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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). 

_j 

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 



Şeybanller'den Vadigar Han ' ın torun u ve 
Berke Sultan'ın oğlu İlbars'ı tavsiye etti. 
Kendisine getirilen teklifi kardeşi Bal
bars ile (Bilgiç Sultan) görüştükten sonra 
kabul eden İlbars bir süre sonra Vezir 
şehrinde han ilan edildi (ı 51 2). İlbars Ve
zir'de oturup kardeşi Balbars' ı Venişehir'e 

vali olarak gönderdi. 

İlbars Han üç ay sonra Gürgenç üzerine 
yürüdü ve Vali Arab Sübhan (Sultan) Kulu 
ile yaptığı savaşı kazanarak şehri zaptet
ti. Ardından Yadigar Han ülkesine haber 
göndererek halkı Gürgenç'e davet etti. 
Ancak halkın büyük bir kısmı Ebı1lek Han 
ve Eminek Han oğulları yanında kalmayı 
tercih etti. İlbars Han onlara yeniden ha
ber yollayıp Vezir ile Gürgenç'i aldığını, 
Hive ve Hezaresp'in Safevller'in elinde 
bulunduğunu , Horasan ovalarında bir
çok vilayetin olduğunu , gelmeleri halin
de buradan nereyi isterlerse verileceğini 
bildirdi. Bunun üzerine Ebı1lek' in bir oğ
lu ile Eminek'in altı oğlu Gürgenç'e göç 
etti. İlbars Han Vezir ' i merkez yaparak 
Gürgenç'i bunlara verdi. Eminek'in oğul
ları, Safeviler'in elindeki Hive ve Hezaresp 
civarını yağma ve tahribe başlayınca kı
zıl başlar bölgeyi terkettiler. Hive. He
zaresp, Kas gibi şehir ve kasabalar ele ge
çirildi. Emlnek'in oğulları Horasan'a da 
akınlarda bulundular. Şah İsmail'in ölü
münden ( 1524) sonra Özbekler'in ele ge
çirdiği topraklar daha da genişledi. Ho
rasan dağlarının kuzey sınır bölgeleri zap
tedil di. Horasan ' ın güneydoğusuna ve 
batıda Balhan ve Mangışlak Türkmenleri 
üzerine akınlar yapıldı. Türkmenler'in ço
ğu itaat altına alınıp vergiye bağlandı. 

İlbars Han ' ın sekiz oğlu vard ı. Onun 
oğullarına "gazi", kardeşi Balbars'ın oğul
larına da " hacı " unvanın ı veren İlbars 
Han'ın ölümünden sonrayerine Balbars' ın 

oğlu Sultan Hacı Vezir şehrinde han ilan 
edildi. İlbars Han'ın Hive'de bağımsız bir 

hanlık kurması, hem Özbekler'in hem de 
Türkistan'ın tarihi bakımından önemli 
sonuçlar doğurmuştur. XVI. yüzyılın baş
larında Harizm ve Maveraünnehir bölge
lerine yerleşen Özbek! er. 151 O' da Şah İs
mail' e yenilmelerine ve ardından Türkis
tan'ın Babür'ün istilasına uğramasına 
rağmen varlıklarını sürdürmüşlerdir. İl
bars Han'ın bağımsızlığını ilan etmesi ve 
Hive Hanlığı ' nın kurulması bölünme sü
recini başlatmıştır. 
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İLBAS-ı HIRKA 

(bk. HIRKA). 

İLBASAN 

Arnavutluk'ta tarihi bir şehir. 

