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KAMu su
Ömer Nasuhi Bilmen'in
(ö . ı 971)
İslam hukukuna dair eseri.
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Kamu-

adıyla tanınmıştır.

Latin harflerinin kabul ünden sonra Türkiye'de İslam hukuku
alanında yazılan ilk ve en geniş muhtevalı eser olup klasik fıkıh literatürünün sistem ve bütünlüğünü büyük ölçüde korumuş olmasıyla da bu türün son örnekleri
arasında yer alır.
Müellif eserin önsözünde fıkhın ibadetler. vakıf, vasiyet. miras gibi değişik dallarında Türkçe bazı eserler bulunmakla
beraber İslam hukukunun bütün konularını içeren kitapların yok denecek ölçüde
az olduğunu. Türkçe'ye çevrilen bazı fı 
kıh kitaplarının da ya çok muhtasar ya da
düzensiz şekilde kaleme alındığını söyleyerek bu alanda kapsamlı bir eserin telifine olan ihtiyacı dile getirir. Müellifin verdiği bilgiye göre. Mustafa Hayri Efendi'nin şeyhülislamlığı zamanında (ı 9 ı 4- ı 9 ı 6)
nikah. talak, muamelat ve cezaya dair
özellikle Hanefi mezhebinin görüşlerini
içine alan bir eserin yazılması için Meşl
hat-ı İslamiyye Dairesi'nde bir heyet kurulmuş ve bu heyet baştanikah ve talakIa ilgili konular olmak üzere çeşitli meseleleri ihtiva eden Arapça metinleri toplamıştı. Bu metinlerio tercümesi için üyelerden Mecelle şarihi Ali Haydar Efendi
ile (Küçük) fetvahanede telif heyeti azası
olan Ömer Nasuhi Efendi görevlendirilmiş, ancak Hayri Efendi'nin şeyhülislam
lıktan ayrılmasıyla bu heyetin çalışmaları
durmuştu. Bu süre içerisinde Ömer Nasuhi nikahla ilgili meselelerden yaklaşık
1600 madde tercüm e etm iş bulunuyordu . Daha sonra Hukuk ilmini Yayma Kurumu (I 941'de Türk Hukuk Kurumu adını
almıştır) 1937'de bir Türk hukuk kamusu hazırlanmasına karar vermiş, I. cildi islam hukukuna ayrılan bu eserle ilgili çalışmalar sürerken 1939'da önce bir Türk
hukuk Iugatının yazılmasına gerek duyuimuş ve bu lugatta yer alacak İslam hukuku terimleri Ebül'ula Mardin'in başkanlı
ğında Ali Him m et Berki. Mehmet Gönenli, Şevket Yund ve Ömer Nasuhi Bilmen'den oluşan bir heyet tarafından kaleme
alınmıştır (Türk Hukuk Uıgatt, Ankara
I 944 ). Bilmen ayrıca hazır l anacak kamusun kendisine verilen ceza hukukuyla il-

gili kısmını kısa süre içinde yazıp kuruma
göndermesine rağmen muhtemelen diğer bölümlerle ilgili konular yazılamadığı
için bu teşebbüs bir sonuç vermem iştir
(Bilmen, ı. 3-4) Bunun üzerine müellif.
önceki çalışmalarına yeni bölümleri de
ekleyerekHükuk-1 İslômiyye ve Istılô
hôt-1 F1khiyye Karnusu'nu tek başına
kaleme almıştır. Eserin ibadetlerle ilgili kısmı Büyük İslam İlmihali adıyla ayrıca basılmıştır (İstanbul 1947-1 948).
Eserin hazırlanması akademik çevrelerde geniş yan kı uyandırmış ve yayım
lanması için özellikle Ebül'ula Mardin'in
olumlu mütalaası SıddıkSami Onar. Hüseyin Nail Ku balı ve Hıfzı Veldet Velidedeoğ
lu'nun bu yöndeki teşvik ve kararları sonucu eser İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından neşredilmiştir (istanbul 1949-1952) Adı geçen hukukçuların
da esere yazdıkları takrizlerde işaret ettikleri gibi İslam hukukunu hakkıyla bilen
insanların çok azaldığı bir dönemde yazı
lan kitap, hem müslümanların çeşitli dini
ve hukuki problemlere karşı İslam hukukunun çözümlerini öğrenme ihtiyacını
gidermiş, hem de Türk hukuk tarihi ve
İslam hukukunun klasik doktrinini araş
tıracak hukukçular için önemli bir kaynak
teşkil etmiştir.

