
Müellif kitabını Hz. Peygamber'in fetvala
rından örneklerle bitirir. ResOl-i Ekrem'in 
fetvaianna dair bu kısım (IV. 266-414), 
Mustafa Aşür( Ka hire ı 980) ve Süleyman 
Selim el-Bewab (Dımaşk -Beyrut 1984) ta
rafından Fetava Resulillah, Abdülkadir 
el-Arnaüt tarafından Fetava İmami'l
müftin ve Resuli rabbi' I- 'alem i n (Ri 
yad 14 ı 8/ 1 997) adıyla müstakil olarak da 
yayımlanmıştır. 

Kitap, belirgin bir şekilde re'y ve ictihad 
karşısında muhafazakar davranıp nassı 
aşmamaya itina gösteren Hanbeli usul 
anlayışını. bu mezhebin tatbikatından ve 
özellikle Ahmed b. Hanbel'in fetvaların
dan birçok örnekle destekleyerek takdim 
etmesi bakımından genel hatlarıyla Han
beli mezhebinin usuldeki temayülünü 
temsil etmekle birlikte bir Hanbeli usulü 
olmadığı bir yana teknik anlamda bir fı
kıh usulü kitabı olduğunu söylemek bile 
zordur. İ'ldmü'l-muva)f)fı'in ' in fetva 
adabına dair bir eser olduğu görüşü de 
(n ş r. Muhammed e i -M u ' ta s ım - Bill a h ei
Bağdadl, neş red e nin g iri ş i , I, 9) isabetli 
değildir. Kitabın . yeterince sistematik ol
mayan "mezhepler üstü" ya da "Selefi" 
diye nitelenebilecek bir metodoloji dene
mesi veya metodolajik yaklaşımın daya
nacağı genel prensipler (Se lefl metodo
lojinin esas ları) üzerinde duran bir eser 
olarak değerlendirilmesi daha uygundur. 
Kitapta rüya tabiri, sıfat meselesi. kader 
meselesi, kabir ahvali ve te'vil gibi doğ
rudan usulle ilgili olmayan birçok konuya 
yer verilerek bunların Selef'in bakış açısı 
doğrultusunda ele alınması . yine bir kav
ramın Selef'in dilindeki kullanımıyla son
radan kavuştuğu terim anlamındaki kul
lanımı arasındaki farka dikkat etmeme
nin ve Kur'an'ı sonraki terminolojiye göre 
anlamanın doğurduğu sakıncalar üzerin
de durulması bu tesbiti desteklemekte
dir. 

Kitap, sistemat ik bütünlük ve mantık! 

tutarlılık açısından tenkide açık bir görü
nüm arzetmekte, bu da eserin belli bir 
süre içinde yazılmayıp adeta değişik za
manlarda kaleme alınan parçaların bir
leştirilmesiyle meydana gelmiş bir der
leme olduğu izlenimini vermektedir. Bu 
durum biraz da kitabın istitrat usulüyle 
yazılmış olmasından kaynaklanmakta
dır. 

İ'lô.mü'l-muva)f)fı'in önce Delhi'de (l
ll, 1298. 1313- 1314) veKahire'de(I-III , 
I 325/ 1907, Hadi 'l-ervafJ, ile birlikte) basıl
mış. Selefi-Hanbeli düşüneeye karşı ilgi
nin arttığı ve bu yönde resmi politikaların 

hız kazandığı yakın dönemde de dört cilt 
halinde birçokyeni neşri ve bunların mü
teaddit baskıları gerçekleştirilmiştir ( n ş r. 

