
i C BAR 

ceğini söylerler (bk. VEı..A.YET). Hanefiler, 
ayrıca küçükken baba ve dedesi tarafın
dan evlendirilenlere bullığa erdiğinde 
belli durumlarda, bunlar dışında birisi ta
rafından evi en dirileniere de mutlak olarak 
bu evliliği feshetme hakkı tanıyarak müc
bir veli grubunu geniş tutmanın muhte
mel olumsuz sonuçlarını da önlemek iste
mişlerdir (HanefTler'in buluğ muhayyerli
ği açısından icbar velayetini üç kadernede 
ele almaları hakkında bk. M. Ebu Zehre, 
el-Af:ıualü'ş-şal]şiyye, s. ı 18-ı21). Bu me
seledeki görüş ayrılığı, kadınlar üzerinde
ki icbar velayetinin sebebinin yaş küçük
lüğü mü, evlenmemiş olma mı yoksa her 
ikisi de mi olduğu konusunda fakihlerin 
farklı kanaatler taşımasından kaynaklan
maktadır. Bu konudaki icbar velayetinin 
kapsamını en geniş tutanlar Malikiler'dir 
(bu mezhepteki icbarteorisinin kaynakla
rı hakkında bk. M. K. Masud, X.XIV/2 [ ı405/ 
ı 985 ı. s. 2 ı 5-253). Dul kadının velisi tara
fından zorla evlendirilemeyeceğinde ne
redeyse ittifak bulunmakla birlikte akıl 
hastalarının (mecnun ve ma'tuh) hangi 
şartlarda evlendirilebileceği ve onlar üze
rinde veli ve hakimin hangi ölçü ve sıra 
dahilinde icbar velayetinin olacağı dakt
rinde tartışmalıdır. Öte yandan İbn Şüb
rüme, Osman ei-Bettl, Ebu Bekir ei-Esam 
gibi bir grup müctehid, küçükler üzerin
de icbar velayetinin bulunmadığı görü
şünde olup küçüklerin evlenmelerini ve 
evlendirilmelerini, evliliğin bulüğ sonra
sını ilgilendiren bir hak ve durum olu
şundan hareketle muteber görmez. İbn 
Hazm da küçük erkek çocukları üzerinde 
icbar velayetinin bulunmadığı görüşünde
dir (el-Muf:ıalla, XI. 42-43) . Fakihlerin ço
ğunluğunun. aralarındaki görüş farklılık

larına rağmen ehliyetsiz veya eksik ehli
yetli kimselerin zorla evlendirilebilmesi
ni ilke olarak benimsernesi ve kadının ev
lenme ehliyetini kısıtlı tutması, böyle bir 
yetkiyi ima eden ayetlerden (en-Nur 24/ 

32; et-Talak 65/4) veya Hz. Peygamber'in 
bilgisi dahilinde cereyan eden bazı evlen
di rm e olaylarından ziyade (Şevkanl, VI, 
ı 36- ı 38) toplumlarının bu yöndeki güç
lü geleneğiyle, küçükleri n ve kadınların 
müstakbel haklarının korunabilmesi için 
onlar adına böyle bir yetki kullanımının o 
dönemde gerekli görülmesiyle ilgilidir. 
Konunun sosyal şartlarla bu şekilde yakın 
ilgisi olduğu için de çağımız İslam ülkele
rinde yapılan kanuniaştırmalarda evlilik 
için asgari yaş sınırlaması getirilmiş ve 
veliye icbar yetkisinin tanınmaması ci h e
tine gidilmiştir. 
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Hukuk, toplumda yürürlükte olan ve 
kamu otoritesi tarafından yaptırıma bağ
lanan kurallar bütünü olduğundan, İslam 
toplumunda kaza! nitelikteki dini hüküm
lerin ve hukuk kurallarının ifası sürecinde 
taraflar arası bir anlaşmazlık, kamu dü
zenini ya da üçüncü şahısların haklarını 
ihlal eden bir durum ortaya çıkarsa kamu 
yetkililerinin devreye girmesi kaçınılmaz 
görülür. Miras hükümlerinin uygulanma
sında hakimin devreye girmesi, belli du
rumlarda annenin çocuğunu emzirmeye 
veya yakınların aile içindeki küçük çocuk
ların bakım ve eğitimi görevini üstlenme
ye zorlanabilmesi, ödeme imk2ını bulunan 
borçlunun ödemeye, belli durumlarda es
naf ve sanatkarın mesleğini icra etmesi
ne, nafaka yükümlüsünün sorumlusu ol
duğu şahısların geçimini sağlamasına ve 
elinin altındaki hayvanın yeterince bakı
mını yapmayan kimselerin satıma zorlan
ması , ayrıca ihtikarı önlemek için alına
cak zecrl tedbirler. kamu yararı için is
timlak ve narh uygulaması, ortaklığın gi
derilmesinde ve şüfa hakkının sağlanma
sında yargı yolu, arazi sahibinin elindeki 
fazla suyu satıma zorlanabilmesi gibi du
rumlar böyledir. Devlet başkanının veya 
diğer kamu yetkililerinindinin caiz ve mu
bah alanına giren konularda getirebilece
ği kısıtlamalar. kamu yararının sağlanma
sına veya dinin bir ilkesinin korunmasına 
yönelik olarak alacağı tedbirler de yine 
cebri uygulamanın bir diğer türünü oluş
turur. Bu bağlamda Hulefa-yi Raşidln dö
nemindeki birçok uygulama, esnaf için 
dükkaniarında zayi olan müşteri malını 
tazmin etme yükümlülüğünün getirilme
si. müslüman erkeklerin gayri müslim ka
dınlarla evlenmesinin bir dönemde yasak
lanması, gayri müslimlerin faize yol aça
bilecek belli meslekleri icradan menedil
mesi gibi örnekler hatırianabilir (bu ko
nuda çeşitli uygulama örnekleri hakkında 
bk. Muhammed Mustafa Şelebl, Ta'lflü'l
af:ıkam, s. 35-71 ). Son grupta yer alan bu 
ve benzeri örnekler, doktrinde zaman za
man hakkın özüne dokunan bir müdahale 
olarak görülüp hukuken sonuç doğurup 
doğurmayacağı tartışılmışsa da ağırlıklı 
görüş, bunların hukukun koruduğu özel 
veya genel bir yararın sağlanmasına yö
nelik bir hak kullanımı veya kamu görevi 
olduğu yönündedir. 
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(bk. ÇOCUK DÜŞÜRME). 
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ı 
ici, Adudüddin 

