
ve perhizle tedavi yollarına dair kapsamlı 
fakat sistemsiz bir eserdir. Müellif ana
tomi , cerrahi ve fizyolojiye yeterince yer 
vermemiştir. Ancak onun tıptaki üstün
lüğü ve öteki eserlerindeki sistemlilik dik
kate alındığında el-If avi'nin bu kusurla
rı iki sebebe bağlana bilir. Ya bu eser mü
ellifın, yaşlılığı sebebiyle bilgilerini unuta
bileceğinden kaygılanarak alelacele tut
tuğu notlardan ibarettir. ya da kütüpha
nesinin başına bir şey gelir de insanların 
kendisini hayırla anacakları eserler zayi 
olur düşüncesiyle bu notlarını belli baş
lıklar altında derlemiş . fakat bu çalışma
sını yeniden düzenlemeye ömrü kafi gel
memiştir. Eğer amacı sadece bu idiyse 
kitabını lüzumsuz tekrarlar ve iktihaslar 
yaparak böylesine geniş tutmasına ge
rek yoktu. Ayrıca hacminin genişliği kita
bın istinsah edilip çoğaltılmasını zorlaş

tırmıştır. Halbuki müellif. esasen bütün 
hekimlerin ittifak ettiği hususlarda tek 
tek iktihasları sıralamayıp biraz seçmeci 
davransaydı kitabın hacmi küçülür. nüs
haları kolay bulunabilirdi. Bu haliyle el
l:fdvi bütün tıp kitaplarını ihtiva eden 
bir derleme görünümündedir (H aşim ei
Vetrl . IV 11 375/19 56 1. s. 392-39 3) 

MecQsl'nin el-lfô.vi'ye yönelttiği eleş
tiri. haklı tarafları bulunmakla birlikte 
Razi'nin eserini yalnızca iktibaslardan iba
ret bir tıp ansiklopedisi gibi göstermesi 
eserin orüinalitesini bütünüyle yok sayan 
ciddi bir hatadır. Halbuki eJ-J:fdvi'nin 
Grek, Hint. Süryanl ve İslam tıbbına dair 
literatürü aktarması yanında müellifine 
ait çok kıymetli klinik gözlem ve deney
leri ihtiva ettiğini özellikle belirtmek ge
rekir. Bu yönüyle eser. müellifin "Tecari
bü'l-maristan" adıyla andığı (el-Havi fl't
tıb, I. 2 1 O; ll. 8 1) gençlik dönemindeki 
derleme çalışmasından tamamen fark
lı dı r (İ s ke n der, el-Meşrils:, XLIV 1 1960[. s. 
173 vd.). RaZı el-l:fô.vi'de belli bir vak'a 
hakkında öteki tıp otoritelerinin görüşle
rini tek tek sıraladıktan sonra çok defa 
"bana göre" ifadesiyle başlayarak şahsi 
görüşünü aktarmaktadır (mesela bk. el

Havi fi'Hıb, V, ll, 30, 38 vd .) Max Me
yerhof, Razi'nin el-If avi'de kaydettiği çok 
sayıda klinik gözleminden otuz üç önem
li vak'ayı tanıtmıştır. Bunlar arasında di
zanteri. menenjit, prostat, oftalmi, apan
disit, gut. epilepsi, çiçek, kızamık, düşük, 

siyatik gibi vak'alar sayılabilir. Anılan vak
'alar arasında Razl'nin, Bağdat Mu'tezile 
ekolünden. kendisinin fikri muhalifleri 
arasında bulunan Ebü'I-Hüseyin el-Hay-

yat'ı tedavi etmesiyle ilgili olanı tıp ahlaki 
bakımından da son derece ilgi çekicidir 
(Meyerh of. XX!II 1 193 5 [. s. 32 1-356, ay rı

ca b k. Arapça metin, s. ı -14). Razi'nin bü
tün tıp otoritelerinin birikimini değerlen

dirmekle birlikte hiçbir zaman mutlak 
otoriteci bir anlayışa sapmadığı ve kendi 
klinik tecrübelerini ölçü aldığı bilinmek
tedir. Esasen Şükı1k 'ald Cdlinı1s adlı 

kitabı da onun eleştiri ci bir ilmi zihniyete 
sahip olduğunu yeterince göstermekte
dir. Çünkü Razi, sonra gelen ilim adamı
nın birikim açısından öncekinden daha 
avantajlı olduğuna ve ilmin yeni keşiflerle 
ilerlediğine inanmaktaydı (DSB, VI, 323 . 

