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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 

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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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 



kavram olarak kullanılmış. bu şekilde it
ham edilenlere de mürted deni l miştir. 

Arapça'da bunlar için irtica ile aynı kök
ten gelen rec'iyye ve rec'i kelimeleri 
kullanılmaktadır. 

İrtica kelimesi Türk siyasiliteratürüne 
ll. Meşrutiyet'ten ( 1908) sonra girmiştir. 
Başta Otuzbir Mart Vak'ası, Adana Vak'a
sı, Beşiktaş ve Kumkapı hadiseleri olmak 
üzere ll. Abdülhamid 'i tekrar iş başına 
geçirmek isteyen kişi ve grupların sebep 
olduğu gelişmeler. aralarında dönemin 
İslamcılar'ının da bulunduğu Meşrutiyet 
yanlıları tarafından "irticai hareketler" 
olarak adlandırılmış , böylece kelime ilk 
defa dar anlamda ll. Meşrutiyet'e karşı 
olanlar veya ll. Abdülhamid yönetimini is
teyenler için kullanılmıştır. Osmanlı tari
hinde çeşitli zamanlarda ortaya çıkan Ka
dızadeliler. Patrona Halil, Alemdar Mus
tafa Paşa. Kabakçı Mustafa ve diğer ye
niçeri isyanları gibi tepkisel olaylar için 
dönemin kaynaklarında irtica kelimesinin 
kullanılmamış olması da kavrama yükle
nen anlamın yeni olduğunu gösterir. An
cak bu hadiseler daha sonra bazı Cum
huriyet dönemi yazarlarınca irticai hare
ketler olarak nitelendirilmiştir (Tanpınar, 
S. 65). 

Osmanlı tarihinde değişime tepki gös
terme, mevcut durumu eleştirme ve geç
mişe özlem duyma bilhassa Kanuni Sul
tan Süleyman'dan sonraki dönemde sık 
sık dile getirilmiştir. Sınırların daraldığı. 
içtimal ve siyasi kargaşa ile ekonomik sı
kıntıların yoğunlaştığı zamanlarda dev
let adamlarının. halkın ve ulemanın "yük
selme dönemi''ne tahassürle atıflarda bu
lundukları bilinmektedir. Dolayısıyla lll. 
Selim'den itibaren başlatılan ısiahat ça
lışmalarında ve ilgili layihalarda öngörü
len hedefler daima "geçmişteki azarnet 
ve satvete kavuşma" şeklinde ifade edil
miştir. Nitekim Tanzimat'ın gerekçe ma
hiyetindeki dlbacesinde de, " ... ewelki 
kuwet ve mamüriyet bilakis za'f ü fakra 
mübeddel olmuş ... " denilmektedir. An
cak geçmiş için kullanılan bu tür özlem 
ifadeleri mevcut durumu iyileştirmeye 
yönelik olduğu için bir tepki görmemiş, 
aksine olumlu karşılanmıştır. Bu olumlu 
değerlendirilmenin bir başka sebebi de 
söz konusu değişim arayışlarına iktidar 
ve çevresi tarafından öncülük edilme
sidir. 

ll. Meşrutiyet'ten sonra bu özlernin ya
kın geçmişe ait olmasının yanında yakın 
geçmiş üzerinde bir mutabakatın bulun
mamış olması da tarafları daha olumsuz 
siyasi tavırlara götürmüştür. Önceki müs-

bet telakkilerle bu dönemdeki menfi çağ
rışımlarda etkili olan bir diğer önemli de
ğişiklik de geleneğin kırılmış olmasıdır. 
Artık ll. Meşrutiyet ile yeni bir döneme 
girilmiş ve bu yeni dönem, geleneği tem
sil eden saltanat idaresine duyulan tep
kinin ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Nite
kim irtica kelimesine yüklenen olumsuz 
anlam da aynı tepki yüzündendir. Böyle
ce yeni rejime muhalefet eden herkesin 
aynı zamanda aşağılanması da amaçlan
mıştır. İrtica kelimesi Cumhuriyet döne
minde de aynı anlamını devam ettirmiş
tir. Ancak bu defa Cumhuriyet'ten önce
ki dönemin devamını isteyen ya da Cum
huriyet dönemindeki bazı uygulamaların 
yanlış olduğunu ileri sürerek buna karşı 
çıkan kişi ve gruplar için kullanıldığından 
Meşrutiyet taraftarları da bu kavramın 
kapsamı içinde kalmıştır. 

