
. KARAFERYE 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA. TD, nr. 167, 433; BA, Cevdet-Evkaf, nr. 
20544; TK, TD, nr. 559, 723; F. Beaujour. Tab
leau de commerce de la Grece: 1787-1797, Pa
ris 1800, s. 128; W. M. Leake. Travels in North
ern Greece, London 1835, lll, 291-292; Sela
nik Vilayet! Salnamesi ( 1324). s. 325-330; A. 

Struck, Makedonische Fahrten ll, Die Makedo
nische Niederlande, Sarajevo 1908, s. 29-35; 
1. K. Vasdravellis, lstoriko Archaion Verroias 
eklogai, Thessaloniki 1942; An. Christodoulos, 
Istoroia tis Verroias, Verria 1960; G. Ch. Chioni
dis, lstoria tis Veroias, 1, Veroia 1960; ll , Thes
saloniki 1970; N. K. Moutsopoulos, 1 Laiki Ar
hitektoniki tis Verroias, Athens 1967; Ap. M. 
Tzaferopoulos, Tourislikos Odigos lmathias, 
Veroia, Naousa, Alexandreia, Thessaloniki 
1969, s. 14-62; P. Schreiner. Die Byzantinischer 
Kleinchroniken, Wien 1975, ll, 334; J. V. A. Fine. 
The Late Medfeval Balkans, Ann Arbor 1987, 
s . 301-306, 324, 347-350, 407; S. Lauffer. 
Griechenland, Lexikon der Historische Statten 
von den Anfangen bis zur Gegenwar, München 
1989, s . 703-705; Elliniki Paradosiaka Archi
tektoniki: Veroia, Athens 1989; C. lmber. The 
Ottoman Empire 1300-1481, istanbul 1990, s. 
34, 58; Vehbi Günay, "Karaferye Müftüsü Salih 
Efendi· nin Terekesinde Yer Alan Kitaplar", 
3 Mayıs 1944: 50. YLI Türkçü/ük Armağanı 
(haz. İ sma il Aka v.dğr.), İzmir 1994, s. 95-107; T. 
Papazotos. I Veroia kai oi Naoi tis (11os-18os 
ai.), Athens 1994; E. Gara, "Lending and Bor
rowing Money in an Ottoman Province Town", 
Acta Viennansia Ottomanica, Wien 1999, s. 
113-119; a.mlf., "In Search of Communities in 
Seventeenth Century Ottoman Sources: The 
Case of the Karaferya District", Turcica, XXX, 
Paris 1998, s. 135-162; E. A. Zachariadou, "Oi 
Christianoi Apogonoi tou Izzeddin Kay ka us B. 
sti Veroia", Makedonika, sy. 6, Thessaloniki 
1964-65, s. 62-74; M. Kemal Özergin, "Eski Bir 
Rüzname'ye Göre istanbul ve Rumeli Medre
seleri", TED, sy. 4-5 ( 1974). s. 284; C. K. Neu
mann. "Arın und Reich in Karaferya", Isi. LXXlll 
( 1996). s . 259-312; J. H. Kramers, "Karaferi
ye", iA, VI, 246; V. L. ME'mage, "Karaferye", Ef2 
(İng.), IV, 600-601; Mega/i Elliniki Enkyklopa
ideia, Athens, ts., VIII (Z). s . 130-136; Enkyk
lopaideia Papyros Larousse Brittannica, Ath
ens 1996, XIV, 122-123. 

Iii MACHIEL K IEL -ELENI GARA 

ı KARAR, Bedreddin 
ı 

( ~f;Jf 0-!~f;..\;) 

Bedrü~?in Muhammed b. Yahya 
b. Omer el-Karafi el-Mısri 

(ö. 1008/1600) 

L 
Maliki fakibi ve biyografi yazarı. 

_j 

27 Ramazan 939'da (22 Nisan 1533) Ka
hire'nin Karare semtinde doğdu. Anne ve 
baba tarafından birçok alim yetiştiren bir 
aileye mensuptur. İlkeğitimini babasın
dan aldıktan sonra Zeyn b. Ahmed el-Ciz1, 
Abdurrahman b. Ali el-Uchı1r1, Muham
med b. Ahmed el-Feyşl, Abdurrahman 
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b. Muhammed et-Tacı1r1. Necmeddin el
Gayt1, Cemaleddin Yusuf b. Zekeriyya. 
Ebı1 Abdullah b. Ebü's-Safa el-Bekrl gibi 
alimierin derslerine katıldı . Öğrenimini 
tamamlamasının ardından yaklaşık on ye
di yaşlarında iken başladığı kadılık göre
vini elli yıl sürdürerek Mısır'ın en meşhur 
kadılarından biri oldu . Bu süre zarfında 
birçok talebe yetiştirdiği kesin olmakla 
birlikte kaynaklarda bunlardan söz edil
memekte, Sa'dller Hükümdan Ahmed el
Mansı1r'un ondan iCazet aldığı belirtil
mektedir (Selavl, V, ı ı 5- ı 16). Muhibbl. Ka
raft' nin Kahire'de 22 Ramazan 1 DOS'de 
(6 Nisan 1600). Ahmed Baba et-Tinbüktl 
ise 1 009 ( 1600-1601) yılında vefat ettiği
ni söyler. 

