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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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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 
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İRŞADÜ'l-FUHÜL 
( J~f,:,t,.;,.)!) 

Muhammed b . Ali eş-Şevkani'nin 

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

_j 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Muhammed b. Ali Şevkani. irşadü'l·ful).ül 
(nşr. Ebii Mus'ab Muhammed Sa 'd el-Bedrl). Bey
rut 1412/1992; Sıddik Hasan Han, ljuşülü '1· 
me'mül min 'ilmi 'l-uşül, istanbul 1296; a·.mlf., 
el-'il):lfd li-edilleti'l-ictihtıd ve't·taf!:lfd (Mezhep
/erin Doğuşu ve ictihad Tartışması içinde. tre. 
Şükrü Özen). İstanbul1987, s. 305; Serkls, Mu'· 
cem, ll , 1160; Brockelmann, GAL Suppl., ll, 
818; Ahmed Mahmud Subhi, ez·Zeydiyye, Ka· 
hire 1404/1984, s. 540; Abdülvehhab HaliM, is
lam Hukuk Felsefesi: ilmü usüli'l·fıkh (tre. Hü
seyin Atay). Ankara 1985, tercüme edenin giri· 
şi, s. 176-177; Abdullah Muhammed ei-Habe
şi, Meşadirü'l·fikri'l-islamf fi'I·Yemen, Beyrut 
1408/1988, s. 184; Abdülgiını Kasım Galib eş
Şerecl. el-imamü 'ş-Şevkanf l).ayatühü ve {ik· 
rüh, Beyrut 1988, s. 195; Hayreddin Karaman, 
islam Hukuk Tarihi, İstanbul 1989, s. 313; Şa
ban Muhammed İsmail. el-imamü 'ş-Şev kani ve 
menhecühü (1 uşüli'l-{ıf!:h, Devha 1409/1989, 
s. 34; Hüseyin b. Abdullah ei-Ömeri, el-imamü'ş· 
Şevkani ra'idü 'aşrih, Beyrut 1411/1990, s. 
166-261. ı-.:ı 
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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 