ı . 

(~yı .:.ı-ı~'~) 

Ebü'l-Fazl Adudüddln Abdurrahman 
b. Ahmed b. Abdilgaffar el-le! 

(ö. 756/1355) 

Kelam, usul 

L 
ve dil alimi, muhakkik. 

_j 

680'de (1281) Şlrazyakınlarındaki lc'de 
doğdu. Hz. EbG Bekir'in neslinden geldiği 
söylenen varlıklı bir aileye mensup olup 
babası doğduğu şehrin kadısı idi. k'de ye
tiştikten sonra önce Şlraz'a, ardından İl
hanlılar'ın yeni kurduğu başşehir Sultani
ye'ye giden Adudüddin, İlhanlı Veziri Re
şldüddin Fazlullah'ın himayesine girdi. Bu 
sırada aynı şehri ziyaret eden İbnü'I-Fu
vatl, lcl'nin 706 (1306) yılında Sultaniye'-



ye gelerek ilim, hikmet ve edebi ilimler
de Reşldüddin'e tabi olduğunu ve onun 
yanında bulunduğu sırada felsefeye yö
nelerek akl de alanında bazı yanlış görüş

ler benimseyip kötü alışkanlıklar kazan
dığını, bu yüzden babasıyla arasının açıl

dığını söyler. Ancak İlhanlı sarayında mev
ki edinmek için Sultaniye'ye gelen İ bnü'l
Fuvatl'nin, bu iddiaları kendisini engelle
yen Tel'yi itharn etmek amacıyla ileri sür
müş olması muhtemeldir (van Ess, WO, 
IX [l977-78J, s. 272) 

Olcaytu Han döneminde ( 1304- ı 3 16 ı 

Sultaniye'de kadılık görevini yürüten Jel, 
hanın yanında seferlere katılan seyyar 
medresede müderrislik yaptı. Onun ölü
mü üzerine yerine geçen oğlu Ebu Said 
Sahadır Han devrinde Sultaniye'de kadıi
memalik oldu. Reşldüddin'in ölümünden 
sonra vezir olan oğlu Gıyaseddin Muham
med'in arzusu ile 727 (1327) yılında Şl
raz'a dönerek burada kadılığa başladı. e1-
Feva'idü '1-Gıyasiyye ve ŞerJ:ıu '1-Mul]
taşar adlı eserlerini Gıyaseddin'e ithaf 
eden Tel'nin Şlraz'daki bu görevini ne za
mana kadar sürdürdüğü bilinmemekte
dir. Kaynaklarda, bir süre sonra Şlraz'dan 

ayrıldığı ve hayatının bir kısmını muhte
melen Şebenkara'da geçirdiği belirtilir. 
736'da (1335-36) Ebu Said'in ölmesi ve 
Gıyaseddin'in idam edilmesinin ardından 
İlhanlı hakimiyetinin sona ermesi üzeri
ne tekrar Şlraz'a dönen Tel, buranın yeni 
hakimi İncu hanedanına mensup Emir 
Ebu İshak yönetiminde kadılkudat oldu 
ve Hafız-ı Şlrazl ile de görüştü. Hafız onu, 
Fars bölgesinin imarını sağlayan beş 
önemli şahsiyetten biri ve "bilgi ülkesinin 
padişahlar padişahı" olarak niteler (Hafız 
Divanı, s. 537). 