M. Muhyidd in Abdülhamld, Kah i re 1374/ 
ı 955; n ş r. Ta. ha AbdürraG f Sa'd, Ka h i re 
I 968; Beyrut 1973; n ş r. Abdurrahman ei
Vekll , Kah i re I 389/ 1 969; n ş r. Abdülkerlm 
ibrahim el-Garbavl , Kah i re ı 970; n ş r. Mu
hammedAbd üsse lam ibrahim. Beyrut 
ı 4 ı 1/ 199 ı , ı 414/1993 ; n şr. isamüddin es
Sababatl, Ka h i re ı 414/ 1 993 ; n ş r. Muham
med e i-M u'tas ım - Bill ah el-Bağdadl, Bey
rut 1416/1995 , 1418/ 1998). Yine bu süre
cin sonucu olarak kitabın değişik bölüm
lerinin müstakil eserler halinde neşrinin 
yanı sıra (yk bk.) Muhammed b. Salih el
Useymin'in Mul]tô.rat minA 'lô.mi 'l-mu
va)f)fı'in adlı çalışmasında olduğu gibi 
(R iyad ı 4 ı 2/1 992) eserden seçmeler de 
yapılmıştır. 
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Türkçe il kelimesinin Arapça kurala gö
re çoğul u olan iliit aşairle (aşiretler) eş an
lamlıdır: VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren kul
lanılmaya başlanan bu kelime ile iran'da
ki göçebe ve yarı göçebe kabileler kas
tedilmektedir. Etnolojik. antropolojik ve 
sosyolojik kriterler bir yana bırakıldığın-
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da iran'daki göçebe ve yarı göçebe kabi
leleri İslami dönemde üç ana gruba ayır
mak mümkün olmaktadır. 

1. Hint-İran Kabileleri. Fars'taki beş 
ayrı bölgede yaşayan göçebelerle Luris
tan ' ın kısmen yarı göçebe Kürtler' i ve 
Lurlar'ı ile Taberistan 'ın yarı göçebe Be
IQçlar'ı ve daha ziyade tarım ve hayvancı
lıkla uğraşan Ciller'i bu grubu oluşturur. 
İstahri. İbn Havkal ve diğerleri Fars'taki 
beş kabile bölgesinden (rem) bahseder. 
Bu bölgelerin en genişi Cilüye'dir (KGh 
GT!Gye); remm-i Remican da denilen bu 
bölge HGzistan'dan İsfahan 'a kadar uza
nır. Diğer üç bölge tamamen Fars'ta, dör
düncüleri olan remm-i Bilzincan da Fars 
Kirman sınırındadır. istahrl'ye göre bu 
bölgelerin 500.000 çadırlı sakinleri kış ve 
yaz otlak arayarak dolaşırlardı. Her bölge
de kasaba ve köyler vardı ve her bölge
nin lideri kervanların emniyetinden, yol
ların korunmasından ve idari işlerden so
rumlu idi (Mesalik, s. 98-99, 11 3). Toprak
Iarı kabile reis ve ileri gelenlerinin mülki
yetlerinde tuttukları bilinmektedir. İstah
ri, onların vergilerini mukaseme denilen 
üründen pay verme usulüyle ödedikle
rini söylerken (a.g. e. , s. 158) İbn Havkal 
bölgelerin mukataa. ibra veya mukase
me yoluyla vergilendirildiğini kaydeder 
(Şüretü 'l-arz, ll. 302-303). 

İbnü'I-Belhl, Fars'ta yaşayan ve beş ka
b ileden oluşan ikinci grup olarak Şeban
kare'yi zikreder: onları aslen çoban. odun
cu ve kalifiye işçiler olarak tanıtır ve sa
dece kaba kuwetten anladıklarını söyler 
(Farsname, s. 169). Şebankareler. Rema
ni kolunun reisi Faziüye (Fazlaveyh) Fars'a 
hakim olup Büveyhiler'den tahsisat (nan
pare) alıncaya kadar birçok defa dağıtıl 

mışlardır : bundan sonra ise sayıları art- · 
mış ve Fars'ta söz sahibi olmuşlardır. 
502'de (11 08-11 09) Selçuklu Sultanı Mu
hammed Tapar' ın Fars'a vali t ayin ettiği 
Çavlı Sakavu, Şebankareler'i yenerek bazı 

kalelerini ele geçirdi ve eyalette düzeni 
sağladı. Çavlı Sakavu'nun ölümü üzerine 
Şebankareler yeniden bölgeyi kontrolle
rine almaya çalıştılarsa da sonuçta Sal
gurlular'dan Sunkur b. Mevdüd 543'te 
(1148) onlara karşı başarılı operasyonlar 
yaptı ve bölgeye hakim oldu. Daha sonra 
Şebankareler yavaş yavaş yerleşik düze
ne geçmişler ve Lurlar'ın Fars içlerine it
tikleri ŞGller tarafından asimile edilmiş
lerdir. 