Eserleri. 1. Tevşif}.u'd-Dibô.c ve J:ıilye
tü'l-ibtihô.c. İbn Ferhı1n'un Maliki alim
lerinin biyografisine dair ed-Dibô.cü'l
müz;heb adlı eserinin zeyli olup aynı za
manda Ahmed Baba et-Tinbükti'ye ait 
Neylü'l-ibtihô.c bi-tatrizi'd-Dibdc isimli 
diğer zeylin de önemli kaynaklarından bi
ridir (bk. ed-DIBACÜ'I-MÜZHEB). Eser Ah
med eş-Şüteyvl tarafından yayımlanmış
tır (Beyrut 1403/1983). Z. el-Kavlü'l-me'
nus bi-taJ:ıriri ma ti'I-Kamus. F1rı1zaba
di'nin el-Kamusü '1-muf:ıit'i üzerine ya
zılan bir haşiyedir (Bul ak ı 30 ı). 3. ed
Dürretü'l-müniie ii'l-ierô.g 'ani'l-va?i
ie (nşr. Ahmed eş-Şüteyvl, ei-Hayiltü's-se
kafiyye, VII!! 4-15 !Tunus]. s. ı39- 1 56). 4. 

el-İbô.ne ii şıJ:ıJ:ıati islsatı mô.lem yecib 
mine'l-hi<;iô.ne (nşr YahyaAhmed el-Cer
dl. Medine ı414/ı994). 5. Mecmu'atü re
sa'il. Tunus'ta el-Mektebetü'l-Ahmediy
ye'de (nr. ı4680) bulunan bu mecmuanın 
içerisinde son iki eseri e birlikte el-Cevô.
hirü'l-müntesire (müneşşere) ii hibe
ti's-seyyid li-ümmi'l-veled ve'l-müdeb
bere, İJ:ıkô.mü't-taf:ılsils ii aJ:ıkdmi't-ta'
li]s, ed-Dürerü 'n-neiô.'is ii şe'ni'l-kenô.
yis adlı risilleler yer almaktadır. 6. Şere

iü'l-bedr bi-ziyô.'i leyleti'l-Jsadr (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3582, vr. 22-

48; TSMK, lll. Ahmed, nr. 545). 

Bunların yanında Karafi'nin bazı risale
lerinin yazmaları günümüze ulaşmış olup 
(Brockelmann. GAL, II, 41 1-412; Suppl., 
Il, 436; TevşrJ:ıu 'd-Dfbac, neşredenin giri
şi, s. 18-20) Şerf:ıu'l-Muvatta', Şerf:ıu 

Mu{J.taşan İbni'l-lfô.cib, Şerf:ıu Mu{J. 
taşan If alil ('Ata'ü'l-celfl fi Şerf:ıi Mul]ta
şari'ş-Şeyl] fjalfl), Şerf:ıu't-Tehz;ib, Beh
cetü'n-nüius beyne'ş-Şıf:ıô.J:ı ve'l-Ka
mus ve et-Taf:ırirü'l-ierid ii taf:ı]si]si't
tev]sid ve't-te'kid adlı eserleri de kay
naklarda zikredilmektedir. 
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KARAI:f, Şehiibeddin 
( ~f}ilf 0-!~' y~ ) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed b. İdris 
b. Abdirrahman el-Mısri el-Karafi 

(ö. 684/1285) 

Maliki fakibi ve usUl-i fıkıh alimi. 
_j 

el-'İ]sdü'l-man?ılm adlı eserinde biz
zat kendisinin bildirdiğine göre 626 (1229) 
yılında doğdu (Sagir b. Abdüsselilm el-Ve
k1!1, ı. 144). Bu tarih. birçok biyografi ya
zarından farklı olarak Kiltib Çelebi tara
fından doğru tesbit edilmiştir (Keşfü'?
?Unün, ll, ı ı53). Karilfi aslen Mağrib'deki 
Sanhace kabilesinden olup ailesi oradan 
Mısır'a gelerekyerleşti ve kendisi Mısır'

da Behnesa bölgesinde Sus'un (BOş) bir 
köyünde doğdu. İbn Tağrlberdl, bu köyün 
adını Behebşlm şeklinde vermekte ve Be
hebşlml nisbesinin buradan geldiğini söy
lemektedir ( el-Menhelü'ş-şafi, I, 233-234). 