_j 

_j 

Bugün Arnavutluk'un orta kesiminde 
yaklaşık 80.000 nüfuslu bir endüstri şehri 
olup Antikçağ 'dan beri faal durumda bu
lunan ve Roma'yı Draç üzerinden Balkan
lar ' ın içine ve İstanbul'abağlayan tarihi 
yolun (Via Egnatia) geçtiği Shkumbin neh
ri vadisinde kurulmuştur. Şehir, Shkum
bin ırmağının sağ kıyısında verimli bir 
ovanın doğu tarafındaki yükseklikte yer 
almaktadır. Osmanlı hakimiyeti altında 
( 1466-1 9 12) bir sancak merkezi oluşunun 

.n1 ,·o· 
1 'ı 

llbasan'dan 
bir görünüs 
Arnavutluk 

İLBASAN 

yanı sıra Osmanlılar tarafından Arnavut
luk'ta kurulan şehir ve kasabaların en 
önemlilerinden biri olmuştur. 

İl basan, 1466'da Fatih Sultan Mehmed 
tarafından Osmanlılar'a karşı isyan eden 
İskender Bey'in faaliyetlerini kontrol et
mek ve ülkenin kuzeyine giden yolla r ın 

emniyetini sağlamak amacıyla bir kale 
olarak kurulmuştur. Burası Arnavutlar'
ca İlbasan . Avrupalılar ' ca Elbasan şeklin
de anılmakta olup bu adın "Arvanid ilini 
basan (gözetleyen) kale" anlamına geldi
ği ileri sürülür. Fatih Sultan Mehmed'in 
yaptırdığı bu kale, miladi VI. yüzyıldan be
r i boş ve harap durumda bulunan antik 
Scamba şehrinin kalıntıları üzerinde yük
selmiştir. Sadece yeni yaptırılan kale de
ğil aynı zamanda bu antik sur kalıntıları
nın büyük kısmı da bugün ayaktadır. 

Kalenin ve etrafında oluşan şehrin ku
ruluşuyla ilgili bilgiler ilk Osmanlı kronik
lerinde, Kritovoulos'un eserinde ve kısa 
Sırp yıllıklarında yer almaktadır. En geniş 
bilgi Kritovoulos'un tarihinde bulunur. 
Ona göre Fatih Sultan Mehmed, burayı 
eski şehrin yerinde kurduktan sonra kır 
kesiminden ve civardaki kasabalarla şe
hirlerden birçok göçmen getirtip yerleş
tirmiş, ayrıca güçlü kuwetli muhafızların
dan 400 kadarını kalede bırakmıştır. 1\.ır
sun Bey de Arnavutluk'un merkezinde 
ovada bir kale yapıldığını , sarp dağlarda 
yaşayan halkın böyle bir avaya ve iskan 
yerlerine şiddetle ihtiyacı bulunduğunu. 
ovanın iskanı ve marnur olması için her 
yerden "ehl-i İslam"ın gelip yurt tuttuğu
nu ve buraya "haline münasip" İlbasan 
adını verdiklerini , dizdar ve muhafız gö
revlendirilip Ohri sancağına bağlandığı
nı . daha sonra İlbasan Kalesi etrafındaki 
sarp dağlarda yaşayan hıristiyan grup
ların avaya indiklerini , kalenin civarında 

mezraalar ve köyler kurduklarını yazar 
(Tarıh-iEbü'l-Feth , s. 14 1- 145) . Sırp kay
naklarında ise 1466 yılı geldiğ inde. ll. 
Mehmed'in Ekim ayında , St. Cyprianus 
ve Justina günü (26 Eylül) Ohri halkının 
sürgün edilmesi emrini verdiği , aynı yıl 

Üsküp'ün Ortodoks hıristiyan halkının da 
sürüldüğü ve Arnavutluk topraklarında 
yeni inşa edilen Konjuch kasabasına yer
leştirildiği belirtilmektedir. Buradaki Kon
juch İlbasan'ın Slavca adıdır. 

Kuruluştan altmış yıl sonrasına ait bir 
Osmanlı tahrir kaydından İlbasan 'ın duru
mu hakkında esaslı bilgi edinmek müm
kün olmaktadır. 1528 tarihli bu kayıttan 
şehrin kale surları dışına doğru gelişme

ye başladığı anlaşılmaktadır. Bu yıllarda 
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