Suriye'deki Cebelisümmak'te yaşayan 
Kürtler'den Lur-ı Büzürg'ün hanedana is
mini veren kurucusu Ebü'l-Hasan FazlQ-
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ye'nin torunlarından bazıları , Meyyafari
kln ve Azerbaycan üzerinden üştüran
küh'un kuzeyine göç ettiler ve yaklaşık 
SOO ( 1 006) yılında oraya varıp Salgurlu
lar'ın hizmetine girdiler: ardından da LG
ristan'da bağımsızlıklarını ilan ettiler. VII. 
(XIII.) yüzyılın başında Suriye'den gelen 
pek çok kabilenin kendilerine katılmasıyla 
iyice güçlenip LGristan'ın tamamını ele 
geçirdilerse de hakimiyetleri uzun sürme
di. HülagG'nun Lüristan valisi olarak ata
dığı Şemseddin Argun zamanında ( 1259-
1274) durum iyice kötüleşti. 

İlk İslam coğrafyacıları, Kirman'da bu
lunan yarı göçebe kabile grupları olarak 
Kufslarve BelGçlar'dan bahseder.lfudu
dü'I-'ô.Iem'de (s . 124) Belüçlar'ın yol ke
sici, kana susamış haydutlar oldukları, bir 
kısmının Ciruft ile Baft arasında, bir kıs
mının da KGfic dağlarında oturduğu ve 
Büveyhiler'den Adudüddevle'nin değişik 
savaş hileleriyle bunların sayısını azalttı
ğı kaydedilir. İbn Havkal ise Menücan ve 
Hürmüz sınırlarında yaşadıklarını. kendi
lerini Arap saydıklarını ve yaklaşık 10.000 
kişi olduklarını söyler ( Şuretü '/-art, ll, 309-
31 O; ayrıca b k. Bosworth, Iran, XIV [ 19761. 
s. 9-17). Bu kabileler, Büveyhiler tarafın

dan ezilinceye kadar bölgede bir tehdit 
unsuru olmaya devam ettiler. Küfic dağ
larının sakinleri yedi kabileye ayrılırdı ve 
bunların reisierinden mukataa usulüyle 
vergi alınırdı. Kirman Selçuklu Meliki Ka
vurd, Şii Kufs ve Belüç kabileleri üzerin
de hakimiyet ku rm ada çok başarılı olmuş 
ve Kufslar'ı Bem ile Ciruft arasındaki dağ
lık bölgelere yerleştirmiştir. Sencer'in ölü
münden (552/1157) sonra Oğuzlar'ın Kir
man'a gelmesiyle BelGçlar bir ölçüde yer 
değiştirmiş ve daha doğuya kaymışlar
dır. 

Z. Ar a p Kabileleri. Arap kabilelerinin 
HGzistan ve Basra körfezi kıyılarına göç 
etmeleri İslam fetihlerinden öneeye rast
lar. Ancak bunların çoğunluğu fetihler sı
rasında veya ondan hemen sonra garni
zon bölgelerinden gelerek İran şehirleri
ne yerleşmiştir. Müslüman Araplar Bas
ra'dan iran'ın güneylerine, Kirman'a, Sls
tan'a, özellikle de Horasan'a yöneldiler ve 
gittikleri yerlere beraberlerinde kabile ih
tilaflarını da götürdüler: bir tarafta Re
bia ve Yemenli Ezd. diğer tarafta Temlm 
ve Kays (Mudar) kabileleri yer alıyordu. Fa
kat Araplar zamanla büyük ölçüde ma
halli nüfus içerisinde asimile oldular. lfu
dudü'l-'ô.Iem'de (s. ı 08) yaklaşık20.000 
Arap'ın GCızganan steplerinde bulundu
ğu, emirlerinin Güzganan hükümdan ta
rafından belirlendiği ve "sadaka" larını 

76 

ona verdikleri söylenmektedir. Müslü
man akınları . Araplar'la Arap olmayan 
unsurları ikiye bölmesine karşılık göçebe 
veya yarı göçebelerle yerleşik halk arasın
da karışıklığa sebebiyet vermemiştir. 

3. Türkmen-Türk Kabileler i. Türkmen 
ve Türk kabilelerinin akışı Araplar'ın aksi
ne. yerleşik ve yarı yerleşik nüfus arasın
daki ilişkilerde büyük değişikliklere yol 
açmıştır. IV. (X.) yüzyılın sonlarında Oğuz 
boyları Orta Asya'dan batıya doğru hare
ket etmeye başladılar. Ana kol , Abbas\' 
topraklarında Türkmen veya Türk impa
ratorluklarının ilkini kuracak olan Selçuk
lu ailesinin liderliği altında bulunuyordu. 
Diğer kolların biri Mangışlak'a , biri iran'a 
ve bir diğeri de Karadeniz yoluyla Balkan
lar'a ulaştı: kısmen yerleşik olan daha 
büyük bir grup ise Siriderya bölgesinde 
kaldı. 

