
iSNEVf 

r 

L 

İS NEvi 
( i.S,_;...?'f) 

Ebu Muhammed Cemalüddin 
Abdürrahim b. el-Hasen 
b. Aliel-Ümevi ei-İsnevi 

(ö. 772/ 1370) 

Şafii fakihi. 

704 (1305) yılında Mısır'ın güneyindeki 
İsna (Esna) şehrinde doğdu . Babasından 
fıkıh, feraiz ve Arapça okudu. Bu arada 
Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. 721'de (1321) 
Kahire'ye giderek Kutbüddin es-Sunbati, 
Hatib ei-Kazvini. Takıyyüddin es-Sübki, 
Ebu Hayyan ei-Endelüsi, Mecdüddin ei
Firuzabadi. Alaeddin el-Konevi gibi alim
lerden ders okudu. Arap dili ve edebiya
tı, fıkıh ve usulü alanlarında devrin tanın

mış alimleri arasında yer aldı. Şafii mez
hebinin ilk kaynakları ile daha sonraki te
mel metinleri ve şerhlerine. özellikle Ra
fii'nin eş-ŞerJ:ıu'l-kebir'ine ve Nevevi'nin 
Ravzatü't-talibin' ine derin vukufu var
dı . Mezhepteki şöhretlerine rağmen Ne
vevi ile Rafii'yi eleştirdi ve onları Şafii'nin 
görüşlerini bilmemekle itharn etti ( mese
la bk. et-Temhfd, s. 53-54 ,91 , 98, 115, 220, 

425) . Bu amaçla el-Mühimmat adlı ese
rini kaleme aldı. Bazı Şafii alimleri de Ne
vevi'yi anlayamadığını ileri sürerek İsoe
vi'ye reddiyeler yazdılar. 

İ sn evi, Memlük Sultanı Nasır zamanın
da muhtesibliğe getiriidiyse de ( 759/ 13 58) 
Vezir İbn Kuzeyne ile arasında meydana 
gelen bir tartışma sebebiyle 762 (1361) 
yılında istifa etti. Daha sonra beytülmal 
vekaleti görevine tayin edildi. Ancak ilim
le meşgul olmak için 766'da (1365) bu 
görevden de ayrıldı. Cemaleddin İbn Za
hire. Zeynüddin el-lraki . Bedreddin ez
Zerkeşi, Siraceddin İbnü 'I-Mülakkın. Ah
med b. imad el-Akfehsi ve Kemaleddin 
ed-Demiri gibi şahsiyetlere hadis. fıkıh ve 
Arap edebiyatı okuttu. 18 Cemaziyelewel 
772 (8 Aralık 1370) tarihinde vefat etti. 

Eserle ri. 1. Nihdyetü's-sul ii şer./:ıi 
Minhdci'l-vüşul. Kadi Beyzavi'nin fıkıh 
usulüne dair eserine yazılan otuzdan faz
la şerhin en önemlilerinden biri olup mü
ellif bu eserini, bilhassa cevapsız kalan ya 
da tatmin edici cevabı bulunmayan so
ruları halletmek, nakildeki hataları gös
termek, İmam Şafii' nin görüşünü ortaya 
koymak. usul kaidelerini fürudan örnek
lerle açıklamak, diğer şarihlerin yaptığı 

yaniışiara dikkat çekmek amacıyla yazdı
ğını belirtir. Şerhin bütünüyle isnevi'ye 
ait olmadığı, kardeşi İmamüddin'in baş
ladığı eseri onun tamamladığı söyleniyor-

160 

sa da (İbn Hacer, IV, 42) kitabın baştan 

sona kadar İsnevl'nin usulüne uygun bu
lunduğu ve tek kalemden çıktığı, özellik
le yaptığı itirazlarda bunun daha belirgin 
olduğu görülmektedir (et-Temhfd, neşre

denin giri ş i , s. 27) . İlki İbn Emiru Hacc'ın 
et-Ta]srir ve't-taJ:ıbir adlı eserinin kena
rında olmak üzere (I-III, Bulak 13 16 ~ 

Beyrut 1403/ 1983) çeşitli defalar basılan 
Nihdyetü's-sul'e (1-111 , Beyrut 1405/1 984, 