Tel, fiilen katıldığı arabuluculuk girişim
lerine rağmen Muzafferller hanedanının 
kurucusu Mübarizüddin Muhammed b. 
Muzaffer 'in kuşatmasından kurtulama
yan Şlraz'dan gizlice ayrılarak memleke
tine gitti (754/1353). Burada Şah Şüca'ın 
koruduğu kı . bir yıl sonra Kirman valisi 
tarafından bilinmeyen bir sebeple tutuk
lanarak Direymiyan'da hapsedildi ve ora
da vefat etti. 

Adudüddin el-Jel'nin hocaları içinde Ka
di Beyzavl'nin talebelerinden Çarperdl ile 
Naslrüddln-i TCısl'nin talebesi Kutbüd
dln-i Şlrazl de bulunmaktadır. Tel ile Çar
perdl arasında bazı görüş ayrılıkları or
taya çıkmış ve yaptıkları tartışmalar ilim 
çevrelerinde meşhur olmuştur. Tel'nin ye
tiştirdiği öğrencilerden onun e1-Meva
)fıf ve Feva'id'i üzerine şerh yazmış olan 

Şemseddin el-Kirmanl, ŞerJ:ıu Mul]taşar · 
için bir haşiye kaleme alan ve Jel'nin en 
önemli talebesi olarak zikredilen Sa'ded
din et-Teftazanl, e1-Meva)fıfve Cevahi
rü'1-keldm'a şerh , ŞerJ:ıu Mul]taşar'a 

haşiye yazan Seyyid Şerif el-Cürcanl ve 
İbn Kadi-i Kırım diye tanınan Ebu Muham
med Abdullah b. Sa'd el-Aflfi el-Kazvlnl'
nin adları zikredilebilir. 

Metodu. Tel. üç ayrı alanın usulünü ken
di düşüncesine konu olarak seçmiştir: 
UsCılü ' d-dln, usul-i fıkıh ve usulü'I-Iuga. 
Bunların birincisinde akldeyi, ikincisinde 
fıkhın ilkelerini, üçüncüsünde dil bilimi
nin esaslarını araştırmıştır ( Şerf:ıu Mul]ta

şar; s. 6-7). Jel'nin metodunu ifade eden 
kavram tahkiktir. Tahkik, kendisinden ön
ce tesbit edilmiş bulunan doğruların ras
yonel bir şekilde yeniden kazanılmasının 
yoludur. Jel'ye göre kendi döneminde ya
şayan alimler, doğru diye ileri sürülen ka
naatleri ciddi bir şekilde tah ki k etmedik
leri için başta kelamcılar olmak üzere ilim
lerde "kll ü kal" ile uğraşılmış. herhangi 
bir rivayet, niçin söylendiği araştınima
dan ve neye tekabül ettiği belirlenmeden 
nakledilmiştir (Cürcanl, Şerf:ıu '1-Meva/s:ıf, 
ı, 2 2) . le!' nin eserlerinde tah ki k bir tür ye
niden inşa, yani savunulan bir görüşü ye
niden ele almak, bunun sonucunda o gö
rüş hakkında bir kanaate ulaşmak, onu 
benimseyip sürdürmek veya reddedip 
gündemden çıkarmaktan ibarettir. An
cak tah ki k bazı kriterler dikkate alınarak 
yürütülmelidir. Bu kriterler görüşün doğ
ru olduğunu tesbit etmek, ne getirip ne 
götürdüğünü dikkate almak, ayrıca bü
tün bir düşünce sistemi içinde onun ye
rini belirlemek, böylece düşüncede bir in
sicama ulaşmaktan ibarettir. Icı kelamda 
doğruluk kriteri olarak şeriata uygunlu
ğu, işe yararlık kriteri olarak müslüman
ların o gün karşı karşıya bulunduğu aKl
devi meseleleri n hallini ve insicam krit eri 
olarak da mantıl<l tutarlılığ ı kabul et mek
tedir ( el-MevaJs:ıf, s. 4-5) . Zamanındaki 

ulemanın tavrını yetersiz bularak tenkit 
etmesi de bu noktalarda gördüğü eksik
liklerden kaynaklanmaktadır. 

Tel'nin ilim anlayışında temel ilke ilmin 
maluma tabi olmasıdır. Ancak ilim, alim
den bağımsız bir şey olmayıp ikisi arasın
da "faide" denilen bir alaka bulunmakta
dır. Bu alaka, ilmi kendinde değerli bir 
şey olarak görmeyi engelleyip onunla elde 
edilmesi umulan bir neticeyi ifade eder. 
ilim bu anlamda bir fayda sağladığı ölçü
de abes olmaktan çıkar. Bir ilmin konusu 
malum alanının bir cihetten görülmesiyle 
ortaya çıkar ve ilimden beklenen fayda ile 
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konusu birlikte ele alımnca o ilmin mese
leleri belirgin hale gelir ( Şerl:ı.u Muf]taşar; 
s. 4) . Çeşitli meseleleri bir ilme ait kılan 
husus, onlar arasında hakiki veya itibari 
olarak bulunan bir "vahdet" cihetidir. 
Eğer bu cihet olmasaydı her mesele ken
di başına bir konu teşkil eder ve ilim de
nilen düzen kurulamazdı. Bunun sonu
cunda insanlar birbiriyle ilgisi olmayan 
bilgi yığınlarına sahip olacağından ne me
seleleri n çözümü yönünde metodik bir 
gayret, ne de geçmişte yaşanılan tecrü
belerden düzenli bir istifade söz konusu 
olabilirdi (a.g.e., s. 4) . 