Selçuklular göçebe kabile muhacereti
nin lideri haline gelmelerine rağmen şe
hir hayatına yabancı değillerdi. Başlan
gıçtan beri yerleşik başşehirleri vardı ve 
İlhanlılar gibi çadır ordugahlarda yaşa
mıyorlardı. Oğuzlar'ın bağımsız veya yarı 
bağımsız gruplarının pek çoğu, iran'da 
disiplinsiz ve birbirinden kopuk vaziyette 
bulunuyordu: Selçuklular'ın aksine Oğuz 
liderleri uyrukları üzerinde yeterli kont
rolü sağlayamamışlardı. Tuğrul Bey ve 
Alparslan gibi güçlü hükümdarlar, Abba
si topraklarında mevcut olan hükümet 
şeklini özümleyerek bu idareye kendi töre 
ve geleneklerinden yeni yorumlar kattı 

lar. Selçuklu idaresindeki Türkmen gö
çebelerinin sayısı on binler civarındaydı. 
Bunlar büyük hayvan sürülerinden sağ
ladıkları et, süt, yü n ve deri ile faydalı ol
muş. ayrıca çorak toprakların hayvan ot
latılarak verimli hale getirilmesine vesile 
olmuştur. 

Oğuzlar'ın diğer kabile ve göçebe grup
larla ilişki içine girdiklerini gösterecek de
Iili er azdır. ·Ancak Batı Azerbaycan'daki 
Kürtler'le ve Yukarı Irak'taki bedevilerle 
temasta oldukları bilinmektedir. İlk ge
len Oğuz grupları muhalefetle karşılaştı

lar: Selçuklular'la Şebankare ve Kufs ara
sında sonradan ortay;;ı çıkan ihtilaflar 
Selçuklular'ın merkezi hükümetin otori
tesini kabul ettirme gayretinden kay
naklanmıştır. Arapça ve Farsça eserlerde 
genel olarak müslüman Oğuzlar denilen 
Türkmenler'in yoğun biçimde Yukarı Irak. 
.Cürcan. Merv ve Azerbaycan'da bulundu
ğu görülmektedir. Diğerleri ise cihad için 
Gürcistan, Ermeni-Bizans ve Kafkas sı
nırları ile Suriye ve Anadolu içlerine inti-

kal ettiler. İran dahilindeki Türkmenler, 
Selçuklu ordularında aşiret birliklerini 
oluşturuyordu. Birçok Türkmen lideri 
Selçuklu sultanlarının kumandanı idi ve 
bu durum onlara. merkezi hükümet za
yıfladığında kendilerini süratle mahalli 
idarecilere dönüştürme imkanı veriyor
du. Bu hususta en göze çarpan örnekler, 
Artuklular ile Sunkur b. Mevdüd tarafın
dan kurulan ve gücünü Cündeman böl
gesindeki yarı göçebe kabilelerden alan 
Salgurlular'dır. 

Cürcan, Dihistan ve Merv'deki Türk
menler, Sultan Sencer döneminde ( 1118-
1 ı 57) hükümdarın tayin ettiği bir şahne 
tarafından yönetiliyordu. Otlaklar ve su
ları Türkmenler' e çadır sayılarına göre da
ğıtılmıştı ve karşılığında şahnenin topla
dığı vergiden başka otlak ücreti alınıyor

du (Müntecebüddin Bed!', s. 8-12, 84-85). 
Oğuzlar 548'de (1153) yendikleri Sencer'i 
savaş alanında esir aldılar: arkasından da 
Horasan'a akın edip yağmaladılar. Sencer 
daha sonra esaretten kurtulduysa da 
kontrolü yeniden ele geçiremedi. Sen
cer'in 552'de (1157) ölümünün ardından 
çok sayıda Oğuz Horasan'a gelerek tah
ribat yaptı ve yeni yer değiştirmelere se
bebiyet verdi; 582'de ise (1186) liderleri 
Melik Dinar Kirman eyafetini ele geçirdi 
(Muhammed b. ibrahim, s. 106vd.). 