Konuların

nin

tertibinde daha çok Kasani'-

Bedô'i'u'ş - şanô'i'

fi

tertibi'ş-şerô'i'

eser otuz ana
bölümden (kitap) meydana gelmiş ve bu
bölümler de kendi arasında alt bölümlere ayrılmıştır. Her bölümün başında ko nuyla ilgili terimierin tarifi ve kısa açıkla
ması yapılmaktadır. Sayıları 1400'e yaklaşan bu terimler (Kara, sy. 29-30 11985 ı. s.
175). esere Ist1lôhôt-1 F1khiyye Kamu su adının verilmesini haklı kılacak niteliktedir. Ayrıca Mecelle-i Ahkôm-1 Adliyye ile Osmanlılar'da uygulananArazi Kanunnômesi ve intikal kararnameleri gibi
kanun ve kararnameler de konuların içerisine serpiştirilerek nakledilmiştir.
adlı kitabından faydalanılan

Eserin ı. cildi İslam hukukuna giriş mahiyetinde olup iki bölümden meydana
gelmektedir. UsCıl - i fıkha dair olan ilk bölümde bu ilimle alakah terimler. bu ilmin
mahiyeti, konusu ve gayesi, tarihçesi anlatılmış. literatüro verilmiş , daha sonra
kitap, sünnet. icma ve kıyas başta olmak
üzere çeşitli şer'! deliller sıralanmış . hükümle ilgili konular. ictihad, fetva ve kaza konuları incelenm i ştir. Mecelle'de yer
alan ilk doksan dokuz madde ve Ebu'IHasan el-Kerhl'den rivayet edilen bazı
usul kaideleriyle Necmeddin en-Nesefi'-
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nin bu kaideler için

verdiği

örnekler ve

yaptığı açıklamalar da nakledilmiştir. İkin
ci bölümde İslam hukuk tarihi ele alınmış
tır.

Burada fıkhın tanımı ve faydası. kayashap döneminden başlamak
üzere çeşitli devirlerde yetişen müctehid
ve fakihlerin derece ve tabakaları , ihtilaf
sebepleri ve fıkıh mezhepleri anlatılmış
tır. Daha sonra ashaptan itibaren müellifin yaşadığı döneme kadar yetişmiş meş 
hur müctehid ve fakihlerden 405 kişinin
biyografisi verilmiştir.
nakları,

Genel olarak şahıs hukuku ile aile hukukunun kapsamına giren nikah, talak, nesep ve hidane ile nafaka konuları ll. ciltte
yer almaktadır. lll. cilt, İslam hukukundaki ceza! hükümlerle savaş hukuku ve gayri müslimlerle ilgili bir kısım muamelatı
ihtiva eder. IV. ciltte irtidad ve esirlerle
ilgili konular. İslam devletinin gelirleri ve
çeşitli şer'! ölçüler. em an etler. hibe ve vakıflar; V. ciltte yine vakıflar ve vasiyetler;
VI. ciltte alım satım akidleri, şüf'a. icare,
kefalet. havale ve vekalet; VII. ciltte rehin,
şirketler. mefküd, lakit ve lukata. hacr
ve ikrah, gasp ve itlaf; VII I. ciltte ikrar, davalar, beyyineler (şehadet ve tahlif) , kaza ve
ifta konuları incelenmiştir. VIII. cildin sonunda ayrıca müellifin İslam hukukunda
manevi zararların tazminiyle ilgili bir araş
tırması bulunmaktadır. Bu cildin sonuna
bütün ciltlerde geçen konu başlıklarının
alfabetik bir fihristi de eklenmiştir.
Istılôhôt -1 F1khiyye Karnusu'nda Hanefi mezhebinin görüşl eri esas alınmak
la beraber Maliki. Şafii, Hanbeli ve Zahiri
mezheplerinin görüşleri de kısaca zikredilerek hukukçular arasındaki ittifak ve
ihtilaf noktaları gösterilmiştir. Kitapta hukuki hükümlerin dayandığı şer'! deliller
geniş yer tutacağ ı endişesiyle zikredilmemiş. ancak hükümlerin gerekçesi sayıla
bilecek, onla rın teşri' hikmet ve sebeplerini anlatan ve "ilel-i fıkhiyye" (menat-ı hüküm) adı verilen baz ı delil ve yorumlara
yer verilmiştir.