Her ne kadar kendisinden önce oluşan 
gelenek çerçevesinde düşünen bir alim 
ise de Icl çözülmemiş meselelere de öne
riler getirmeye çalışmıştır. Bunlardan bi
ri, düşünce geleneğinin en önemli ilkele
ri arasında yer alan dil biliminin yeniden 
anlaşılarak kurulmasını hedefleyen "vaz'" 
alanıdır. Jel bu problemi dili mantığa irca 
ederek çözmeyi denemektedir. Jel'nin 
mantığa verdiği ayıncı konum bununla 
kalmamakta, onu fıkıh usulünün "meba
dl"sinden sayarak rasyonalist bir çizgi 
takip ettiği intibaını uyandırmaktadır. 
Ancak onun rasyonalizmi , varlık ve teklif 
alanlarıyla irtibatlı olarak verilere bağlı ve 
bağımlı bir akılcılık şeklindedir. 

Icl varlığı ve değerler alanını temelien
dirirken şeriattaki verileri esas kabul ede
rek aklı, dolayısıyla mantığı sadece for
me! anlamda bir ilke saymış ve değerler 
alanında ona yetki tanımamıştır. Bu tav
rında muhtemelen İbnü'l-Hacib ' i örnek 
almış. onun tarafından başlatılan, bütün 
alanları mantığa irca edip kavrama süre
cini tamamlamaya çalışmıştır. 

Kelami Görüşleri. lcl'ye göre kelam il
mi Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği dinin 
inanç esaslarını ispat eden, yani rasyonel 
şekilde anlaşılır ve kabul edilebilir kı la n. 
ortaya çıkan veya çıkması muhtemel bu
lunan karşı fikirleri de bertaraf eden bir 
ilimdir. Bu ilmin konusu, inançların ispa

. tma taalluk etmesi açısından bilinen her 
şeydir. Konu tesbit edilirken kullanılan 
"ma'lum" kavramı var olandan (mevcQd) 
daha geniş olup ma'dCımu da içerir. Bu
nun neticesinde bir esasa inanma kadar 

· inanınama da kelam ilminin konusuna 
girmekte, böylece şümullü bir varlık an
layışı bu ilmin tayin edici unsurlarından 
biri olmaktadır. En mü him ilim· olarak 
gördüğü kelam ilminin yaşadığı dönem
de gereken ilgiye mazhar olmadığını söy
leyen Jel'ye göre nizam - ı alemin devamı 
için insanlar çeşitli mesleklerle uğraştığı 

411 



icT. Adudüddin 

gibi ilimlerde de herkesin ilgisi farklılaş
maktadır. ilimierin en önemlisi yaratıcı
nın varlığı ve sıfatları , peygamberliğin is
patı gibi meseleleri konu edinen kelam
dır. Özellikle toplumun normatif esasını 
teşkil eden mükellefiyet ve şeriatın daya
nağı olarak nübüwet ketamın başta ge
len konusunu oluşturur ( el-Meualqf, s. 8; 
Şertw Mui)taşar, s. 6) . İci'nin yerleşti rdiği 
konuma göre kelam İslam toplumuna, 
kendisini bir sistem içinde görme ve ona 
ihtiyaç duyduğu dış verileri kullanma im
kanını sağlayan bir ilimdir. İslam toplu
munun yerine getird iği arneli görevlerin 
ön şartları olan inanç sonucunda fıkıh 
usulü, hadis ve diğer ilimler mümkün ol
makta ve bu ilimler, İ slam toplumunun 
devamının doğru esaslar üzerine oturma
sını sağlamaktadı r. 

Tel'nin düşüncesinde ak1de sabit ilkeler 
üzerine kuruludur. Buna bağlı olarak on
toloji en genel anlamda bir varlık öğretisi 
oluşturur ve kelam ilminin önemli konu
larından birini meydana getirir. İnsanın 
karşılaştığı haliyle bir oluş ve yok oluştan 
ibaret olan varlığın bir düzen içinde cere
yan ettiği şüphesizdir. Bu düzenin kalıcı 
ve değişken unsurlarını tesbit etmek için 
arazlar ve cevherlerin yanında kategori
lerin de (makülat) varlık probleminin konu
ları arasında ilahiyyat bahislerinden önce 
ele alınması gerekir. kl'nin arazia ilgili 
meseleleri cevherden önce ele alması (el

