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Ebü'l-Hasen Ahmed 
b. Abdiilah b. Salih el-İcli 

(ö . 261/875) 

Hadis hafızı . 
L _j 

182 (798) yılında Küfe'de doğdu . Sez
gin'in bu tarihi 181 olarak kaydetmesi 
doğru değildir. 197'de (812) hadis öğre
nimine başlayan İcli Bağdat'ta yetişti , bir 
süre Basra ve Küfe'de kaldı. Tahsil mak
sadıyla Mekke , Medine, Yemen, Mısır, 

Bağdat ve Şam gibi yerleri dolaştı. Başta 
babası olmak üzere Yahya b. Adem, Ebu 
Amir el-Akadi, Muhammed b. Yusuf el
Firyabi, Ebu Nuaym Fazı b. Dükeyn ve Af
fa.n b. Müslim gibi hocalardan hadis din
ledi. Oğlu Salih ile Muhammed b. Futays 
ve Osman b. Halidel-İlbiri onun önde ge
len talabeleri olup Ahmed b. Hanbel ile 
Yahya b. Main de kendisinden hadis al
mıştır (Hatlb. IV. 2 ı 5). Kur'an'ın mahlük 
olduğunu ileri sürenleri tekfir eden İcli, 
mihne olayından sonra kendini' i badete 
vermek düşüncesiyle muhtemelen 218'
de (833) Trablusgarp'a yerleşti ve 261 '
de (875) orada vefat etti. Ölüm yıl ın ın 
260 olduğu da zikredilmiştir. 

İl ml birikimi ve dini hayatına göst erdi
ği itina sebebiyle övülen icn hadisçiliğ i aç ı 
sından Buhar! ile kıyaslanmış , Yahya b. 
Main'in onu güvenilir bir ravi olarak gör
düğü ve "çok sağlam" diye nitelendirdiği 
belirtilmiştir (Ma'rifetü 'ş-şikat, Sübkl'nin 
mukaddimesi, ı. l86) .Ancak Elbanl'ye gö
re İcli değerlendirmelerinde gevşek dav
randığından titizliğiyle bilinen cerh ve ta'
dll alimlerine muhalefet ettiği noktalarda 
görüşlerine itibar edilmemelidir. 

İ cll'nin bilinen tekeseri TdriJ;u'ş-şi]fiit 
(Ma'ri{etü'ş-şikat min rica/i ehli'l-'llm ve'l
fJadiş ve mine'çl.-çl.u'afa' ve ?ikru me?ahi
bihim ve al].barihim) olup kitap aynı za
manda bu sahanın günümüze ulaşan ilk 

kitabıdır (Ekrem Ziya el-Ömer!, s. ı 00-
1 o ı). Oğlu Salih veya başkaları tarafından 
müellife çeşitli zamanlarda sorulan soru
lara verdiği cevaplardan oluşan eser, Ki
tdbü Su'dldti EbiMüslim ŞdliJ:ı ebd
hü .. . diye başlayan uzun bir isimle tanı 

tılmakta ve biyografiler sahabi, tabiln , 
etbau't-tabiln ile daha sonrakiler olmak 
üzere dört tabakada ele alınmaktadır. Ön
ce Takıyyüddin es-Sübkl, ardından Zey
nüddin el-lraki'nin isteği üzerine Heyse
ml tarafından alfabetik hale getirilen, İbn 
Hacer el-Askalanl'nin bazı ilavelerde bu
lunduğu eserde adı Ahmed olanlara baş