Müellif konuları

işlerken özellikle klasik
yer alan ulemanın görüşlerini sadıkane bir şekilde nakletmekle yetinmiştir. Onun. müctehidde bulunması gereken şartları saydıktan sonra ictihad için "pek büyük bir kabiliyet ve pek
geniş malumatın" gerektiğini, ayrıca "pek
büyük bir diyanet ve pek azim bir seciyye-i ahlakiyye" iktiza ettiğini belirterek,
"Bu salahiyet i haiz olmayanlar için İslam
alemince kabul edilmiş olan bir müctehid-i muazzama taklidde bulunmaktan
başka yol yoktur ve illa dinin kudsi ahfıkıh kitaplarında
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muhafaza ve idamekabil olamaz"
ifadesi de (I, 245, 250) bu ansonucudur.

şeklindeki
layışın

islam hukukunun geniş bir kamusunu
eser birçok kaynaktan faydalanılarak yazılmıştır. Bu kaynaklar bazan
paragrafiarın sonunda belirtilmekle beraber genellikle her bölüm veya ciltten
sonra toplu olarak baskı yeri ve tarihi.
cilt ve sayfa numaraları verilmeden zikredilmiştir. Fıkıh usulüyle ilgili kaynaklar
arasında Pezdevl ve Serahsl'nin el-Uşul
adlı kitapları, Sadrüşşerla'nın et-Tavzif.ı ve Teftazanl'nin bu esere yazdığı

dinin ikinci baskısı yapılmış . daha sonra
da Bilmen Yayınevi tarafından yeniden
yayımlanmıştır (I-VIII, istanbul1967-70,
1985).
BiBLİYOGRAFYA :

oluşturan

et-TelviJ:ı adlı haşiyesi, İbnü'I-Hacib'in

Bilmen, Kamu.s", I·VIll, tür. yer.; Osman ÖztürkBekir Topa l oğ l u , Cumhuriyet Devrinde Yayınla
nan İslami Eserler Bibliyogra{yası (1923 -1973),
Ankara 1975 , s. 50; Ahmet Selim Bilmen, Ömer
Nasuhi Bilmen, istanbul 1975, s. 36-45; Vehbi
Vakkasoğlu. Osmanlıdan Cumhuriyete İslam
Alim/eri, istanbul 1987, s. 86-92; Türk Hukuk
LQgatı, Ankara 1991, s. IX -XIII ; Hu lusi Yavuz,
"Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen'in ilim ve
Kültür Ta rihimizdeki Yeri ve Tesiri", Siyaset ve
Kültür Tarihi Açısından Osmanlı Devleti ve islam, istanbul 1991, 1, 212, 217, 218; İsmail Kara, "Cumhuriyet Türkiyesi' nde Dini Yayıncılı
ğın Gelişimi üzerine Birkaç Not" , Toplum ve
Bilim, sy. 29-30, istanbul 1985, s. 153-177; Rahm i Varan . "B ilmen, Ömer Nasuhi", DİA, VI, 162.