İlki Harizmşah Alaeddin Muhammed 
Tekiş zamanında ( 1200-1220) gerçekle
şen Moğollar'ın iran'ı işgalleri geniş tah
ribat ve katliamlarla devam etmiş ve bü
yük nüfus değişikliklerine sebep olmuş
tur. Moğollar'ın sayısı ve teşkilat yapısı, 
istilalarını hem Araplar'ın hem de Selçuk
lular'ın fetihlerinden farklı kılıyordu. Mo
ğollar sürüler halinde ve yalnız savaş için 
hazırlanmış . amaçları sadece siyasi üs
tünlüğü ele geçirmek olan insanlardı . Mo
ğol istilalarıyla gelen kabileler büyük ölçü
de Azerbaycan ve Arran'da, daha küçük 
ölçüde de Anadolu 'da toplandılar. Yeni 
gelenlerden birçoğunun haliHazırda iran'
da bulunan bazı Türk kabileleriyle yakın 
akrabalıkları vardı. Ülkedeki Türkler'in bü
yük çoğunluğu bu istila ve göçler sırasın
da Anadolu, irmlniye ve Suriye'ye doğru 
gitti. Siyasi yönetim. bir nevi askeri aris
tokrasİ oluşturan Moğollar ve Türk aşiret 
reisierinin elinde bulunuyordu. Otlakları 
paylaşan reisler yerleşik hayata düş
manca tavır takınmışlar ve ele geçirdik
leri topraklarda rençberleri ve şehirlileri 
sömürmeye başlamışlardı. Gazan Han'ın 
hükümdarlığı sırasında (ı 295-1304) gö
çebe asker aristokrasisinin gücünü azalt
ma ve ziraatı ihya için bir teşebbüste bu-



lunulmuşsa da ancak kısmen başarı kaza
nılmıştır. 

Moğol Büyük Hanlığı'nın parçalanması 
üzerine Çağatay Han'ın idaresi altındaki 
göçebeler. Doğu Türkistan'dan Batı Tür
kistan'ın içlerine doğru baskı yapmaya 
başladılar. Nihayet Batı Türkistan göçe
belerini birleştirmeyi başaran Timur on
ları . İslam sınır boylarını Orta Asya göçe
belerine karşı korumak amacıyla kullan
dı. Timur. Çağatay'ın oğullarına bıraktığı 
topraklarda yaşayan göçebeleri ve Kıp
çaklar'ı ezdikten sonra seferlerine başla
dı; bunun sonucunda da yeni kabile ha
reketlenmeleri meydana geldi. Timur'un 
gücünün esas dayanağı. İlhanlılar'da ol
duğu gibi sürüleriyle birlikte bir otlaktan 
diğerine göçen askeri kabile aristokra
sisi idi. Bu sıralarda önce Batı ve Kuzey
batı. daha sonra Orta ve Güney iran'daki 
Türkmen göçebeleri. Karakoyunlu ve Ak
koyunlu idareleri altında güçlü birer grup 
olarak teşkilatlandılar. Liderleri -ki bun
ların en çok bilineni Uzun Hasan'dır- ka
biliyetli kişilerdi ve iyi idareciliklerinin ya
nında saraylarını , göçebe alışkanlıkianna 
rağmen . daha önce Selçuklular'da da gö
rüldüğü gibi İran kültürünün ana mer
kezleri haline getirmişlerdi. 

Türkmenler'in Doğu'ya doğru hareket
leri Safeviler döneminde de devam etti. 
Safevi Hükümdan Şah İsmail'in destekçi
lerinin büyük çoğunluğu da Karakoyunlu 
ve Akkoyunlu federasyonlarından kopan 
kabilelerle Anadolu. Suriye ve İrmlniye'
den gelen göçerlerdi. Safevi güçlerinin 
çekirdeğini oluşturan kızılbaşlar Ustaclu, 
Şemlü, Tekelü, Rumlu. Baharlu, Dulkadır. 
Türkmen. Hinislu, Kaçar ve Afşar kabile
lerinden müteşekkildi. Şah İsmail'in ölü
münden (930/1 524 ı hemen önce Türkmen 
kabileleriyle İranlı unsurlar arasında ayrı
lıklar baş gösterdi. Onun yerine geçen 1. 
Tahmasb Çağataylar. Kürtler. Lurlar ve 
Peyiller'in de içinde bulunduğu diğer ka
bileleri de askeri gücüne dahil etti; ancak 
kabile liderlerini kontrol altına almakta 
zorlandı ve kabileler arası kan davaları bir 
süre devletin varlığını tehlikeye düşürdü . 