Meualf:ıf, s. 96- 181, 182-265). insanın hissi 
olarak algılanan değişkeni akli olarak kav
ranabilen kalıcıdan daha önce alg ılayabil

diği ve kalıcının ancak değişkenin incelen
mesiyle belirlenebileceği gerçeğine bağlı 
olarak anlaşılabilir. Varlık konusuna dik
katle bakıldığında meselenin sadece var 
olmak açısından mevcüdattan ibaret bu
lunmadığı , insanı mevcüdat içinde bir 
yere yerleşti rme gayretinin öne geçtiği 
görülür. Bundan dolayı hem kategoriler 
hem cevher, araz, irade, kudret. fiil , akıl 
gibi meseleler sırf kendinde (bizatihi) şey
ler ve entelektüel bir ilginin neticesi ola
rak söz konusu edilmemektedir. Bu du
rum aynı şekilde ilahiyyat bahislerinde de 
göze çarpmakta, bu bahisler ele alın ırken 

insan en önemli konu haline gelmekte, 
onun bir taraftan mevcQdat açısından bu
lunduğu yerin tesbiti, diğer taraftan Al
lah'a göre durumunun belirlenmesine ça
lışılmaktadır. 

Adudüddin ei-İci bilgiyi, "aksine ihtimal 
bırakmayacak şekilde konusuna belirle
yicilik sağlayan özellik" diye tanımlar.- Ona 
göre bilgi probleminde hareket noktası-

412 

nı , bilen bir varlık olarak insan ve onun 
mevcüdat içindeki yeri teşkil eder. Bu hu
sus insanın doğuştan, doğrudan bir mü
dahalesi veya kesbi olmaksızın zaruri bil
gilere sahip bulunması anlamına da gel
mektedir. İci'nin özellikle dikkat çektiği 
husus. her yönden yaratanla yaratı l mış 

arasındaki farklılık ve başkalıktır (a.g. e., 
s. 2) . Onun muhtelif eserlerinde bilgi, var
lık ve değer ilişkisi oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Icl, toplumsal düzene esas 
teşkil etmesi ve herkes tarafından kavra
mlabilir genel ilkelere sahip olması nokta
sından hareketle dini bilgi konusu haline 
getirmekte ve kognitif değeri üzerinde 
tahkike dayalı bir araştırınayı zorunlu kıl
maktadır. Nazar, kendinde bir ak1de un
suru olmamakla birlikte ak1denin ispatı 
noktasından bir ön şart haline gelmekte
dir. Onun öğretisinde , felsefede olduğu 
gibi insanın bilgiye nasıl ulaştığı değil 
amacı gerçekleştirmek için istidlal süre
cinde bilginin nasıl doğru kullanılabilece
ği üzerinde durulmaktadır. 

Tel'nin eserlerinde ilahiyyat ve sem'iy
yat bahisleri ancak varlık ve bilgi prob
lemleriyle ilgili bir görüş oluşturulduktan 
sonra söz konusu edilmektedir. İlahiyya
ta dair konular rasyonel olarak temellen
dirilirken sem'iyyat bahisleri insanın id
raki ölçüsünde Allah - alem ve Allah- insan 
ilişkis i şeklinde ele alınmaktadır. lcl'nin 
meşhur eserinin ilk dört mevkıfında orta
ya koyduğu kavramsal çerçeve, insanların 
her dönemde ve her zaman karşısına ç ı

kan problemlere çözüm önerileri getire
bilmesini sağlamaktadır. Onun düşünce

sinde iman, "Hz. Peygamber'in vahiy ürü
nü olarak getirdiği her şeyi tasdik etme" 
anlamına gelip bu da özellikle iyi arneller
le alakası sebebiyle dünyadaki hayat dü
zeni ve ahlaklılık açısından tayin edici bir 
role sahiptir (Ceuahirü 'l-kelam, 11 / 2, s. 
224-225 ). 

Yaşadığı dönemdeki Moğol istilası se
bebiyle istikrarı yeniden kazanma gere
ğini farkeden ve buna bağlı olarak ilmi bir 
istikrar kaynağı gören Id, hem geleneği 
i h ya etmesi hem de daha sonraki nesille
re aynı imkanı sağlaması açısından İslam 
düşünce tarihinde özel bir yere sahiptir. 
Onun yaşadığı devir, yeni şeylerin aranıp 
geliştirilmesinden çok eskinin yeniden 
tasnif ve terkip edilerek korunduğu bir 
dönem olmuştur. Tel'nin ve döneminde 
yaşayan diğer alimierin en önemli mese
lesi. doğruluğu tartışılmayan hususların 
tahkık edilerek yeniden kavranmasını 
sağlamak, .bunu yaşayan topluma ve ge
lecek nesillere ulaştı rmaktan ibarettir. 

ki'nin diğer eserleri yanında özellikle el
Meva~ıf'ta takip ettiği metot bu prob
lemin çözümüne yöneliktir (krş . Sarton, 
III/1 , s. 629). Amaçların gerçekleşmesi söz 
konusu olduğunda kendisini bağımlı his
setınediği önceki düşüncelerden istifade 
eden İci, ayrıca kendi teklif ve tercihleri-