Nesefl'nin Menarü'l-envar, Molla Fenari'nin FuşCılü'l
bedayi', Molla Hüsrev'in Mir'atü'l-uşCıl,
İbn Emlrü'I - Hacc'ın et-Ta]frir, Şevkani'
nin İrşadü'l-fuf.ıul; fıkıh tarihiyle ilgili olarak genel tarih ve tabakat kitapları yanın
da Sübkl'nin Taba]fatü'ş-Şati'iyye, İbn
EbCı Ya'la'nın Taba]fötü'l-lfanabile'si gibi biyografik eserler bulunmaktadır. FürCı kitaplarıyla ilgili olarak da Hanefller'den EbCı Yusuf ve Muhammed b. Hasan
eş-Şeybanl'nin eserleri. Hakim eş-Şehld
ei-Mervezl'nin el-Kafi, Serahsl'nin elMebsut, Kasani'nin Beda'i'u'ş-şana'i',
Molla Hüsrev'in Dürerü'l-J:ıükkam, İbra
him ei-Halebl'nin Mülte]fa'l-ebf.ıur, ibnü'I-Hümam'ın Fet]). u '1-]fadir, Ekıneled
din ei-Babertl'nin el-'İnaye, Zeynüddin
İbn Nüceym'in el-Baf.ırü'r-ra'i]f ve el-Eş
bah ve'n-ne?:a'ir, Fahreddin ez-Zeylal'nin Tebyinü 'l-J:ıa]fa'i~, Haskefl'nin edDürrü'l-mul,:ıtar ve İbn Abidin'in Reddü'l-muf.ıtar adlı haşiyesi, el-Fetava'lBezzaziyye, el-Fetava't- Tatarl,:ıaniyye,
el-Fetava '1-Velvaliciyye, el-Fetava'lHindiyye, Fetava-yı Ali Efendi, Behcetü'l-tetava ve Neticetü'l-fetava gibi
fetva kitapları. Mecelle ve çeşitli şerh
leri; Malikiler'den Sahnun'un el-Müdevvenetü'l-kübra, Haraşi'nin Şerf.ıu'ş-şa
gir 'ala Mul,:ıtaşari Ijalil, Derdir'in eş
ŞerJ:ıu'l-kebir ve Muhammed ed-Desuki'nin buna haşiyesi; Şafiiler'den imam
Şafii'nin el-Üm, Müzenl'nin el-Mul,:ıta 
şar, Nevevi'nin Minhdcü 't-talibin, İbn
Hacer ei-Heyteml'nin Tui).fetü '1-muf.ı
tac, Şemseddin er-Remll'nin Nihdyetü'lmuJ:ıtôc, Maverdi'nin el-AJ:ıkdmü's -sul
taniyye; Hanbeliler'den Muvaffakuddin
İbn Kudame'nin el-Mugni ve el-Mu]fni', Buhuti'nin Keşşdtü'I-]fına'; Zahiriler'den İbn Hazm'ın el-MuJ:ıalla vb. ki taplardan faydalanılmıştır.

Bir mukaddime ihtiva etmeyen eserin
telifi sırasında nasıl bir metot takip edildiğini bizzat müellifinden öğrenme imkanı bulunmamaktadır. Öteden beri Türkçe bir tefsir yazma arzusu taşıdığını ifade eden müfessir (XV, 656), üyesi bulunduğu Meclis-i Meb'usan'ın 1911'de feshi
üzerine memleketi Konya'ya dönerek tefsirini yazmaya başlamış ve dört yıl süren
bir çalışma sonunda 191 5'te eserini on
beş cilt olarak tamamlamıştır. Ancak ülkenin içinde bulunduğu mali sıkıntılar yüzünden eserin basımı birkaç yıl gecikmiş 
tir. Hatta bizzat müfessirin bildirdiğine
göre bu zor şartlarda VII. cildekadar basılan eserin satışından elde edilen gelirin
kafi gelmemesinden dolayı basım işine bir
müddet ara verilmiş, daha sonraki ciltlerin basımı Konya tüccarlarından bazı kimselerin yardımıyla gerçekleşebilmiştir
(XV, 658).

