meleri, bu mezheplerin namazda Fati
ha'yı okumanın hükmü ve imama uyan 
kimsenin kıraati konusunda Hanefi mez
hebinden farklı görüşlere sahip olmala
rından kaynaklanmaktadır. 
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Müslümanların ülke veya şehirleri 
i'la-yi kelimetullah amacıyla 

İslamiyet' e açmaları, 
İslam devleti idaresine almaları. 

_j 

Arapça'da "açma, yol gösterme, hü
küm verme, galibiyet ve zafere ulaştır
ma" anlamlarına gelen fetih (feth, çoğu
lu fütüh, bunun da çoğulu fütühat), terim 
olarak İslam ' da meşrO görülen savaşlar 
hakkında cihad kelimesine benzer şekil
de, müslümanların gayri müslimlerden 
gerçekleştirdikleri toprak kazançlarını 

tarihte ve günümüzde bilinen diğer is
tila ve sömürü savaşlarından ayırmak 

amacıyla kullanılmıştır; kaynağı da müs
lümanların geçmiş ve gelecekteki maddi
manevi zaferlerinden bahseden Feth sü
residir. İslam sancağı altında Hz. Pey
gamber ile sahabTier tarafından gerçek
leştirilen zaferlerle dolu sefer ve savaşlar 
için kaynaklarda sık sık bu terime yer ve
rildiği görülür. Ancak burada kelimenin 
yalnız maddi yönden fetih manası taşıdı
ğı söylenemez; kelime öncelikle ve daha 
çok, kalbi ve aklı İslam gerçeğine açmak, 
ikinci olarak da İslam mesajının önündeki 
engelleri kaldırmak. insanın kalbine ve 
aklına ulaşmayı mümkün kılacak ortamı 
hazırlamak anlamına gelir. Fetih kelime
sinin bu yorumu Hz. Peygamber'in hadis
lerinden ve Kur'an-ı Kerim 'den açıkça 
anlaşılmaktadır. Medine'nin savaşsız fet
hedilmesi ve İslam' a kazandırılması hak
kında ResOiullah'ın, "Ü lkeler ve şehirler 
zorla alınır; Medine ise Kur'an ile fet
hedilmiştir" dediği kaydedilir (BelazürT, 1. 
6) . Bu mecazi kullanımı gösteren Kur'a
ni delil ise Feth süresinin, "Biz sana dağ -

Feth - i mübini müjdeleven avetin (ei -Feth 48/ 11 ömer vas
fi tarafından celi · sülüs hatla yazıl mış bir levhas ı (Muhittin 
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