Tahmasb'ın tarunu 1. Abbas kontrolü ye
niden sağladı; sınır bölgelerinde ele geçi
rilen Gürcü ve Ermeni esirlerin çocukla
rından özel süvari birlikleri kurarak kabi
le kuwetlerinin önem ve etkilerini azalt
tı. Şah Abbas'ın ölümünden sonra ll. Ab
bas dönemi hariç merkezi hükümetin 
kontrolü yine zayıfladı. Doğudaki Galzay 
ve Abdall Afganlar artan bir ivmeyle güç
lü hale geldiler; Kirman'da Belfıçlar'ın. ba
tıda Kürtler'in saldırıları sıklaştı ve XVIII. 

yüzyılın ortasında İsfahan bölgesinde Lur
lar ve Bahtiyarller de saldırı başlattılar. 

Safevller'i kabile reisieri tarafından ku
rulan Afşar. Zend ve Kaçar hanedanları 
takip etti. İlk hanedam kuran Nadir Şah 
İlhanlı. Karakoyunlu ve Akkoyunlu dö
nemlerinde faal olan ve Safeviler döne
minin de en güçlü kabileleri arasında bu
lunan Afşar kabilesinin Kırklu kolundan
dı. Afşarlar'a halef olan Kerim Han Zend, 
aslen büyük ölçüde Lak ve Zagros etek
lerinden gelen Lurlar'ın desteğini almıştı. 
Zendler'in başşehri Şlraz'dı ve saraya ön
ceki Türkmen saraylarında olduğu gibi 
alim ve kültürlü insanlar toplanmıştı. 
Üçüncü hanedan Kaçar kabilesine men
sup Aga Muhammed Han'ınki idi. Kaçar 
kabilesi Safeviler döneminde çok öne çık
mış ve 1. Abbas tarafından üç gruba ayrı

larak bunların birincisi Lezgiler'in akınla
rını kontrol etmek için Gence'de. ikincisi 
Özbekler'e karşı Horasan'ın savunulma
sına yardımcı olmak için Merv'de. üçün
cüsü de Hazar denizinin doğusuna doğ
ru Türkmen memleketinin sın ırlarını ko
rumak için Esterabad'da iskan edilmişti. 
Aga Muhammed Han Kaçar. Kerim Han 
Zend tarafından esir olarak tutulduğu 
Şlraz'dan kaçtı ve bütün Kaçarlar'ı topar
Iayıp iran'ın büyük bir kısmına hakim ol
du; başşehri de Tahran'a nakletti. Genel 
olarak Kaçar hükümdarları kabile bölge
lerini o kabilenin şefleri vasıtasıyla yönet
tiler. Aga Muhammed Han'ın halefi olan 
FethAli Şah kabHelerin gücünü kırmak 
için çok gayret gösterdi ve birçoğunu da
ğıtıp şeflerini idam ettirdi. Sonuç olarak 
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren şefie
rin gücü büyük ölçüde zayıfladı ve hükü
met politikası bir kabileyi diğerine karşı 
kullanmak. aileler arasındaki kan davala
rını . kıskançlıkları körüklemek ve kabile 
reisliği uğruna şefleri birbirine düşürmek 
için onlara rüşvet vermek şekline dönüş
tü. XIX. yüzyıl sonları itibariyle 9 milyon
luk toplam nüfusun 2 milyondan biraz 
fazlası kabilelerden oluşuyordu. 

Kabile kuwetleri 1906 devriminde her 
iki tarafta da bulunuyordu. 1 Haziran 1909 
tarihli seçim kanununun 63. maddesiy
le Şahseven. Kaşkay. Harnsa ve Bahti
yari kabileleriyle Türkmenler ulusal mec
lise birer temsilci gönderme hakkını ka
zanmışlardı. Hükümet anayasanın askıya 
alındığı 191 S'i izleyen yıllarda kabile böl
gelerini kontrol edemez oldu; 1. Dünya Sa
vaşı sırasında buralardaki düzensizlik ve 
isyanlar daha da arttı. Savaştan sonra 
Rıza Han (daha sonra Şah ı merkezi hü
kümetin otoritesini ülke genelinde yeni-
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den tesis etti ve Kaçar hanedanına son 
verdi. Bahtiyarller. Kaşkaylar ve Türk
menler kısmen silahsız ve zararsız hale 
getirildi. Bu arada göçebeleri yerleşik ha
yata geçirme faaliyetleri de gösterildi. 
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!il ANN KATHERiNE SWYNFORD LAMETON 