İrtica kelimesi daha sonra anlam da
ralmasına uğrayarak genel muhalefeti 
ifade etmekten çok muhalefetinde dini 
motiflere yer veren gruplar için kullanıl

maya başlanmıştır. Böylece irticaın gide
rek dini muhteva ile anılır hale gelmesin
de yaşanan tarihi sürecin algılanışının 
önemli payı olmuştur. Osmanlı tarihinde 
sıkça rastlanan iktidara baş kaldırma 
olaylarında değişmez bir slogan olan ve. 
"iktidarın keyfiliğiyle haksız tasarruflara 
karşı adaletin ve hukukun gerçekleşme
sini isteriz" anlamında kalıplaşan. "Şeri
at isteriz" ifadesinin. "Din kurallarıyla yö
netim isteriz" şeklinde yorumlanır hale 
gelmesi bu sürecin açıklanmasında birinci 
amildir. ll. Meşrutiyet'e karşı oluşan tep
kide ise bu anlayışın yanında meşruiyeti
ni dinden almadığına inanılan yeni birta
kım hukuki ve idari düzenlemelere karşı 
çıkmak da söz konusudur. Dönemin İs
lamcılar'ının şiddetli reddiyelerine ve 
meşrutl idare ile kurumlarının İslam'a 
uygunluğunu ispat için gösterdikleri yo
ğun çabalarına rağmen. "Şeriat isteriz" 
kalıbı. nihai olarak Otuzbir Mart vb. olay
larda İttihat ve Terakki'den yana tavır 
koyan İslamcılar'ı da kapsayacak şekil
de. hayata ve hadiselere bakışında dini 
olanı ön plana çıkarmaya çalışan herkes 
için kullanılacak bir çerçeve kazanacaktır. 

Cumhuriyet döneminde ise genellikle 
irtica ile kastedilen şey, anayasayı değiş
tirerek dini esa~· ra dayalı bir devlet dü
zeni kurmak isternek ve bu yolda faali
yet göstermektir. Ancak günümüzde 
Türkiye'nin siyasi şartlarındaki gelişme
lere bağlı olarak irticaın anlam alanı tek
rar genişletilerek başta belirli tarzdaki 
kılık kıyafet olmak üzere halkın bir kesi-
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minin hayat tarzı. düşünce ve davranış
ları da aynı kelime ile ifade edilir olmuş
tur. Buna bağlı olarak zaman zaman ya
sama organlarında gündeme getirilen 
"irtica ile mücadele tasarıları"nda da la
fız ve mana itibariyle mücadelesi amaç
lanan suç ve eylemlerin sınırlarının hu
kuk mantığı çerçevesinde açık bir şekil
de belirlenememiş olması konuyla ilgili 
karışıklık ve tartışmaların , sübjektif uy
gul2maların her devirde gündemde kal
ması sonucunu doğurmuş olup ortaya çı
kan siyasi, içtimal ve psikolojik gergin
likler. problemin genel hukuk ve adalet 
prensipleri çerçevesinde çözümlenmesi
ni güçleştirmektedir. 
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li] ŞABAN SiTEMBÖLÜKBAŞI 

iRTiCAI. 
(J~)Yf) 

Şiiri (veya güzel sözü) 
önceden hazırlanmadan, 

düşünüp tasariamadan içe doğduğu 
gibi söylemek anlamında 

edebiyat terimi. 
_j 

Sözlükte "akıcılık ve kolaylık" manasın
daki reel kökünden türeyen irticai keli
mesiyle "düz saç" anlamındaki şa'r reel 
ve "kuyuya ip ve kement kullanmadan 
ayaklarıyla inmek" demek olan irticiilü'l
bi'r ifadesi arasında etimolojik alaka ku
rulmuştur (İbn Reşl~ ei-Kayrevanl, ı , ı 96; 
Ali b. Zilfir, s. 5; Mustafa Sadık er-Rafil, 
ııı , 46). Firüzabadl. irticai terimini "insa
nın yürümesi" manasma gelen irticiilü'r
recül ifadesiyle ilgili görür ve "şiiri ya da 
bir sözü bulunduğu yerden hareket et
meden veya bir yere oturmadan ayak üs
tü söyleyivermek" anlamındaki irticiilü'ş
şi'r ve irticiilü'l-keliim tabirlerinin bura
dan doğmuş olabileceğini söyler (Kamus 

459 