İbn Ferhı1n ise anlamını bilmediğini belir
terek bu nisbeyi Behfeşlml diye vermek
tedir (ed-Dfbacü'l-mü?heb, ı. 239). Kara
fi nisbesi, kendisinin bildirdiğine göre 
Meafir kabilesinin bir kolu olan Karare'ye 
mensubiyetinden dolayı değil, bu sülale
nin yerleşmesi sebebiyle Mısır'da bu isim
le anılan yerde kısa bir müddet bulundu
ğu için verilmiştir (Sagir b. Abdüsselam 
el-Vekili, 1, 144) 

Karafi, doğduğu köyde Kur'an'ı ezber
ledikten sonra ilimtahsiliiçin on-on bir 
yaşlarında iken Kahire'ye gitti ve Sahibiy
ye Medresesi'nde öğrenim gördü. Hocala
rı arasında Cemaleddin İbnü'l-Hacib, Şern
seddin Hüsrevşahl, izzeddin b. Abdüsse
lam. Şemseddin Muhammed b. İbrahim 
el-Makdisl ve Muhammed b. İ m ran eş-



Şerif el-Kerekl en tanınmışlarıdır. Karafi 
eserlerinde hocalarının bazı görüşlerine 
yer vermiş. özellikle İbnü'l-Hacib'den (el
Furül):, ı. 64, 65, 66) ve İbn Abdüsselam'
dan (a.g.e., ll, ı 00-1 O ı, 157; IV, 251-252) 

övgüyle söz etmiştir. Biyografi yazarları, 
Karafi'nin İbn Abdüsselam'ın 639 (1241) 
yılında Mısır'a gelişinden ölümüne (660/ 

1262) kadar ondan ayrılmadığını belirtir
ler. Karafi'nin Şafii fıkhında derinleşme
sinde, Şafii'nin bazı görüşlerini tercihin
de ve yeri geldiğinde bir mezhep bağlılı
ğından uzak bazı fikirlerinde. masiahat ve 
mefsedet teorisin de, genel kurallar ekse
ninde düşünüşünde bu birlikteliğin etki
sini görmek mümkündür. 

Dört mezhebe ilişkin öğretimin yapıl
dığı Salihiyye Medresesi'nde Şerefeddin 
Ömer b. Abdullah es-Sübkl'nin ölümün
den (667/1269 veya 669/1271) sonra Kara
fi müderris tayin edildi. ardından bu gö
rev kendisinden alınarak Kadılkudat Ne
fisüddin Muhammed b. Hibetullah'a ve
rildi. Ancak bir müddet sonra yeniden 
görevine iade edildi ve ölünceye kadar 
buradaki öğretim faaliyetini sürdürdü. 
İbn Tağrlberdl'nin. Karafi'nin vefatının 
Sadreddin İbn Bintü'l-Eaz ve Nefisüddin'
den sonra olduğu yönünde verdiği bilgi 
( el-Menhelü 'ş-şaff, ı, 234), Karafi'nin ikin
ci defa öğretim görevine getirilmesinin 
Nefisüddin'in ölümünün veya görevi ye
rine getiremeyecekölçüde hastalanma
sının ardından olduğunu düşündürmek

tedir. Ayrıca Amr b. As Camii'nde ders ve
ren Karafi'nin Taybarsıyye Medresesi'nde 
de müderrislikyaptığına. hatta bu med
resenin ilk Maliki müderrisi olduğuna 
dair iddia (Safedi, Vl, 233; İbn Dokmak, 1, 

97), bu medresenin VIII. yüzyılın başların
da tamamlandığı öne sürü! erek ihtiyatla 
karşılanmıştır (Saglr b. Abdüsselam el
Vekili, ı, 238) Karafi'nin kendisini eğitim 
ve öğretime adadığı ve bunun dışında 
hiçbir resmi görev almadığı belirtilmekle 
birlikte Salihiyye Medresesi'nde halef-se
lef olduğu fakihlerden Şerefeddin es
Sübkl. Nefisüddin Muhammed b. Hibe
tuilah ve Takıyyüddin İbn Şas'ın ayrıca ka
dılık da yaptikları halde Karafi'nin bu gö
reve gelmemesi kendi tercihi olabileceği 
gibi genel olarak serbest düşünmesi se
bebiyle resmi göreve getirilmemiş olma
sı da ihtimal dahilindedir. 