325-326 ) 

e l-If avi'nin İslam dünyasındaki etki
si. İbn Sina'nın eJ-J:(anun'unun şöhreti 
yüzünden farkedilmez durumdaysa da 
eser bizzat İbn Sina üzerinde doğrudan 
etkiye sahiptir. Öyle anlaşılıyor ki İbn SI
na, "idrar ve gaita ile uğraşan fuzQII biri" 
sözleriyle küçümsediği Razi'nin (b k. Bey
haki. s. 8) bu klinik çalışmalarına çok şey 
borçludur. E. Zeki İskender, el-If avi'nin 
ilk dört cildi dediği nüshasını İbn Sina'nın 
el-f:(anun'u ile karşılaştırmış ve çarpıcı 
benzerlikler tesbit etmiştir (A Catalogue 
of Arabic Manuscripts, s. 30-32 ). eJ-lfd
vi'nin Batı dünyasına olan etkisi ise tar
tışma götürmez. Eser ilk olarak, Anjou 
hanedanından Kral Charles' ın isteği üze
rine Sicilya'da yahudi hekim ve mütercim 
Ferec b. Salim (Latin dünyasın da Farra
guth veya Farrachius) tarafından 1279'
da Liber Continens adıyla Latince'ye 
çevrilmiş ve Kuzey İtalya'nın Brescia şeh
rinde 1486'da basılmıştır. XVI. yüzyıl bo
yunca defalarca basılan bu tercümenin 
nüshaları nadirdir. Bunlardan Venedik'te 
gerçekleştirilm iş olan 1 506 ve 1 542 ta
rihli baskıları zikredilebilir. Ancak Latin
ce tercümenin hangi Arapça nüshadan 
yapıldığı henüz bilinmemektedir (Meyer
hof. XXIII 119351. s. 325; İ skender, el-Meş

rik, XLIV 11960[. s. 476; Abdülemlr el
A'sam, s. 47) . Arapça yegane baskısı ise 
1955-1969 yılları arasında yirmi bir cilt 
halinde Dairetü'l-maarifi'l-Osmaniyye ta
rafından Haydarabad'da Kitdbü'l-lfdvi 
fi't-tıb ( Continens of Rhazes) adıyla ya
pılmıştır. Bilinen tek Türkçe tercümesi 
e l-lfdvi'nin üriner sistem hastalıklarıyla 
ilgili bölümüne aittir (Süleymaniye Ktp., 
Hamidiye, m 101 3). Eserin dünya kütüp
hanelerindeki yazma nüshaları Fuat Sez
gin tarafından ayrıntılarıyla verilmiştir 

(GAS, lll, 279-280) . 
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eı-HAvl li'I-FETAvl 

ı 

( -.:;,l;.AJJ -.:;, l;ı.J f ) 

Süyı1ti'nin 

(ö. 911/ 1505) 

L 
fetvalannı bir araya getiren eser_ 

_j 

Çeşitli ilim daliarına ait fetva ve görüş
leri içermesi bakımından ansiklopedik 
bir çalışma mahiyeti arzeden eser. diğer 
benzerleri gibi günlük hayatta karşılaşı
lan veya tartışılan meseleleri ele alması 
bakımından devrinin dini anlayışını , top
lumsal yapısını ve sosyo-kültürel değer
lerini yansıtmaktadır. 

Mukaddimesinde bildirdiği üzere SüyQ
ti bu eserinde fetvalarından önemli gör
düklerini ve çetin meselelerle ilgili olan
larını ilim daliarına göre sırasıyla "fürQ-i 
fıkıh, usul-i fıkıh . tefsir, hadis, akaid-ke
lam, tasawuf. nahiv" ana başlıkları altın
da toplamış ve fetvaları soru-cevap şek
linde düzenlemiştir. Eserin yaklaşık ya
rıya yakın kısmını teşkil etmekte olan fü
rQ-i fıkıhla ilgili fetvaların tertibinde kla
sik fıkıh eserlerindeki kitab ve bab siste
matiğinin korunduğu görülür. Bu bölüm, 
Tekrur bölgesinden yöneltilen sorulara 
dair fetvaları ihtiva eden "Fethu'l-matla
bi'l-mebrQr fı'l-cevab ani'l-es'ileti'l-vari
de mine't-TekrQr" başlıklı kısımla sona er-
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mektedir. Bu sorular 898 (1493) yılında 
sorulduğuna göre eser daha sonraki bir 
tarihte tamamlanmış olmalıdır. Ayrıca 
müellif, kendisine yöneltilen bazı sorular 
hakkında müstakil risaleler kaleme al
mış ve bunları özel isimlerle adiandıra

rak ilgili bölümlere koymuştur. Paydala
nılan eserlerin çeşitliliği, delillerin bollu
ğu ve değerlendiriliş biçimi dikkate alın
dığında sayıları yetmiş dokuzu bulan ve 
her biri müstakil bir eser olan bu risale
lerin ve diğer fetvaların titiz araştırma
lar sonucunda ortaya çıktığı anlaşılır. Pet
vaların kaynakları başta Kur'an ve Sün
net olmak üzere sahabe, tabiln, tebeu't
tabiln görüşleriyle Şafii fıkhının temel ki
tapları ve çeşitli ilim daliarına ait birçok 
eserden oluşmaktadır. Özellikle hadise 
dair bölümde zaman zaman atıfta bulu
nulan hadislerin sened ve metin tenkit
leri yapılırken diğer fetvalarda zorunlu 
olmadıkça ulemanın görüşleri. bunların 

kaydedildiği eserler ve delilleri verilme
mekte, genelde kısa bir cevapla yetinil
mektedir. Bu da eserin sistematiğinde 
düzensizliğe yol açmaktadır. Zaman za
man fetvalarının sonunda "faide" ya da 
"tenblh" başlıkları altında faydalı bilgi
lerin verildiği, bazı fetvaların "fasıl" ve 
"fer"'lere ayrıldığı, bazan da "hatime" ile 
noktalandığı görülür. Yer yer soru veya 
cevapların ya da her ikisinin manzum şe-
kilde olması da esere ayrı bir özellik ka-
zandırmaktadır. 