. ni anlamlı kılan çerçeveyi çizmiştir. Onun 
eserleri sadece sistematik olmaları açı

sından değil bunun yanında düşünce ta
rihini de içermeleri bakımından sonraki 
nesillere bir model sunmaktadır. 

ki, hem ketarn hem fıkıh usulü alanın
da akli unsurları sem'iyyatla meczettiği 
için kendi düşüncesinde felsefeye müs
takil bir yer bırakmamıştır. Burada özel
likle işaret edilmesi gereken husus, onun 
her ne kadar felsefi unsurları kullansa da 
kendisini bunlara bağımlı hissetmeyen, 
ancak düşüncesini açıklarken başkaları
nın görüşlerine başvurmayı gerekli gören 
bir üsiQbu tercih etmesidir. Bu husus onu 
felsefi birikimine rağmen fe lsefeye ba
ğımlı olmaktan kurtarm ı ş ve kelami çer
çeveyi aşmasını engellemiştir. Nitekim 
kelamcılarla filozoflar arasında cereyan 
eden tartışma ve ihtilaf noktalarında Ici 
genellikle kelamcıların tarafında yer al
mış , ancak kelamcılar içinde herhangi bir 
kimsenin görüşüne bağımlı kalmayıp ken
di tavrını geliştirmiştir. 

İslam düşüncesi ve özellikle Osmanlı 
ilim anlayışı üzerinde kalıcı bir tesir bıra
kan Tel'nin eserleri, asırlarca ders kitabı 
olarak okutulduğu gibi kendisi de Cürca
ni ve Teftazani ile birlikte Osmanlı ulema
sının ideal alim modelini oluşturmuştur. 

Bütün eserleri şerh ve haşiyelere esas 
teşkil eden Tel'nin el-Meva~ıf'ta ortaya 
koyduğu sistematik sadece kelamda de
ğil diğer ilimlerde de örnek alınmıştı r 

(van Ess, Die Erkenntnislehre, s. 38-39). 
ki, özellikle dilin mahiyetiyle ilgili olarak 
vaz' konusunu müstakil bir risalede ele 
alıp bu disiplinln kurucusu olmuş, Molla 
Fenari ve Mehmed Efendi tarafından ge
liştirilen "cihet-i vahdet" kavramını yer
leştirmiştir. Zaman içinde telif edilen çok 
sayıdaki vaz'iyye ve cihet-i vahdet risale
leri, lci'nin attığı adımların sonraki ulema 
tarafından sürdürüldüğünü göstermek
tedir. 

Eserleri. 1. el-Meva/jıf* ti 'ilmi'l-ke
lam. Daha önceki ketarn düşüncesinin öz
lü ve sistematik bir ifadesi niteliğindedir. 

Muhtelif kütüphanelerde çok sayıda yaz
ma nüshası bulunan kitabın (Süleymani
ye Ktp., Çorlu lu Ali Paşa, nr. 443/14; Bağ
dattı Vehbi Efendi, nr. 815; Fatih , nr. 3157. 
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3 I 58, 3 ı 59, 3 160) müstakil veya şerh ve 
haşiyeleriyle birlikte çeşitli baskıları mev
cuttur (Kahire I 32 5; istanbul I 339). Eseri 
müellifin talebelerinden başlayarak Mu
hammed Abduh'a kadar çok sayıda alim 
şerhetmiştir. 2. Cevahirii'I-kelam*. el
Meva]fıf'tan önce yazıldığı dikkate alın
dığında bu eserin muhtasarı olmasından 
ziyade (Keşfü'?-?Unün, ll, 1892) ilk şekli 
olarak telakki edilmesi daha isabetli gö
rünür. Muhtelif nüshaları mevcut olup 
Ebü'I-Aia ei-Afifi tarafından yayımlanmış
tır (bk bi bl) 3. ePA]Ja'idü'l-cAt;ludiy
ye*. Yel'nin vefatından on iki gün önce te
lifini tamamladığı eseri olup medreseler
de ezberlenmek amacıyla kaleme alınmış. 
icma edilen akaid konularını içeren özlü 
bir risaledir. Eseri çok sayıda alim şerhet

miştir (Keşfü '?-?Un ün, ll, I I 44- I I 45) . 4. 
Risale (el-Mal).aletü '1-mul).arrara) ii ta]J
}fi]fi'l-kelami'n-nefsi (Risale fi kelamil
lah). Kemalpaşazade'nin şerhettiği ese
rin bazı nüshaları İstanbul kütüphanele
rinde bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Laleli , nr. 2581 /6; Beşir Ağa, nr. 662/3). s. 
Şer]Ju Mul].taşari'l-Müntehd. İbnü'I- Ha
cib'in Müntehe's-sul ve'l-emel'inin ken
disi tarafından yapılan el-M ul].taşar'ı 
üzerine yazılmış bir şerhtir. 734 (1334) 
yılında tamamlanan eser u lemanın ilgisi-