Karafi'nin yetiştirdiği öğrenciler arasın
da özellikle el-Funl]f'u yeniden düzenle
yip ihtisar eden Ebu Abdullah Muham
med b. İbrahim el-Bekkuri. Şehabeddin 
el-Merdavi, Ebu Hafs Taceddin ömer b. 

Ali el-Fakihani. İbn Raşid el-Kafsl. Ebu 
Hayyan el-Endelüsi, Abdülkafi b. Ali es
Sübl<i ve İbn Bintü'l-Eaz gibi alimler zik
redilir. Karafi Kahire'de 684 (1285) yılın
da vefat etti ve Karare'de defnedildi. İbn 
Ta ğriberdi ve Saf edi, diğer biyografi ya
zarlarından farklı olarak onun ölüm tari
hini 682 (1283) olarak göstermektedir. 

ilmi Kişiliği. a) ilmi Kişiliğinin Oluşu
mu. Karafi'nin ilmi kişiliğinin oluşmasında 
bizzat ders aldığı hocalar yanında eserle
rinden yararlandığı önceki fakih ve usul
cülerin de etkisi vardır. Eserlerinde Gaz
zali'ye ve İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyni'
ye sıkça yaptığı atıflardan onun üzerinde 
bu iki alimin ve dolayısıyla Bakıllanl'nin 
etkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ka
rafi'ye en çok tesir eden fakih ise görüş
lerine ayrı bir önem verdiği İzzeddin b. 
Abdüsselam'dır. Ona atfettiği görüşler
den bir kısmının şifahen öğrenilen bilgiler 
olması. İbn Abdüsselam'ın kendi eserle
rinde bulunmayan bazı görüşlerine ulaş
ma imkanı vermesi açısından önemlidir 
(bu tür bazı atıflariçin b k. Şerl:ıu Teni):U:ıi'l
fuşül, s. 100, 108, 169,222,272,433,434, 
458). Karafi. külli kaidelerin dikkate alın
ması ve örf üzerine kurulu hükümlerin ör
fün değişmesiyle birlikte değişmesi fik
rinde Cüveynl'nin yanı sıra özellikle İbn 
Abdüsselam'ın etkisinde kalmıştır (el-Fu

rül):, IV, 203; bu yönde bir değerlendirme 
için b k. Saglr b. Abdüsselam el-Vekili, ll. 
179). 

Karafi üzerinde Fahreddin er-Razi'nin 
de kayda değer bir tesiri mevcut olup usul 
alanındaki eseri el-Ma]J.şıll'ü ihtisar ve 
şerhetmesi sebebiyle görüşlerini yakın
dan tanıdığı Razi'ye sık sık atıfta bulun
makta ( el-Furül):, I, 55, 56, 58, I 02, 192; ll. 
4 7) ve yeri geldiğinde görüşlerini eleştir
mektedir ( Şerf:ıu Tenl):if:ıi '1-{uşül, s. 41 0-
41 1 ). Nitekim Necmeddin et-Tufi. Kara
fi'nin birçok hususta Razi'nin kanaatleri
ne uyduğunu belirttikten sonra bunun 
Razi'nin faziletini itiraf ve ona karşı ede
be riayet kabilinden olduğunu söyler (Şer
f:ıu Mul].taşari'r-Ravza, ı , ı 05). Karafi'nin 
özellikle Fahreddin er-Razi'nin usul çalış
malarını esas alıp üzerinde yoğunlaşma
sında , onun şöhreti ve e1-Ma]J.şr11'ün ke
lamcı metodun zirve eserlerinden biri ol
masının yanı sıra Karafi'nin Şafii mezhe
biyle MaliKi mezhebi ni usul ilkeleri ve fıkıh 
kuralları açısından birbirine yakıniaştır
ma düşüncesinin de etkisi olmalıdır. Me
sela vasfın munzabıt olmaması duru
munda hikmetle ta'lilin olabileceğini be
lirtmekle birlikte (Şerf:ıu Teni):i/:ıi'l-fuşül, 

KARAFT, Şehabeddin 

s. 406) kendimasiahat düşüncesiyle çe
lişkili görün m esine razı olarak hikmetle 
ta'lil konusuna fazla iltifat etmemesi Fah
reddin er-Razl'nin etkisiyle açıklanabilir 
(Sagir b. Abdüsselam el-Vekili, ll, 244). 

