
el- iRSAD 

nehiy ani'l-münker konularıyla ölülerin 
dirilmesinden ceza ve mükafat mahalli
ne gidinceye kadar devam edecek olan 
süreçt e ayet ya da hadislerle bildirilen hu
suslar incelenmiş , ayrıca iman-amel iliş
kisiyle imanda artma ve eksilme olup ol
mayacağı ve tövbe meselesi ele alınmış
tır. Eserin son dört bölümünde imarnet 
konu ları açıklanm ıştır. 

İslam coğrafyasında fikri ve mezhebi 
dalgalanmaların görüldüğü V. (Xl.) yüzyı
lın ürünü olan eserin, özelliği Ehl-i sünnet 
akaidini Eş'ariyye ekolüne göre ortaya 
koymuş olmasıdır. Eserde bazan "alimle
rimiz. bize göre·~ gibi ifadelerle bu ekole 
göndermelerde bulunulmuş. Bakıliani ve 
EbQ İshak ei-İsferay1n1 gibi Eş' ari kelam
cı larının da isimleri zikredilmiştir. Bunun
la birlikte kitapta Eş'ar1 çizgisiyle uyuş

mayan görüşlere de rastlanmaktadır. 
Bunların başında zat-sıfat ilişkisiyle ilgili 
olarak "ahval'' teorisinin kabulü gelir. Mü
ellifin diğer eserlerinde görülmeyen bu 
teoriyle Allah'ın sıfatları ilah! zatın varlık 
ve yoklukla nitelenemeyen halleri olarak 
açıklanmış. ayrıca vücQd ve beka ilah! 
sıfatiardan sayılmayıp zata i ndirgenmiş

tir. 

Esas itibariyle eser, Bakıliani tarafın

dan önemli ölçüde sistemleştirilen Eş'ar1 

kelamını daha derli toplu hale getirmiş . 

bid'at tırkalarının görüşlerini daha güçlü 
delillerle çürütmeye çalışmıştır. Ayrıca ki
tapta Aristo mantığına belirgin şekilde 
yer verilmiş. varlık konusu nisbeten fel 
sefi açıdan işlenmiş. kelam terminolojisi 
biraz daha geliştirilmiştir. Bu yönleriyle 
eser. mütekaddim1n dönemiyle müteah
hir1n dönemi kelamı arasında bir köprü 
vazifesi görmüştür. 

Müteahhir kelamcılar tarafından temel 
kaynaklardan biri olarak kullanılan el- İr
şfıd, Sıddik Hasan Han'ın da belirttiği üze
re Selef alimlerin in kelam eleştirilerin 

de merkez! hedefte yer almış (Ebcedü 'l
'u liim, ı. 4 5 3), Şehristan1 ve Seyfeddin ei
Amidi gibi Eş' ari alimlerince sadece mü
elliften bahsedilerek ahval görüşü bakı
mından eleştirilmiştir. 

el-İrşfıd ' ın çeşitli kütüphanelerde çok 
sayıda yazma nüshas ı bulunmaktadır 

(Abdurrahman Bedevl, I, 691 ). Eser ilk 
defa Fransızca tercümesiyle birlikte J . D. 
Luciani (Paris 1930). daha sonra Muham
med Yusuf Musa ve Ali Abdülmün'im ei
Hamid ile (Kahire 1369/1950) Es'ad Temim 
( Beyrut 1405/1985) tarafından neşredil

miştir. el-İrşfıd üzerine yazılan şerhler
den biri müellifin öğrencisi Ebü'I -Kasım 

Süleyman b. Nasır ei-Ensari'ye aittir (Şer-
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f:ıu'l-İrşad, Süleymaniye Ktp ., Laleli , nr. 
2247). Bundan başka İbnü'I-Mer'e diye ta
nınan EbQ İshak İbrahim b. Yusuf Nüke
tü'l-İrşfıd(fzaf:ıu 'l-meknün, 11, 676), İbn 
Bezize el-İs'fıd fi şerl;i'l-İrşfıd (el-İs' ad 
fi ta/:ırlri mal):aşLdi 'l-İrşad, el-İs' ad 'a le'l-İr