ni çekmiş ve hakkında çok sayıda haşiye 
kaleme alınmıştır (Taşköprizade, s. 236; 
Keşfü'?·?Unün, ll, 1853-1 857) . Müstakil ve 
haşiyeli olarak çeşitli baskıları mevcuttur 
(i stanbu l 1307, 1317; Bulak 1316-1 319; 
Beyrut ı 983). 6. Adabü'l-ba}J§, el-Ada
bü '1-'Ac;iudiyye, er-Risaletü '1-'Ac;iudiy
ye. İstidlal yolu ve metotlarını konu alan 
ve nazar ilminin kurallarını içeren "on sa
tır"dan ibaret risalede müellif ortaya koy
duğu istidlal metodunu muhtelif eserle
rinde uygulamıştır (mese la b k. Şerl:ıu Mui].
taşar; s. 8, 9). Medreselerde asırlarca oku
tulup ezberletilmiş olan eser (istanbul ı 267, 
ı 274; Kah i re ı 306, ı 3 I O) üzerine çok sayı
da şerh ve haşiye yazılmıştır (Taşköpriza
de, s. 972; Keşfü'?-?Unün, ı, 41) . 7.lfaşi
yetü '1-Keşşaf. Tabakat kitaplarında zik
redilmeyen bu eser Zemahşerl'nin el
Keşşaf'ına yapılan haşiye olup bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (Beş ir Ağa, nr. ı ı ı 3; bu nüs
hadan alınmış iki örnek için bk. Yılmaz, s. 
45-4 7). 8. Ta]J]fi]fu 't-tefsir ii tek§iri't-ten
vir. Müstakil bir tefsir olan eserin özelli
ği müellifin ayetleri bir anlam bütünlüğü 
içinde ele almasıdır. Eser, dil bilimi ve dil 
felsefesine dayanmakla birlikte kelam ve 
fıkıh usulüyle ilgili meselelere ve felsefi 
konulara da temas etmektedir. Ahkam 
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ayetlerinin açıklanmasında genellikle Şa
fii mezhebine bağlı kalınmakla birlikte 
diğer mezheplerin görüşleri de zikredil
mektedir. Eserde el-Keşşdf, Mefati]Ju'l
gayb, Lübdbü't-tefsir ve .daha sık olarak 
Kadi Beyzavi'nin Envarü 't-tenzil'inden 
isim zikredilerek iktibaslarda bulunulma
sı. bazı araştırmacılan bunun Beyzavi'nin 
tefsirine yazılmış bir şerh olabileceği ka
n aatine sevketmiştir (iA , V/2, s. 922; Elr., 
lll, 270) Eserin İstanbul kütüphanelerin
de yedisi tam, ikisi eksik olmak üzere do
kuz nüshası mevcuttur (Yılmaz, s. 50-61 ). 
Ahzab süresinin tefsiri Nedim Yılmaz ta
rafından tahkik edilerek doktora tezine 
eklenmiştir (a.g.e., ek., s. 2-44) 9. Af.ılii]J-ı 
cA{iudiyye*. Taşköprizade, siyaset ilmi 
konusunda kaleme alınan en önemli eser 
olarak zikrettiği bu risaleye gençliğinde 
bir şerh yazdığını kaydeder ( Miftal:ı u 's
sa' ade, s. 489; yazma nüshaları için bk. Sü
leymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 625/19; 
Kütahya Va h id Paşa il Halk Ktp., nr. 668). 
10. el-Feva'idü'l-Gıyasiyye. Sekkakl'nin 
Mifta]Ju '1- 'u1Um adlı eserinin m ean i. be
yan ve bedi'e dair kısımlarının muhtasarı 
olup Olcaytu Han'ın veziri Gıyaseddin Mu
hammed'e ithaf edilmiştir (Keşfü '?-?U
nun, ll, I 299). Taşköprizade Ahmed Efen
di (istanbul 1314) ve Molla Mahmud ei
Farüki ( KanpOr 1331 / 191 3) tarafından ya
pılan şerhleri basılmıştır (diğer şerhleri ve 
yazmaları için bk. Taşköprizade, s. 273-274; 
Brockelmann, GAL, I 1, 2 7 I; Suppl., ı ı, 292-
293) Eser. Aşık Hüseyin tarafından uzun 
bir girişle birlikte neşredilmiştir (Kahire 
ı 99 ı) . 11. el-Medl].al fi 'ilmi'l-me'ani 
ve'l-beyan ve'l-bedi'. Hatib ei-Kazvini'
nin Tell].işü'l-Mifta]J'ının özeti niteliğin
de kaleme alınan eserin sonuna müşabe
hat alakalarına dair bir bölüm eklenmiş
tir. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüsha
ları olup (mesela bk. Süleymaniye Ktp., 
Kasldecizade Süleyman Sırrı, nr. 704/7, 
4437), Aliel-Mısri ei-MerhQmi (Süleyma
niye Ktp., nr. ı 3 ı 7) ve Kemalpaşazade ta
rafından şerhedilmiştir. 12. er-Risale
tü'l-va i'iyye (Risale fi'l-uaz'). Bir buçuk 
varaklık bir risaledir. Dille varlık arasında- · 
ki ilişkinin mantık esasına göre kurulma
sını amaçlayan risalenin birinci kısmında 
mantık! bir taksim yapılmakta. ikinci kı
sımda yer alan tasnifin mevcüdatla ilgi
sinin kurulması gerektiğine işaret edil
mekte, üçüncü kısımda ise bu alaka bir 
esasa bağlanmaktadır. Risalede, modern 
dönemde mantıkçı pozitivistterin ve özel
likle Rudolf Carnap'ın yapmaya çalıştığı 
gibi dilin mantık esaslı bir temeliendiril
mesi denenmektedir (Logische Syntax 
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der Sprache, Wien 1934 ). Başta Ali Kuşçu, 
Muhammed b. Ahmed ed-DesGki ve Hif
nl olmak üzere risaleye çeşitli alimler ta
rafından şerh ve haşiyeler yazılmış (Keş
fü'?·?unan, I, 898) ve birçok defa basıl
mıştır(istanbul 1267, 1275, 1292, 1295, 
1297,1305,1308, 13ll;Kahire 1310). 