Şerf:ıu 'l-Bedal].şfile birlikte; I-IV, Kahi re 
1345; Beyrut 1982) İzzeddin İbn Cemaa . 
(Muhammed b. EbQ Bekir) ve Bedreddin 
Muhammed b. Muhammed ei-Bulkini bi
rer haşiye yazmıştır. 2 . Zevd'idü'l-uşul 
'ald Minhdci'l-vüşul (nş r. Muhammed 
Sinan Seyf el-Celal!, Beyrut 141 3/ 1993; 

n ş r. Hüseyin Mutavi ' et-TertGrl , Riyad 
141 3/1993) . Beyzavi'nin Minhac'ında bu
lunmayıp Fahreddin er-Razi'nin el-MaJ:ı

şul'ü, Seyfeddin ei-Amidi'nin el-İJ:ıkdm'ı 
ve ibnü'I-Hacib'in el-Mu.l]taşar'ında mev
cut olan meseleleri açıklamak üzere ka
leme alınmıştır. İsnevl' nin talebelerinden 
İbrahim b. Musa ei-Enbasi esere el-Fe
va'id ii şerJ:ıi'z-Zevd'id adıyla bir şerh 
yazmıştır (Da rü ' l-kütübi'l-Mıs riyye , Usul , 
nr. 4 7 ı) . 3. et-Temhid ii ta.l]rici (istil].ra
ci)'l-furu' 'ale'l-uşul (Mekke 1353; nş r. 

Muhammed Hasan Heyto, Beyrut 1400/ 
1980 ~ 1407/ 1987) . Usul kaidelerinden 
hüküm çıkarma yollarını göstermek için 

yazılan eser türünün önemli örneklerin
den biridir. Ancak Şehabeddin ez-Zenca
ni ve İbnü't-111imsani'nin aksine müellif 
sadece kendi mezhebinin kural ve görüş
lerine ağırlık vermiştir. 4. Taba]siitü'ş-Şd

ti'iyye (nşr. Abdullah ei-CübGrl, I-II , Bağ
da d 1390/ 1970; Riyad 1401/198 1) . Müelli
fin kendi dönemine kadar Şafii mezhebi
ne mensup 1 289 alimin biyografisini ihti
va eden eser meşhur isim. künye, lakap 
ve nisbelere göre alfabetik olarak düzen
lenmiş , her harfte önce Rafii'nin eş-Şer

J:ıu'l-kebir ' i ve Nevevi'nin Ravzatü ' t-td
libin 'inde geçen isimler, daha sonra da 
bu eserlerde bulunmayanlar kaydedilmiş
tir. 5. el-Kelimdtü'l-mühimme ii mü
bdşereti ehli'zo;-?;imme (n ş r. Moshe Per
lman n, lgnace Goldziher Memorial Vol
ume, )erusalem 1958, Il, 172-208). Mali 
ve idari bakımdan büyük nüfuz kazanan 
gayri müslim tebaanın istihdam edilme
sine karşı yazılmış bir risaledir. 6. Nihd
yetü'r-rdgıb fi şerJ:ıi 'aruzı İbni'l-lfd 
cib (nş r. Şa'ban Salah , Kahire 1408/ 1988; 
Beyrut 1989). 7. el-Kevkebü'd-dürri ii
md yetel)arrecü 'ale 'l-uşuli'n-naJ:ıviy
ye mine'l-füru'i'l-fı]fhiyye (nş r. Muham
med HasanAwad,Amman 1405/ 1985) . 8. 
el-Mühimmat ii şerJ:ıi'r-Rdti'i ve'r-Rav
za. Rafii ve Nevevi'yi tenkit maksadıyla 
kaleme alınmıştır. Ahmed b. imad el-Ak
fehsi et-Ta'a]s]fubdt 'ale'l-Mühimmdt'-

isnevi'nin ei-Mühimrrıiit {1 şer/:ıi 'r-Rafi'l ue 'r-Raut a adlı eserinin ilk iki sayfa sı (Süleymaniye Ktp. , Murad Buhari, nr. 132) 