Şafii mezhebine mensup olmasına rağ-

bazı meselelerde meşhur hocaları ve çağ
daşları ile ciddi tartışmalara girmektedir. 
Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshala
rı bulunan eser basılmıştır (1-11. Kahire 
1351-1352, 1353; 1-II, Beyrut, ts.). 
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L 

e l-HA Vİ'l-KEBIR 
( _r-:-0 f IS~ 1.:>.! f ) 

Maverdi'nin 
(ö. 450/1058) 

Şafii fıkhına dair eseri. 
_j 

Bazı yazma nüshaları ile (mesela bk. 
Darü' 1- kütü bi' I-Mısriyye, Fıkh ü'ş-Şafil, 
nr 82, 189; Darü'l-kütübi'l-kavmiyye, Fık
hü'ş-Şilfil, nr. 962; TSMK, lll. Ahmed, nr. 
769) kaynakların çoğunda (ibn MakOla. 

I, 477; İbnü'l-Cevzl, VIII, i99; Yaküt. XV, 
54; İbnü'l-Eslr, IX, 651; İbn Hallikan, lll, 
282; Sübkl. V, 267) müellifin mukaddime
de belirttiği gibi el-lfôvi adıyla kaydedi
len eser. bir kısım kaynaklarda el-lfô
vi'l-kebir (Yilfil, lll, 72; Keş{ü';;-;;unün, 1, 
628) olarak geçmektedir. Eserin el-lfô
vi'l-kebir şeklinde tanınması, müellifin 
el-lfôvi yahut el- lfô.vi'ş-şwjir adında 

başka bir kitabının bulunabileceği ihti
malini düşündürüyorsa da kaynaklarda 
bunu doğrulayarı herhangi bir bilgiye rast
lanmamaktadır. Mustafa es-Sekka, Mil
verdi'nin bu eseriyle bunun özeti mahi
yetindeki el-İkna< adlı kitabını birbirin
den ayırt etmek için öncekine el-lfôvi'l
kebir denitmiş olabileceğini ileri sürmek
tedir (Edebü'd-dünya ve'd-din, nilşirin 

mukaddimesi, s. 7). Ancak daha sonraki 
müellif!erin. Şafii hukukçularından Nec
meddin el-Kazvlnl'nin aynı adı taşıyan 
muhtasarını Maverdi'nin eserinden ayırt 
etmekiçin onu "es-sagir", Maverdi'nin ki
tabını da "el-keblr" sıfatıyla nitelendirmiş 
olmaları daha kuwetli bir ihtimaldir. Ma
verdi, mukaddimede belirttiğine göre bu 
eserini İmam Şafii'nin talebesi Müzenl'nin 
(ö . 264/878) el-Mul]taşar'ına şerh ola
rak kaleme almış ve mezhepteki görüş 
ve ihtilafları ayrıntılı bir şekilde kapsama-

men başta dört mezhep imamJ olmak el-lfavi'l-kebfrden iki sayfa (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Fıkhu'ş-Şafii, nr. 189, vr. 16b·17•) 

üzere sahabe ve tabiinden itibaren Selef 
müctehidlerinin görüşlerine yer vermesi 
yanında bazan yeni ictihadlarda da bu
lunması SüyQtl'nin kayıtsız bir mezhep 
bağiısı olmadığını göstermektedir. Ba
zı meselelerde Şafiiler'in diğer mezhep 
imaıniarına uyabileceğini söylemesi de 
bunun delilidir (mesela bk. 1, 117). Ona 
yöneltilen bazı sorulardan anlaşıldığı ka
darıyla bu özelliği halk tarafından bilin
mekte ve mezhebindeki meşhur kavle 
göre değil kendi ictihadına uygun olarak 
fetva vermesi istenmektedir (mesela bk. 
1, ı 7). Gerek imam Şafii ve talebelerinin 
gerekse sonraki alimterin görüşlerini ve
rirken bunlar üzerinde değerlendirme

lerde bulunarak fetvaya uygun tercihler 
yapması da SüyQtl'nin ilmi kudretini yan
sıtmaktadır. PürQ-i fıkıh d ışındaki ilim 
daliarına ait çeşitli meselelerdeki görüş
leri ise bu sahalarda da devrinin otorite
leri arasında yer aldığını göstermekte. 
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