Eserlerinin telifinde başvurduğu kay
naklara ilişkin olarak verdiği bilgilerden 
(f'fe{a'isü'l-uşül,l, 90-97; e?-Zal].fre, I, 36-

39) ve eser içindeyaptığı alıntılardan. Ka
rafi'nin Maliki mezhebinin ilk müellifle
rinden itibaren Mazeri, Ebu Bekir İbnü'l
Arabi, Ebü'l-Velid el-Bad. İbn Rüşd el
Ced. Turtuşl. Kadi İyaz gibi batı; Bakılla
ni. İbnü'I-Hacib. Kadi Abdülvehhab. İb
nü'I-Kassar gibi doğu İslam dünyasının 
önde gelen MaliKi bilginlerinin; Ebü'l-Hü
seyin el-Basri, İbn Hazm. Ebu İshak eş
Şirazi, Seyfeddin el-Amidl. Ebu Ya'la el
Ferra. Ebü'l-Hattab el-Kelvezanl gibi kıs
men farklı ilim muhitlerine mensup alim
lerin eser ve görüşlerine yakından vakıf 
olduğu ve teliflerinde adeta dönemine ka
darki fıkhi birikimi bütünüyle değerlen
dirip bunlardan yeni sonuçlara varmayı 
hedeflediği anlaşılmaktadır. 

Karafi akli ve nakli ilimler yanında alet 
ilimleriyle de sözüne itibar edilecek dere
cede ilgilenmiş. özellikle fıkıh ve fıkıh usu
lü olmak üzere Arap dili ve kelam alanın
da derinleşmiş. matematik, astronomi 
gibi akli ilimlerle ve tıpla da uğraşmıştır. 
Onun hadis ilmi açısından zayıf olduğu id
diası, Gazzali ve Cüveyni'de de olduğu gi
bi muhakkık usulcü ve fakihlerin hadis
lerin senedieriyle pek fazla ilgilenmeme
sinden kaynaklanmış olmalıdır. 

Karafi'nin derinleştiği alanlar içerisin
de fıkıh ve fıkıh usulünün yeri diğerlerine 
nazaran daha önemlidir. Ölüm haberini 
aldığında çağdaşlarından İbn Daklkul
'id'in, "Fıkıh usulünde zamanın otoritesi 
gitti" demesi onun bu özelliğinin kendi 
döneminde de bilindiğini göstermektedir. 
Fıkıh ve fıkıh usulü alanlarındaki eserleri 
genel olarak değerlendirildiğinde Kara
fi'nin çalışmalarının günümüz kavramla
rıyla hukuk felsefesi ve mukayeseli hukuk 
alanına girdiği söylenebilir. Birçok ilirnde 
derinleşmesi onun döneminin en önemli 
birkaç bilgini arasında zikredilmesine yol 
açmıştır {ibn FerhGn, ed-Dfbacü'l-mU?heb, 

1, 238). 

b) Mezhebi. Akaid alanında Eş' ari mez
hebine mensup olduğu bilinen Karafi ge
nel Sünni anlayış doğrultusunda usulü'd
din konusunda taklidi caiz görmez ( Şerf:ıu 
Tenl):if:ıi'l-fuşül, s. 430-431, 443-444). Kara
fi. usQlü'd-dlnde taklidin caizliği görüşü
nü İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyni'nin sa-
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dece Hanbeliler'e, İsferaylnl'nin sadece 
Zahirller'e nisbet ettiğini kaydettikten 
sonra bu konuyu zamanındaki Hanbeli 
alimlerine sorduğunu ve onlardan mez
hebin meşhur anlayışının taklidin caizliği 
yönünde olduğu cevabını aldığını belirt
mektedir (a.g. e., s. 444). Cüveynl'nin bu 
nisbetini TQfi de bir iltibas yahut telbis 
diyerek eleştirmektedir ( Şer/:ıu Mul].taşa
ri'r-Ravta, lll , 662). İbnü'I-Lahham'ın el
Mu{ıtaşar'ında yer alan (s. 167), Karafi'
nin fıkıh usulünde taklidi caiz görmediği 
şeklindeki ifade eğer müstensih hatası 
değilse yanlış bir isnat sayılmalıdır. 

Karafi amel hususunda Maliki mezhe
bine mensuptur. Maliki mezhebi içerisin
de İmam Malik'in rivayet ve fetvalarından 
hareketle tahrlc yapabilecek seviyeye 
ulaştığı ifade edilen Karafi'nin kendine 
mahsus orüinal görüş ve tesbitleri vardır 
(mesela bk. el-Furüi!:, ı. 105; Şerf:ıu Tenl!:i

/:ıi'l-fuşül, s. 71 ; kendine has görüşlerine 
ilişkin tesbitler için bk. Sagir b. Abdüsse
lam ei-Vektlt. 11. 269-356). Karafi. Maliki 
fıkhında önemli bir yere sahip olan eseri 
e~-ıa.tıire' nin başında(!. 39). "Malik'in 
fıkıh usulündeki mezhebini açıkladım ki 
fürQda olduğu gibi usuldeki tercihlerinde 
de şerefinin yüceliği açığa çıksın" diyerek 
Malik'in mezhebini doğruya en yakın yol 
olarak görmekle beraber mezhebi için ta
ass up göstermemiş. konuları mezhepler 
arası mukayeseli şekilde ele almış, yerine 
göre diğer mezhep imamlarının görüşle
rini benimsemiştir. Hatta bazı meseleler
de diğer mezhepler arasındaki ihtilafları 
ele alıp doğru bulduğu görüşü savundu
ğu da olmuştur (a.g.e., ı. I 92- ı 93; ibnü'n
Neccar, III, 407-408) . 