ta ve Ömer b. Raslan el-Bulkinl Ma'riie
tü'l-mülimmat bi-reddi'l-Mühimmat'
ta İsnevl'nin görüşlerini eleştirmişlerdir 
(eser üzerine yapılan diğer çalışmalar için 
b k. et-Temhld, neşredenin girişi, s. 29-30). 
el-Mühimmat'ın çeşitli kütüphanelerde 
nüshaları mevcuttur (mesela bk. Süley
maniye Ktp., Murad Buhar!, nr. ı 32; Da
rü'l-kütübi' z-Zahiriyye [muhtelif ciltler [, 
nr. 2327, 2328, 2509, 4119, 5730, 5970, 
7869, 12320; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, nr. 
410 [c. 1-VJ; nr. 497 [c. 1-IIJ; nr. 498) . 9. 
Metali'u 'd-de]fa'i]f ii tal;.riri'l-cevami' 
ve'l-ievari]f. Bazı kaynaklarda el-Leva
mi' ve'l-bevari]f fi'l-cevami' ve'l-ieva
r~ adıyla da anılır (nşr. Nasr Ferld Muham
med, baskı yeri ve tarihi yok [Müessese
tü't-teavüni'l-camilj ). Eser. Erciyes Üni
versitesi ilahiyat Fakültesi'nde Mehmet 
Karakaş tarafından yüksek lisans tezi ola
rak neşre hazırlanmıştır. 10. et-Ten]fil;. 
(([ma yeridü) 'ale't-Taşl;.il;. (et- Ten/ı:if:ı li
müşkilati 't- Taşf:ıll:ı). Ebu İshak eş-Şirazl'
nin et-Tenbih adlı eserindeki görüşleri 
değerlendirip sahih olanlarla tercih edi
lenleri tesbit için Nevevi'nin yazdığı Taş
l;.il;.u't-Tenbih' i ikmal ve tashih amacıy
la kaleme alınmıştır (Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye, nr. 2143).11. Te~kiretü'n-nebih 
ii Taşl;.il;.i't-Tenbih. Nevevi'nin adı geçen 
eserine dair ikinci bir çalışma olup Mu
hammed Akleel-İbrahim tarafından her 
iki kitap birlikte neşredilmiştir (1-111, Bey
rut 1417/1996). 12. Kdti'l-mul;.tac . "Ki
tabü'l-Müsa~at"a kadar Minhdcü'Ha
libin'in şerhidir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye, nr. 2021 -2024; el-Mektebetü'l-Ezhe
riyye, nr. 734-735, 2603). 13. el-Hidaye 
ila evhdmi'l-Kiiaye. İbnü'r- Rif'a'nın et
Tenbih üzerine yazdığı Kiiayetü'n-ne
bih adlı şerhle ilgili olup bir nüshası Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır 

(nr. 3 ı O, B-25804) 14. Cevahirü '1-bal;.
reyn ii tena]fuzi'l-l;.ıbreyn. Rafil ve Ne
vevl'nin görüşlerindeki çelişki ler hakkın

dadır (Darü'l-kütübi ' l-Mısriyye, nr. 78, 284, 
109 ı; Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 2 143). 
15. Tırazü '1-mel;.atil ii elgazi'l-mesa'il 
(Darü'l -kütübi 'z-Zahiriyye, nr. ı 338, 7781; 
ei-Mektebetü'I-Ezheriyye, nr. 921,2871, 
22610; Darü'l-kütüb i 'l-Mısriyye, nr. ı 57, 
1445). 16. el-Cevahirü'l-mu<ji'e ii şer
l;.i'l-mu]faddimeti'r-Ral;.biyye ti'l-ie
ra'iz (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, m 395). 17. 
izal;.u'l-müşkil min al;.kdmi'l-l]unşa'l
müşkil (Af:ıkamü 'l-tıunaşa) ( el-Mektebe
tü'l-Ezheriyye, m ı 9 ı 5, 2999; Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye, m 7928, 8393). Eser, İbra
him b . Abdülazlz el-Gusn tarafından 
Camiatü'I - imam Muhammed b. Suud'
da yüksek lisans tezi olarak neşre hazır
lanmıştır ( 1407/1 987). 18. el-FunJ.]f ve 

<Jav'ü ziyadat 'ald Minhaci't-talibin 
li'n-Nevevi (Ma'hedü ihyai'l-mahtGtati'l
Arabiyye, nr. 248). 