L 

İ'lAÜ' s-SÜNEN 
(~1 ~>ı.:J) 

Zafer Ahmed et-Tehanevi'nin 
(ö. 1974) 

Hanefi mezhebinin 
görüşlerini destekleyen hadisleri 

derleyip şerhettiği eseri. 
_j 

XX. yüzyılın ortalarında Hindistan'da 
kendilerine "Ehl-i hadis" denilen bazı alim
ler, Hanefi imamlarının hüküm verirken 
hadise değil kıyasa dayandıkları nı, bu yüz
den pek çok meselede hadise muhalefet 
ettiklerini ileri sürmüşler. Hanefi alimleri 
de bu iddiaların temelsizliğini ortaya koy
maya çalışmışlardır. Zafer Ahmed'in da
yısı ve hacası Eşref Ali et-Tehanevl de bu 
iddialara karşı çıkanlardan olup bu konu
da yazdığı İJ:ıya'ü's-sünen'in müsvedde
lerinin kaybolması üzerine benzer bir ça
lışma yapmak için Ahmed Hasan es-Sen
behli'yi görevlendirmiştir. Senbehli'nin 
hazırladığı İJ:ıyô.'ü 's-sünen'in ilk cildini 
beğenmeyen Eşref Ali, Zafer Ahmed'den 
onun hatalarıyla ilgili bir istidrak yazma
sını istemiş, Zafer Ahmed de İstidrô.kü'l
J:ıasen 'alô. İJ:ıya'i's-sünen'i kaleme al
mıştır. Eşref Ali çok beğendiği bu çalış
madan sonra Senbehll'nin eserinin neş
rini durdurmuş ve eseri yazmakla Zafer 
Ahmed'i görevlendirmiştir. Zafer Ahmed 
de yirmi yıl çalışarak meydana getirdiği 
kitabın metin kısmına İ'lô.'ü's-sünen, 
şerh kısmına İsdô.'ü'l-minen adını ver
miş, ikinci baskıdan itibaren eserin tama
mı İ'la'ü's-sünen adıyla yayımlanmış
tır. 

İ'la'ü 's-sünen 'de. Hanefiler'in görüş
lerinin delili olan sahih hadis ve eserler-
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le saha be kavilleri sayfanın üst kısmında 
kaynakları ile birlikte zikredilmiş. rivayet
lerin sened ve metinleri hakkında muhad
dislerin değerlendirmelerine kısaca te
mas edilmiş. sahih rivayetlerin ardından 
bunları desteklemek amacıyla varsa za
yıf rivayetlere de yer verilmiştir. Sayfanın 

alt kısmında. yukarıda zikredilen rivayet
ler sen ed ve metin açısından tenkide ta
bi tutulmuş . fıkhl yönleri üzerinde durul
muş. bu konularda mezhebin muteber 
kitaplarından iktibaslar yapılmış. görüş 
farklılığı olan yerlerde müfta- bih kavil be
lirtilmiştir. Sayfanın en sonunda ise diğer 
mezhepterin delil olarak kullandığı hadis
lerle Hanefi mezhebinin delilleri karşılaş
tırılmış. Hanefiler'in delillerinin tercih se
bepleri açıklanmıştır. Fıkıh bablarına gö
re düzenlenen eser "Kitabü't-Tahare" ile 
başlayıp "Kitabü'I-Edeb ve't-taşawuf"la 
sona ermektedir. Müellif zaman zaman 
çağdaş problemleri de ele almış. bu ara
da Kadiyanllik hareketine. faizi helal kıl
ma gayretlerine karşı çıkmıştır (Hal id Za
ferullah Daudi. s. 225) . Zahid Kevserl'ye 
göre eserde hadis ilminin gerektirdiği ti
tizlik gösterilmiş ve mezheplerin görüş
leri objektif şekilde değerlendirilmiştir 
(MaJs:alat, s. 95) 