Bir mezhebe bağlı olması Karafi'nin ba
ğımsız bir ilmi kişilik geliştirmesine engel 
teşkil etmediğinden yeri geldiğinde kendi 
mezhebindeki bazı görüşlere. otorite gör
düğü fakihlerin görüşlerine, hatta birçok 
konuda görüşünü benimsediği İzzeddin 
b. Abdüsselam'a karşı çıkmaktan da çe
kinmemiştir ( el-Furü/!:, ı . 86-87). Şahısları 
taklidi değil ilke ve kurallara bağlılığı ken
dine rehber edindiği için yerine göre Ma
lik'ten rivayet edilen bir görüşü veya mez
hep görüşünü eleştirdiği (a.g.e., ı. 77; III, 
85 , 162), kendi mezhep görüşünü bıra
kıp diğer mezheplerin görüşlerini aldığı 
(a.g.e., I, I 93). başka bir mezhebin görü
şünün daha belirgin veya tutarlı olduğu
nu ifade ettiği ( a.g.e., ı . 81; 11. 45; III , 85) . 
veya yeniden ictihada yöneldiği olur. Bun
da yine taassup karşıtı olan, mezhep ima
mının değil delillerin gösterdiğinin yanın-
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da olduğunu açıklayan Şafii fakihi İzzed
din b. Abdüsselam ile olan yakınlığının et
kisi aranabilir. Karafi'nin serbest düşün
mesinin bir sebebi diğer mezheplerin, 
özellikle Şafii mezhebinin istidlal yönte
mini bilmesi, bir diğer sebep de taassu
bun İslam toplumlarında yol açtığı olum
suzlukların iyice hissedilmekte olduğu bir 
devirde yaşamış olmasıdır. Nitekim Kara
fi'ye yakın dönemlerde yaşayan İbn Ab
düsselam, Takıyyüddin İbn Teymiyye, İbn 
Kayyim el-Cevziyye gibi fakihler de mez
hep taassubunu yeren ve diğer mezhep
lerden istifade kapısını açık tutan bir tu
tum ortaya koymuşlardır. Her ne kadar 
bu hususta tenkide uğramışsa da Kara
fi'nin, mezhepler arasındaki ihtilaflı konu
larda mümkün oldukça hilaftan çıkacak 
bir uygulamayı benimserneyi vera' olarak 
değerlendirmesi de (a.g.e., IV, 210-221) 
fıkhl konularda gerçeğin bir cihete has
redilemeyeceği fikriyle irtibatlıdır. Mesela 
namazda besmele çekmeyi Malik rnek
ruh, Şafii vacip saymış. Karafide hilaf
tan çıkmak için besmelenin okunmasını 
vera' olarak değerlendirmiştir. 

Çağdaşı birçok fakihten farklı olarak 
Karafi, kendisini müctehid şeklinde nite
lendirmediği gibi o dönemlerde başkala
rı tarafından da böyle nitelendirilmemiş
tir. Bunun sebepleri arasında onun Mali
ki mezhebinin bazı görüşlerine muhale
fet etmiş olması akla gelebilirse de asıl 
sebep, mümkün oldukça gelenekselci çiz
giyi korumaya özen gösterip radikal çı
kışlardan kaçınmış olmasıdır. Ancak Ka
raft fıkıh ve usul alanında otorite olduğu
nun kendisi de farkındadır. Bu izlenimi 
veren ifadelerinin başında, onun birçok 
konuda mezhep içinde (bazan mezhep dı
ş ında) meselenin bu yönüne dikkat çeken 
birini görmediğini dile getirmesi gelmek
tedir (a.g. e. , ı. 37; ll, 56). Bazı ayrıntılara 
asırlar boyunca temas edilmediğini be
lirttikten sonra Allah'ın bunu akli ve nakil 
ilimlerde dilediği kullarının kalbine aklta
cağını ve bu ilimlerle uğraşıp bunları tah
sil eden kimselerin bu gibi incelikiere va
kıf olacağını ifade etmektedir (a.g.e., 1, 
169; e?·Zal].fre, ı. 38) . Karafi ayrıca kendi 
dönemi itibariyle gerekli şartlarıtaşıma
yan birçok kişinin fetva verdiğinden de 
yakınır. 