şad, Darü'l-kütübi' l-vataniyye bi-TOnis, nr. 
604 , 20073), Abdurrahman b. Ahmed b. 
Ömer er-Reşfıd ii şerl;i'I-İrşfıd, Ebü' I-İz 
Muzaffer b. Ali el-Mu]fteral; adlarıyla 
şerhler kaleme almışlardır ( şe rhleri n yaz
ma nüshaları için bk. Abdülazim ed-Dlb, s. 
50-51; Abdurrahman Bedev'i, I, 691-692) . 
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İLYAS ÜzüM 

ı 
İRŞADÜ'l-AKLİ' s-SELIM 

ı 

(~f ~l .:ı L,;,)!) 

Ebüssuud Efendi'nin 
(ö. 982/1574) 

L 
Kur'an-ı Kerim tefs iri. 

_j 

Tam adı İrşfıdü'l- 'a]fli's-selim ila me
zfıya '1-Kitfıbi 'l-Kerim 'd ir. E büssuud 
Efendi. bir tefsir yazmayı öteden beri dü
şündüğü halde yoğun meşguliyetleri se
bebiyle eserini ancak ömrünün sonlarına 
doğru telif etmeye başlamış ve Sad süre
sinin nihayetine geldiğinde Kanuni Sultan 
Süleyman'ın isteği üzerine temize çeke
rek padişaha göndermiştir (972/1565); 

bir yı l sonra da tefsirini tamamlayıp yine 
padişaha takdim etmiş ve büyük miktar
da mükatata nail olmuştur. 

Eserine yazdığı kısa mukaddimede mü
fessir pek çok tefsir kitabı okuyup istifa
de ettiğini , bunlar arasında bilhassa Ze
mahşer1'nin el- Keşşfıf'ı ile Beyzavi'nin 
Envfırü't-tenzil'inin özel bir önem taşı
d ı ğını belirttikten sonra yazacağı tefsi
r in özelliklerinden bahsetmiştir. Burada
ki ifadesinden anlaşıldığına göre müellif, 
söz konusu iki eserde önemli gördüğü 
bilgilerle d iğer tefsirlerdeki bilgileri ve 



kendi zihnin de hasıl olan işaretleri bir ara
ya getirmek suretiyle bir tefsir yazmaya 
karar vermiştir. 

Özellikle Kur'an -ı Kerim'in fesahat ve 
belagatı üzerinde d urulan eserde, ayetler 
arasındaki münasebetler açıklanıp cüm
lelerin taşıdığı ince ve gizli anlamların or
taya çıkarılmasına özen gösterilir. Bazan 
gramerle ilgili açıklamalar yapılarak ayet
lerdeki i'rab vecihleri belirtilir. Yer yer ma
n anın aniaşılmasına yardımcı olacak ölçü
de kıraat farkiarına da işaret edilir. Tef
sirde şiirlerin de delil olarak kullanıldığı 
görülür. Bütün bu özellikleriyle eser nah
v'i- edebi tefsirlerden kabul edilir. 

HarOt ile MarOt hakkında nakledilen ri
vayet ( ei-Bakara 2/1 02) bunun bir örneği
ni teşkil eder. Müellif böyle bir rivayete 
güvenilemeyeceğini, bu tür hikayelerin 
sadece irşad amacıyla nakledilen me
sellerden ibaret olduğunu kaydetmiş
tir (ı, ı 07- ı 08) Müfessir, bazı İsrailf riva
yetler hakkında ise doğru olup olmadığı 
hususundaki kuşkuyu belirtmek için "de
nildi, rivayet edildi" şeklinde ifadeler kul
lanmıştır (IV, I 3 I, 229). Bu arada nadiren 
işarf yorumlara da temas edilmiştir. 

EbüssuQd Efendi, İsrailiyat türünden 
rivayetlere de yer vermiş, ancak bunlar
dan bazılarının uydurma olduğunu, akıl 
ve nakille bağdaşmadığını ifade etmiştir. 