Her biri bir cilt hacmindeki on sekiz 
cüzden oluşan eserin ilk on bir cildi Te
hanebihQn'da ( 1922'den itibaren), XII
XVIII. ciltler Karaçi'de ( 1965- 1967) taş
baskı yöntemiyle yayımlanmış. daha son
ra İdaretü'I-Kur'an ve'l-ulumi'I-İslamiyye 
tarafından yine Karaçi'de neşredilmiştir 
(1-XIll, 1401, 1405JilkikicildiMuhammed 
Taki el-Osman!' nin tahkikiyle i) . Hadisleri 
nurnaratanıp tashihler yapılmak ve her 
sayfaya konu başlıkları yazılmak suretiyle 
yeniden yayımlanan kitapta (Karaçi 1415) 
mukaddimeler (aş. bk.) XIX, XX ve XXI. 
ciltler olarak yer almış. XXII. cilteserin 
tamamının konu başlıklarının fihristine 
ayrılmıştır. Kitap Ebubekir Sifil tarafın
dan Türkçe'ye çevrilmektedir. 

İ'la'ü's-sünen'in üç mukaddimesi olup 
bunlardan Zafer Ahmed tarafından ka
leme alınan birincisi İnhfi'ü's-seken ila 
men yutfili'u İ'la'e's-sünen adını taşı
makta ve Hanefi alimlerinin hadis usulü 
ilkelerini açıklayan önemli eserlerden biri 
kabul edilmektedir (TehanebihGn! taşbas
kı ı. 1348/1930; Kara çi 1383/ 1964). Bu mu
kaddime ayrıca Abdülfettah Ebu Gudde'
nin tahkikiyle Kavfi'id fi 'uli'ımi'l-J:ıadi§ 
adıyla Beyrut'ta ( 1392/1972) ve İ'la'ü's
sünen'in neşri içinde Karaçi 'de ( 1415, 
ıxıx. cilt olarak!) yayımlanmış, İbrahim 
Canan son neşri Yeni Usul-i Hadis adıyla 

Türkçe'ye tercüme etmiştir (İzmir 1982) . 
Habib Ahmed Kiranevi'nin kaleme aldığı 
Fevô.'id fi 'u](imi'l-fı]fh adlı ikinci mu
kaddimede İ'lô.'ü's-sünen'in yazımı sı
rasında fıkıh açısından takip edilen usule 
dair geniş bilgi verilmiştir (Karaçi 1385-
1387/1965-1967Jİ'Ia'ü's-sünen' in baskı

sıyla birlikteL 1415 ı xx. ci lt olarakl ). İn
cfi'ü'l-vatan 'ani'l-izdirô.' bi-İmô.mi'z
zamô.n adıyla Zafer Ahmed tarafından 
yazılan üçüncü mukaddimede EbG Ha
nife ile ilgili itirazlar cevaplandırılmış ve 
eser. Ebu Ifanife ve aşJ:ıô.bühü'l-mu
J:ıaddi§un adıylaİ'lô.'ü's-sünen'in sonun
da neşredilmiştir (Karaçi 14151XXI. cilt 
olarakJ) . 
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li] EBUBEKiR SiFİL 

İLBARS HAN 
(ö. 931/1525) 

Hive Hanlığı'nın kurucusu 
(1512-1525). 
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XV. yüzyılın ortalarında Türkistan'da 
Özbekler'i siyasi bir güç haline getiren 
Ebülhayr Han'ın ölümünden ( 1468) son
ra Özbekler'in başına Muhammed Şey
bani Han geçti. Şeybanl Han, uzun müca
deleler sonunda 1 SOS'te Harizm'in mer
kezi Gürgenç'i ve 1 S06'da Herat'ı Hüse
yin Baykara'dan alarak Hive ve Mavera
ünnehir bölgesini de içine alan yeni bir 
Özbek Devleti kurdu. Ancak başarısı uzun 
sürmedi. 28 Şaban 916 (30 Kasım 151 O) 
tarihinde Merv yakınındaki MahmQda
bad'da Şah ismail ile yaptığı savaşta ha
yatını kaybetti. Bölgede idareyi ele geçi
ren Safeviler Hive, Hezaresp, Gürgenç ve 
Vezir şehirlerine kendi valilerini tayin et
tiler. Vezir şehrinin kadısı ömer Adli, Sa
feviler'e karşı halkı harekete geçirmeye 
çalıştıysa da başarılı olamadı. Bunun üze
rine şehrin ileri gelenleri Bakırgan'a gi
derek Seyyid Ata neslinden Hüsameddin 
Katal'a kızılbaşları yok edip kendisini han 
yapacaklarını bildirdiler. Ancak Hüsamed
din Katal bu teklifi benimsemeyip onlara 