c) Maliki Mezhebi İçindeki Yeri. Kara
fi'nin Maliki mezhebinde gerçekleştirme
ye çalıştığı önemli işlerden biri, Doğulu ve 
Batılı Malikller'in anlayış ve terminoloji
lerini bii'birine yaklaştırmak ve buluştur
mak olmuştur. Her ne kadar IV. (X.) yüz-

yıldan itibaren İbn EbQ Zeyd ve öğrencisi 
Ebü'I-Kasım ei-Berazil gibi fakihlerin bu 
yönde gayretleri olmuşsa da Karafi'nin 
zamanına gelinceye kadar Maliki mezhe
binin ilk ve temel kitaplarının yorumlan
masında Karavi ve lraki şeklinde farklı iki 
ekol oluşmuştu. Karafi, bunları birleştir
me denemesi olarak döneminde Doğu'da 
ve Batı'da Malikller'in en çok başvurduk
ları beş temel kitabı bir araya getirmiş ve 
e~-ıa.tıire adlı eserini oluşturmuştur. Bu 
derleme faaliyeti esnasında Karafi her 
problemin ilgili olduğu genel kurala inme
ye, meselelerle kuralların irtibatını gös
termeye çalışmış, bu çabasını el-Furu]f'
ta zirveye ulaştırmıştır. 

İzzeddin b. Abdüsselam ile olan yakın
lığı, Maliki mezhebindeki bazı görüşleri 
eleştirmesi ve diğer mezhepleri n bazı gö
rüşlerini tercih etmesi gibi sebeplerle Ka
rafi'nin görüşlerinin özellikle dönemin
deki Maliki fakihleri nezdinde pek revaç 
bulmadığı söylenebilir. Şafii fakihi İbn Da
kikul'ld ve Takıyyüddin İbn Şükr'ün övücü 
sözleri bir kenara bırakılacak olursa Ka
rafi'yi terviç eden değerlendirmelere pek 
rastlanmaz. Bu durum. kendi ayarındaki 
bazı alimler için cömertçe kullanılan müc
tehid nitelendirmesine layık görülmeyi
şini de kısmen açıklar. 

Karafi, yeni bir perspektif geliştirmeye 
çalıştığı ve genel kurallardan hareket et
tiği için mezhep görüşlerine birçok hu
susta ters düşmüş. ona yöneltilen ten
kitler de daha çok bu noktalarda yoğun
laşmıştır. Karafi, bilhassa el-Furı1Js adlı 
eserindeki hareket noktası ve görüşlerin
den dolayı eleştiriye uğramıştır. Başta öğ

rencisi Bekkürl olmak üzere bu eser üze
rinde çalışma yapanların bir amacı da on
daki bazı sivrilikleri gidermek olmuştur. 
Karafi'yi özellikle el-Furu]f'taki görüş ve 
değerlendirmeleri hususunda sıkı bir 
eleştiri süzgecinden geçiren kişi Maliki 
fakihi İbnü'ş-Şat'tır. Karafi. mezhep için
deki bir görüşe aykırı düşme pahasına 
araştırmasının sonucu kendisini nereye 
götürürse oraya gitmekten çekinmezken 
İ bnü'ş-Şat büyük ölçüde, Malik'e muha
lefet etmenin bir kimse hakkında suizan 
beslenmesine ve eleştiriyi hak etmesine 
yeteceği düşüncesinden hareket etmiş
tir ( el-Furüi!:, ı. 77) . Yine Karafi hareket 
noktası (müdrek) zayıf olan görüşün taklit 
edilmesini caiz görmezken İbnü'ş-Şat bu 
ilkeyi pek dikkate almamıştır. Karafi ay
rıca Makkarl ve İbn Arafe'nin hacası İbn 
Abdüsselam tarafından da eleştirilmiştir. 



Onun tenkide maruz kalan görüşleri için
de. mezhepler arasındaki fikir ayrılığın
dan çıkma çabasını vera' olarak değer
lendirmesi, um um un tahsisinde fiili örfü 
değil sözlü örfü geçerli sayması gibi hu
suslar kayda değerdir(Karafl'nin Malikl
ler'ce eleştirilen diğer bazı görüş l eri için 
bk. Sagir b. Abdüsselam el-Vekili, ll , 378-
394). 