kl'ye ayrıca Behcetü't-tevf:ıid, ŞerJ:ıu'I
Ma]faleti'l-müfrede fi şıfati'l-kelô.m, 

el-Kevô.şif ii şerJ:ıi'l-Mevô.]fıf adlı eser
ler izafe edilirse de (Keş{ü'?·?unün, ı , 258; 
Hediyyetü'l-'arifin, I, 527) bunların kl'ye 
nisbetleri konusunda kesin bir şey söyle
mek mümkün değildir. Yine ona izafe 
edilen İşrô.]fu 't-tevari]]'in (Brockelmann, 
GAL, II, 271 ; iA, V/2 , s. 922-923), Kara Ya
kub lakabı ile bilinen Ya'küb b. İdrls ei
Karamanl'ye ait olduğu anlaşılmaktadır 
(Brockelmann, GAL, ll, 289; Suppl., ll, 313; 
Yılmaz, s. 49) . Bu eser, All Mustafa tara
fından Zübdetü't-tevô.ri]] ii tercemeti 
İşrô.]fi't-tevô.ri]] adıyla Türkçe'ye çevril
miştir (Millet Ktp., Reş id Efendi . nr. 663; 
Süleymaniye Ktp., izmir, nr. 375). Yernin ho
cası Çarperdl'ye yazdığı bir mektubu da 
günümüze ulaşmıştır ("Risale min 'Aı;lu
diddln el-kY ila Fabriddln el-Çarperdl" , 

Amasya Beyazıt il Halk Ktp., nr. 1849, vr 
49b· 50b) . 

Adudüddin el-ki'nin düşüncesini tesbit 
etmeye kısmen katkıda bulunan iki çalış
madan ilki, el-Mevô.]fıf'ın birinci mevkı
fının Almanca'ya tercüme ve şerhinden 
ibaret olan Joseph van Ess'in doçentlik 
tezidir (Die Erkenntnislehre des Adudad- . 
din al-İci, Wiesbaden 1966) . Ancak bu 
eserde müellifin bütün gayreti, Tel'yi Yu
nan felsefesiyle irtibatlandırıp düşünce-

. sini bu felsefeye irca ederek açıklamaktan 
ibaret olmuştur. ki' nin toplumsal sorum
luluğun farkına varan bir alim olduğu ger
çeğinin de göz ardı edildiği bu yaklaşım 
onun gereği gibi aniaşılmasını engelle
miş , ayrıca bilgi teorisindeki özgünlüğü
nü ve düşünce metodundaki muhakkik
liğini gereği gibi yansıtmamıştır. Joseph 
van Ess. ki hakkında bazı makaleler de 
yazmıştır (bk. bibl.) İkinci çalışma Nedim 
Yılmaz'ın onun tefsirdeki yerini konu edi
nen doktora tezidir (bk. bibl.) . Bunlara Ah
med et-Tayyib'in, el-Mevô.]fıf'ta illiyet 
meselesini ele aldığı Mebô.J:ıişü'l-'ille 
ve'l-ma'WI min Kitabi 'l-Mevô.]fıf li'I-ici 
adlı eseri de eklenebilir (Kahire 1987) . 

Adudüddin el-lci'nin Ta(ıf!:ilı:u ' t-te{slr {1 tekşlri 't-tenvlr adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye K tp., Damad İbrahim Pa
şa, nr. 134) 
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Müfessir, Şafii fakihi. 

18 Cemaziyelevvel 832'de (23 Şubat 
1429) Şiraz 'ın Ic beldesinde doğduğu kay
dedilmekteyse de (Sehavl. VLII . 37) tefsi
rini 870'te ( 1465-66) kırk yaşında iken ta-