1949-1952 yılları arasında altı cilt halinde neşredilen eserin 1955 yılında 1. cil-

'u 'I-beyan, Fahreddin er-Razl'nln M efa-

Mul,:ıtaşarü'l-Münteha,
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(bk. MUHALEA).
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HUIASA
(bk. MUHTASAR).

L
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HUIASATÜ'l-BEYAN
( -:,ı~ f~~ı

Mehmed Vehbi Efendi'nin
(ö.

L

1949)

Türkçe Kur'an tefsiri.

Eserin telifi

sırasında

_j

Taberi'nin Cami-

tiJ:ıu'l-gayb, Beyzavl'nin Envarü't-tenzil ve esrarü't-te'vil, Nesefl'nin Medarikü't-tenzil ve J:ıa]fa'i]fu't -te 'vil, Ha zin'in Lübdbü't-te'vil, Nizameddin enN1sabur1'nin Gara'ibü'I-Kur'an ve rega 'ibü 'I-fur]fan, Ni'metullah b . Mahmud en-Nahcuvanl'nin el-Fütlif.ıdtü'l-ild 
hiyye ve'l-mefdtii).u'l-gaybiyye, EbüssuCıd Efendi'nin İrşddü '1- 'a~li's-selim
ild mezdya 'l-Kitdbi'l-Kerim, Sıddlk Hasan Han'ın Fetl).u'l-beydn ii ma]faşıdi'l
Kur'dn adlı tefsirleri kaynak olarak kullanılmıştır. Çok defa "Fahrl Razi ve Kadi'nin beyanları vechile", "Tefslr-i Hazin'de
beyan olunduğuna nazaran", "Ni'metullah Efendi'nin beyanına nazaran" gibi ifadelerle sadece müfessirlerin ismi belirtilerek eserlerine atıfta bulunulur ve ayetler bu kaynaklar esas alınarak tefsir edilir.
Nitekim müfessir, kaynakların özeti mahiyetindeki eserine Huldsatü'l-beydn ii
tefsiri'l-Kur'dn adını verirken bu hususa işaret etmek istemiştir.

Dirayet metoduyla yazılan eserde ayetler genellikle tek tek ele alınır, önce ayet
metni yazılır, arkasından meali verilir; daha sonra açıklama kısmına geçilir. Burada, anılan kaynaklardan bolca nakiller yapılarak ayette yer alan kelimelerin çeşitli
anlamları üzerinde durulur. Mecaz. kinaye, emsal, tekrar gibi edebi sanatlara işa
ret edilip Kur'an-ı Kerim'in fesahat ve belagat açısından eşsiz bir kitap olduğu vurgulanır. Yer yer kıraat vecihleri gösterilerek bunlara göre anlamda ortaya çıkan
farklılıklar belirtilir. Ayette temas edilen
akaid, fıkıh. tarih, ahlak gibi konulara
dair çeşitli bilgiler verilir. Bilhassa imanın
· mahiyeti, am elle olan ilişkisi. büyük günahları işleyenierin durumu. inanmayanların cehennemdeki konumu gibi itikadl
konular geniş biçimde ele alınır. Bu açık
lamalarda Ehl-i sünnet'in görüşleri yüceltilirken diğer mezheplerin görüşleri tenkit edilir. Nihayet "hulasa" diye başlayan
kısa bölümde ayetin tefsirine son verilirken ayetler arasındaki tenasübe de dikkat çekilir.
Hulasatü'I-beydn'da hadisler ekseriya meal olarak nakledilir; bu arada genellikle rivayet zinciri terkedilerek hadisler doğrudan Hz. Peygamber'e dayandı
rılır. Zaman zaman hadisi rivayet eden sahablnin ismi de zikredilir. Bazan da "Buhar! ve Müslim'in ittifak ettikleri bir hadiste ... " denilerek kaynak gösterilir. Bir
kısım ayet ve surelerin faziletlerine dair
rivayetlerle geçmiş milletler ve ahiretle
ilgili konularda İsrailiyat'tan sayılan haberlere de yer verilir. öte yandan saha be