Ahkam ayetlerinin tefsirinde bağlı bu
lunduğu Hanefi mezhebini öne çıkarmak
la birlikte EbüssuQd Efendi, zaman za
man diğer mezheplerin temel görüşleri
ni de özet halinde verir. kendi mezhebiy
le diğer mezheplerin görüşleri arasında 
karşılaştırmalar yapar. 
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(Süleymaniye Ktp., 
Amcazade 
Hüseyin Paşa, 
nr. 16) 

iRŞADÜ'I-AKLi's-SELIM 

EbüssuQd Efendi kitabının mukaddi
mesinde tefsirini kaleme alırken Zemah
şerf. Fahreddin er-Razi ve Kadi Beyzavf'
den yararlandığını zikretmekle yetiniyor
sa da dönemindeki telif geleneğine uya
rak gerek rivayet gerekse dirayetle ilgili 
konularda başka tefsirlerden de faydalan
mıştır (Aydemir, s. 92) Kaynaklardan aldı
ğı bilgileri bazan özetleyerek, bazan da 
şahsi görüş ve düşüncelerini ilave etmek 
suretiyle kendi üsiObuna dökmüştür. el
Keşşô.fı esas almakla birlikte Zemahşe
rf'nin i'tizalf görüşlerine katılmamış. fa
kat Zemahşerf tarafından sürelerin fa
ziletiyle ilgili olarak kaydedilen ve çoğu 
uydurma veya zayıf olan hadisleri aynen 
almıştır. Müellif. dil ve belagat yönüyle 
Arap edebiyatının doruk noktasında bu
lunan tefsirinden dolayı . "Zamanın gör
mediği, kulakların duymadığı sözler söy
lemiştir" şeklinde övgüyle anılmıştır (H ı
sım Ali Çelebi, s. 444). Katib Çelebi de 
tefsirin nüshalarının İslam dünyasına ya
yıldığını. ifade ve üsiQbunun güzelliği se
bebiyle büyük alimierin kabulüne mazhar 
olduğunu , el-Keşşô.fve Envô.rü't-ten
zil'den başka hiçbir tefsirin bu ölçüde 
itibar görmediğini kaydeder (Keşfü'?-?U
nün, ı. 65) . Bununla birlikte eser. üsiQp 
ve belagat özellikleri dışında orijinal bir 
telif olarak kabul edilmemiştir. Ayrıca ya
lancılıkla suçlanan Kelbl ve Muk:ıtil b. Sü
leyman'dan gelen nakillerle zayıf ve uy
durma hadisiere yer verdiğinden dolayı 
eleştirilmiştir (Aydemir, s. 89, 92, 259) . 

İrşô.dü'l-'a~li's-selim, başta Şevkani ve 
Şehabeddin Mahmud eı-Aıosı olmak üze
re daha sonraki müfessirlere örnek ol
muştur. Aıosı. hemen hemen her ayetin 
tefsirinde EbüssuQd'un ibaresini alıp bazı 
değişiklikler yaptıktan sonra kendisinden 
kattığı kelimelerle ifadeye yeni bir şekil 
kazandırmakta. zaman zaman kaynağın ı 

göstermekle birlikte çok defa buna işa

ret etmemektedir. 

Eser üzerinde muhtelif çalışmalar ya
pılmıştır. Katib Çelebi'nin tesbitine göre 
Zeyrekzade diye meşhur olan Muham
med b. Muhammed ei-Hüseynf 1003 
(1595) yılında EbüssuQd tefsirine uzun 
bir önsöz yazmıştır. Akhisarlı Şeyh Ahmed 
er-RO mf de 1 041'de (1631) bu tefsirin 
ROm sOresinden Duhan sOresine kadar 
olan kısmını şerhetmiştir. Radıyyüddin 
Yusuf ei-Makdisf. eserin yarısına kadar 
olan kısmına yazdığı şerhi Kudüs'e gelen 
Es' ad b. Sa'deddin'e hediye etmiştir (Keş
fü'?-?Unün, 1. 65) . Tefsir üzerinde akade
mik çalışmalar da yapılmış olup Abdullah 
Aydemir'in 1968 yılında hazırladığı dokto-
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ra tezi (bk. bibl.) bunların ilk örneklerin
den birini teşkil eder. Bedriyye bint Salih 
b. GadGn. ed-Da{ıil fiteisiri Ebi's-su<ud 
e1-müsemma (bi-)İrşadi'1-<a1):1i's-se1im 
ila mezaya'1-Kur'ani'1-Kerim adıyla bir 
yüksek lisans tezi hazırlamıştır ( 1409/ 
1989, Külliyyetü't-terbiye li ' l-benat 1 Ri
yadl) . 