İsnevl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: el-Eşbah ve'n-ne
?:a'ir, Naşil;.atü üli'n-nüha ii men 'i is
ti.l]dami'n-naşara, Tel.l]işü'r-Rafi'i'ş-şa

gir (bey' bahsine kadar), Tell]işü'r-Ra
ii'i'l-kebir, el-Cami', Şerl;.u Envari't
tenzil, Nüzhetü'n-neva?:ır ii riyazi'n
nqa'ir, Şerl;.u't-Teshilli'bn Malik (ta
mamlanmamıştır), Şerl;.u Eltiyyeti İbn 
Malik, Şerl;.u't-Tenbih, el-Bal;.rü'l-mu
l;.it, en-Naşi]J.atü '1-cami'a ve'l-l;.ücce
tü '1-ktitı'a. 
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Doğu ve güneydoğudan Akdeniz, ku
zey, kuzeybatı ve güneybatıdan Atlas 
Okyanusu ile kuşatılan ülkenin batısında 
Portekiz. kuzeyinde Fransa ve Andorra 

iSPANYA 

bulunur. Yönetimi altındaki Balear, Cha
tarinas (Akdeniz) ve Kanarya (Atlas Okya
nusu) adaları ile Afrika kıyılarındaki Ceu
ta ve Melilla şehirleri dahil yüzölçümü 
504.783 km 2 , nüfusu 39.371.000'dir 
( 1998) Başşehri Madrid (2 .9 10.000), diğer 
büyük şehirleri Barselona ( 1.624.000), 
Valencia (753.000), Sevilla (659.000), Za
ragoza (586.000) ve Malaga'dır (5 ı 2.000). 
Meşrutl monarşiyle idare edilen ülke iki 
meclisli (dört yıl için seçilen 350 üyeli mil
let meclisi ve 257 üye! i senato) bir parla
mentoya sahiptir. 

I. FiZiKi ve BEŞERi COGRAFYA 

İspanya arazisinin orta kesimlerini Me
seta denilen yüksek bir plato oluşturur. 
Bu plato üçüncü zamanda meydana ge
len hareketler sonucunda yer yer kırıklar
la parçalanmış ve üzerinde yükselen dağ 
sıralarıyla birbirinden ayrılan havzalara 
bölünmüştür. Yarımadanın ortasında ba
tıdan doğuya doğru arka arkaya uzanan 
Sierra de Gredos ve Sierra de Guadarra
ma dağları Meseta'yı ikiye ayırmakta ve 
bunlardan kuzeydekine Eski Kastilya (Ku
zey Meseta), güneydekine ise Yeni Kastil
ya (Güney Meseta) denilmektedir. Mese
ta' nın çevresini kuzeydoğuda İberya, ku
zeybatıda Kantabriya ve güneyde Sierra 
Morena dağları kuşatır. Ülkenin kuzey
doğusunda Fransa ile sınır oluşturan 
Pireneler ile güneyinde Akdeniz kıyısında 
uzanan Betik dağları daha genç olup Alp 
kıvrımları sistemine bağlıdır. Bu dağlarla 
Meseta arasında kuzeydoğuda Ebro nehri 
etrafında gelişen Aragon ve güneybatı
da Guadalquivir nehri çevresinde gelişen 
Endülüs havzaları yer alır. 

Ülkede üç farklı iklim tipi seçilir: Kuzey
batıda Galicia kıyılarında ılıman ve her 
mevsimi yağışlı olan okyanus iklimi, iç ke
simlerde mevsimler arasında hem sıcak
lık hem de yağış bakımından farklılaşma
nın belirgin bir biçimde ortaya çıktığı ka
rasal iklim ve Akdeniz kıyı şeridinde yaz
ları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı ge
çen Akdeniz iklimi. Coğrafi özellikleri açı
sından Türkiye'ye çok benzeyen İspanya'
nın iç kesimleri Anadolu'da da olduğu gi
bi step (bozkır) görünümündedir. Güney
deki Endülüs bölgesinin kurak tepelerin
de yoğunluk kazanan mantar meşesi or
manları ülkenin önemli bir gelir kaynağını 
teşkil eder. En önemli akarsular, Porte
kiz topraklarına geçtikten sonra batıda 

Atlas Okyanusu'na ulaşan Douro, Tajo, 
Guadiana ve Guadalquivir ve Akdeniz' e 
ulaşan Ebro'dur. Ülkenin büyük bir kesi
minde kuraklık hüküm sürdüğü için akar
su rejimleri düzensizdir. Nehir suları sa
dece kışın üç ayında boldur. Özellikle yaz 
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