ta yer verilmiş . raviler sika, sad ük, caizü'l
hadls ve zayıf gibi lafızlarta değerlendiril
miş, bazıları hakkında ise görüş belirtil
memiştir. Hatlb ei-Bağdadl, Muhammed 
b. Fütüh el-Humeydi, Abdülkerlm b. Mu
hammed es-Sem'ani, Ebü ' l-Kasım İbn 
Asakir, Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzl, 
Zehebi, İbn Receb ve İbn Hacer el-Aska
lani gibi müelliflerin faydalandığ ı kitap, 
Nüreddin ei-Heyseml'nin tertibi esas alı
narakAbdülmu'tl Emin Karacitarafından 
TdriJ;u'ş-şi]fiit (Beyrut 1405/1984). Takıy
yüddin es-Sübki ve Heyseml'nin tertiple
rinden hareketle Abdülallm Abdülazim 
ei~Bestevi tarafından Ma' rife tü 'ş-şi]fat 
(l-11, Medine 1405/1985) adıyla yayımlan
mıştır. Bestevl, Kal' aci'nin çalışmasın ı in- · 
celediğini, tek nüsha ile yetinilen bu ne
şirde hatalar bulunduğunu söylemiş ve 
bunlardan bazılarına işaret etm iştir (Ma'

ri{etü'Ş-şikat, neşredenin g i rişi, l , 13-18). 
Kal' aci'nin neşrine göre eserdeki biyogra
fi sayısı 2116 iken Bestevi her iki tertibi 
birlikte değerlendirdiği, ayrıca İbn Ha
cer'in Teh~ibü 't -Teh~ib'inde İ eli'ye daya
narak yer verilen biyografileri de ça lı ş

masına ekiediği için onun neşrinde sayı 

2366'ya ulaşmıştır. 

İcll'nin ayrıca el- CerJ:ı ve't-ta'dil ve et
Tdri J; adlı iki kitabından söz edilmektey
se de (mesela b k. Keş{ü '?·?unun, I, 582 ; 
Hediyyetü'l-'arifin, I. 54) Abdülallm Ab
dülazlm el-Bestevi bunların eş-Şi]fat'a 
verilen farklı isimlerden ibaret olduğunu 
söylemektedir (Ma'ri{etü 'ş-şikat, neşrede
nin girişi, I, 67) 
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islam alimlerinin dini bir meselenin 
hükmü üzerinde fikir birliği 

etmelerini ve bütün müslümanların. 

ortaklaşa benimserlikleri 
dini hükümleri ifade eden şer'i delil, 

İslam fıkhının 
Kur'an ve Sünnet 'ten sonra 

üçüncü kaynağı. 

ı 

_j 

Sözlükte "birleştirmek, derleyip topar
lamak, bir işi sağlam yapmak, azmet
mek, bir konuda fikir birliği etmek" gibi 
anlamlara gelen icma, Kur'an'da yer al
mamakla birlikte bu masdardan türetil
miş kelimeler dört yerde sözlük manasıy
la geçer (Yunus ı 0/7 1; Yusuf 12/15, ı 02; 
Taha 20/64) . Hadislerde kelime daha çok 
"niyet etme" anlamında kullanılmıştır. 
İcmaın dini literatürde kazandığı terim 
anlamı kelimenin sözlük anlamından ba
ğımsız olmayıp fıkıh usulünde icma ana 
hatlarıyla, "Muhammed ümmetinin (müc
tehidler) onun vefatından sonraki herhan
gi zamanda dini bir meselenin hükmü 
üzerinde fikir birliği etmeleri" şeklinde 
tanımlanır. 

Fürü-i fıkıh kitaplarında birçok dini - hu
kuki hükmün meşruiyet temelini göster
mek üzere başvurulan, fıkıh usulü eser
lerinde ise kaynaklar teorisinin vazgeçil
mez bir öğesi olarakyer verilen ve temel 
şe r'! deliller arasında genellikle üçüncü 
sıraya yerleştirilen icma İslam fıkhı ve 
kültürünün çok önemli kavramlarından 

biridir. Usul-i fıkhın tedvin edilmesiyle 
birlikte literatürde icmaa özel bir yer ay
rıldığı , icmaın dayanakları, varlık ve ge
çerlilik şartları, hükmü gibi konular üze
rinde geniş bir biçimde durularak bir ic
ma teorisi oluşturulmaya başlandığı gö
rülür. Ancak i c ma konusunda cereyan 
eden tartışmaların sağlıklı bir değerlen
dirmesini yapabilmek için bu eserlerdeki 
bilgilerin yanı s ı ra icmaın tarihi ve fikri 
temellerini ve ortaya çıkış sürecini de dik
kate almak gerekir. 
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