Türkiye'de çeşitli kütüphanelerde pek 
çokyazma nüshası bulunan tefsir(Brockel
mann. GAL, ll, 579-580; Suppl., ll, 651) ilk 
defa iki cilt (Kahire 1275), daha sonra Falı
reddin er-Razl'ye ait MeiatiJ:ıu'1-gayb'ın 
kenarında sekiz cilt(İstanbul 1294, 1307, 
1308; Kah i re 1307, 1308, 1327), yine müs
takil olarak beş cilt (Kah i re 1327, 1347, 
ı 372/1 952; Ri ya d 1971, 1974) ve dokuz cilt 
(Beyrut. ts.) halinde basılmıştır. 
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Ebüssuiid Efendi , irşadü'l·'af!:li's-selfm, Ka
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dü'l·man;:üm (1 ;:ikri efaçlıli'r-Rüm (Taşköpri
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Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışma· 
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Türk Kültüründe iz Bırakan iskilipli Alimler 
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!il SüLEYMAN ATEŞ 

İRŞADÜ'l-ERİB 
( ..,.....)Yf.:ıt,.;,J!) 

Yaküt el-Hamevi'nin 
(ö. 626/1229) 

Arap ediplerinin biyografisine dair 
Muccemü'l-üdeba adlı eserinin diğer adı 

(bk. YAKÜTei-HAMEvi). 
L 

L 

İRŞADÜ'l-FUHÜL 
( J~f,:,t,.;,.)!) 

Muhammed b . Ali eş-Şevkani'nin 

(ö. 1250/1834) 
fıkıh usulüne dair eseri. 

_j 

_j 

Tam adı İrşadü'1-tu]J.(11 ila taJ:ıl):il):i'l
J:ıal): min <ilmi'1-uşu1 olan eser 4 Muhar
rem 1231 (6 Aralık 1815) tarihinde ta
mamlanmıştır. Taklit karşıtı ve ictihad 
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yanlısı görüşleriyle tanınan Şevkani'nin 

en önemli eserlerinden biri kabul edilen 
İrşadü '1-iuJ:ı(11 bir giriş, yedi bölüm (mak
sad) ve bir sonuçtan meydana gelmekte
dir. Bu bölümler fasıl, bahis ve mesele gi
bi adlarla alt başlıklara ayrılmıştır. Ancak 
bu sıralamaya her zaman uyulmadığı, ba
zan ana bölümlerden sonra bahis (mese
la bk. "Sünnet" bölümü). babvefasıl şek
linde ayırım yapıldığı da görülmektedir 
(mesela bk. "Emir ve Nehiy" bahsi). Dört 
fasıldan meydana gelen girişte fıkıh usu
lünün tarifi. konusu. faydası ve yararlan
dığı ilimler, hüküm, dil prensipleri ve laf
za ilişkin konular incelenmiştir. Ana bö
lümlerde sırasıyla Kur' an, sünnet. icma. 
emir-nehiy, um um- husus vb., kıyas ve 
istidlal, ictihad, teadüL tercih konuları, 
sonuç bölümünde ise hakkında delil bu
lunmayan konularda mubahlığın mı yok
sa haramlığın mı asıl olduğu ve kendisine 
nimet verilen kişinin şükretmesinin ge
rekli olup olmadığı gibi hususlar ele alın
mıştır. 

Şevkanl, mezheplerden bağımsız ilmi 
kişiliğinin bir sonucu olarak bir konuyu in
celerken ilgili görüşleri ve delillerini her
hangi bir mezhep farkı gözetmeksizin 
nakleder. zaman zaman baz ı görüşleri 

eleştiri r. en sonunda da kendi görüşünü 
belirtir. Bu özelliğiyle karşılaştırmalı bir 
fıkıh usulü kitabı niteliği taşıyan İrşadü'1-
tuJ:ıul'de sadece fıkıh ve fıkıh usulü değil 
aynı zamanda hadis. kelam ve Arap dili 
alimlerinin görüşlerine de yer verilmiştir. 
Eserde, usul kitaplarının telifinde takip 
edilen mütekellimln ve fukaha metotla
rını birleştiren Şevkanl, çoğunluğun u Şa
m mezhebine mensup hukukçuların oluş
turduğu 300'e yakın alimin görüşünü nak
leder. Ancak bazan çok sayıda müellifin 
adının bir arada zikredilmesi ve önem ar
zetmeyen görüşlere yer verilmesi eser
den istifadeyi güçleştirmektedir. 

Bazı alimlerce e1-BaJ:ırü'1-muJ:ıi(in iyi 
bir özeti kabul edilen İrşadü'1-iuJ:ıul'ün 
temel kaynakları arasında Gazzall'nin 
eserlerinin yanı sıra Razi'nin e1-MaJ:ı
şuJ'ü, İbnü'l-Hacib'in Mul)taşarü '1-Mün
teha'sı ve Bedreddin ez-Zerkeşl'nin el
BaJ:ırü '1-muJ:ıi(i sayılabilir. Hint yarıma
dası alimlerinden Sıddlk Hasan Han'ın "İs
lam'da benzeri yazılmamış bir kitap" ola
rak değerlendirdiği İrşadü'1-iuJ:ıu1, fıkıh 
usulüne dair daha sonraki kitaplar için 
ilham kaynağı olmuş ve özellikle XIX. yüz
yıldan itibaren ortaya çıkan yenilikçi ha
reketlere ilmi ve fikri bir zemin teşkil et
miştir. 

Sıddlk Hasan Han İrşadü '1-iuJ:ıul'ü 
özetlemiş ve eserine Ifuşu1ü'1-me'mu1 
min 'i1mi'1-uşu1 adını vermiştir (İstanbul 
ı 296). İslam dünyasının muhtelif bölge
lerindeki eğitim kurumlarında ders kita
bı olarak okutulan İrşadü '1-iuJ:ıul'ün çe
şitli baskıları yapılmıştır (Kahire ı 327, 
ı347, ı349, ı356, ı928, ı930, ı937;nşr. 

EbG Mus'ab Muhammed Sa'd el-Bedrl, 
Beyrut ı4ı2/ı992) . Son neşirde ayet, ha
dis, sahabeye ait haberler, şiir ve atasöz
lerine dair indeksler bulunmaktadır. 
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• KAMiL YAŞAROGLU 

L 

İRŞAoü• s-SARi 
( ..sJWf .:ıL!ıJJ) 

Kastallani 
(ö . 923/151 7) 

tarafından yazılan 

Şal,ıil,ı-i Bufıari şerhi 

(bk. el-C.~~fİU's-SAHIH). 

İRTiCA 
( c~.)~f) 

Türk siyaset literatüründe 
önceleri geriye dönüşü, 

_j 

daha sonra bilhassa mevcut düzeni 
dini esaslara dayandırmayı amaçlayan 
düşünce ve eylemler için kullanılan 

L 
bir terim. 

_j 

Arapça'da "geri dönmek, iade etmek, 
talep etmek" gibi anlamlara gelen irtica' 
kelimesi, sosyal hayatın çeşitli alanların
da hızlı değişmeterin yaşandığı XX. yüz
yı l Osmanlı dünyasında "düşünce ve ha
yat tarzında yenileşmeye karşı olma, es
kiye dönmeyi isteme" manasında ve da
ha çok küçümseme ve kınama içeren bir 