Karari'nin usul alanındaki görüşleri ge
nelde birçok fakih ve usulcü tarafından. 
özelde isemasiahat ve kavaid eksenli dü
şünen ve mezhep kayıtlarıyla sıkı sıkıya 
bağlı kalmaktan hoşlanmayan fakih ve 
usulcüler tarafından dikkate alınmıştır. 
Bu alimler arasında Necmeddin et-Türi ve 
İbrahim b. Musa eş-Şatıbl bilhassa zikre
dilmelidir. Geç ve yakın dönemlerde bu 
isimlere Süyütl, Şevkani ve Muhammed 
Tahir b. Aşür ilave edilebilir. Nitekim son
raki (müteahhir) dönem fakihlerinin eser
lerini prensip olarak pek dikkate alma
yan Şatıbl, el-Muvdta./iat'ında Karari'ye 
ayrı bir önem verir. Ondan sıkça nakil
de bulunarak özellikle makasıd konu
suyla irtibatlı görüşlerini ve ortaya koy
duğu problemleri dikkatle değerlendirir; 
katılmadığ ı görüşlerini de eleştirir (1. 249, 
254: 11. 42, 44. 46. 47, 55, 58: 111 . 304). Ma
lik! fakihi ve usulcüsü İbn Cüzey Ta./iri
bü'l-vüşul ile'l-uşul adlı eserinde Kara
ri'den çokça nakllde bulunmuş, Taceddin 
es-Sübk1 ve İsnevl gibi Şafii usulcüleri, 
İbnü'I-Lahham. Türi ve İbnü'n-Neccar ei
Fütühl gibi Hanbeli usulcüleri de Karafi'
nin görüşlerine eserlerinde yer vermiş
lerdir. Bilhassa Türi Karari'den sıkça söz 
eder; isabetli bulduğu görüşlerini benim
serken ( ŞerJ:ıu Mul].taşari'r-Ravza, 1, I 26, 
284; lll, 397) bir kısmını da eleştirir (a.g.e., 
ı. 162-163; ll , 35 1 ). Türi'nin Karafi'den bu 
kadar çok bahsetmesinin bir sebebi ken
disinin de açıkça belirttiği gibi (a.g.e. , lll, 
75 ı) onun Ten~il:ıu'l -tuşul ve Şer]J_u 
Ten~il}_i'l-tuşul adlı eserlerinin Şer]J_u 
Mu.l]taşari'r-rav:i:a'sının kaynakları ara
sında yer almasıdır. 

d) Bir Mezhebe Mensubiyet ve İfta Eh
liyeti Konusundaki Görüşü. Karari ilke 
olarak bir mezhebe mensup olmayı doğ
ru bulmuş. mezhebe mensup fakihlerin 
mezhep imamının çizgisinden ve usulün
den ayrılmaması gerektiğini belirtmiş
tir. İfta ehliyetine ayırdığı bölümde Karari 
ilim talibi için söz konusu olabilecek üç 
durum veya aşamadan bahseder (e l-Fu

rü~, ıı. 107-110). Birincisi, ilim talibinin 
mensup olduğu mezhebin muhtasar bir 
kita bıyla meşgul olma aşamasıdır. Bu 

aşamada kişinin. ne kadar iyi anlamış ve 
ezberlemiş de olsa mutlak ve genel lfa
delerin yer aldığı bu muhtasar kitaba da
yanarak fetva vermesi haramdır. İkincisi, 
ilim talibinin mezhep içindeki tahsilinin 
genel ifadeleri daralta bilecek, mutlak ifa
deleri kayıtlayabilecek derecede şerhle
rin ve uzun yazılmış eserlerin ayrıntıları
na vakıf olacak seviyeye gelmesi aşama

sıdır. Bu aşamada kişi mezhep imamının 
fürüdaki hareket noktası ve dayanakları
nı henüz tam anlamıyla kavramamış, sa
dece mezhep alimlerinin ağzından duy
muşsa. bu durumda genel fetva şartla
rını taşımak kaydıyla naklettiği ve ezber
lediği her konuda bu mezhebin meşhur 
görüşlerine uyarak fetva verebilir. Fakat 
ezberledikleri arasında olmayan bir olayla 
karşılaştığı zaman ezberlediklerine daya
narak o meseleyi kendisi sonuca bağla
yamaz. yani tahrlcde bulunamaz. Çünkü 
bu iş ancak bağlı olduğu imarnın hareket 
noktalarını. delillerini, kıyaslarını ve hük
mü dayandırdığı illetleri, bu illetierin 
mertebelerini ve şer! maslahatlara nis
betini bilen kimseler için sahih olur. Bir 
mezhep içinde fikir yürüten ve bir ima
mm usulüne göre tahrlcde bulunan kişi
nin bu imama ve onun mezhebine nis
bet]. naslarına uyma ve amaçlarına göre 
tahrlcde bulunma açısından mezhep ima
mının şarie nisbeti gibidir (benzer bir de
ğerlendirme için bk. ŞerJ:ıu Ten~il:ıi'l-fuşül, 
s. 419). Bütün bu bilgiler ancak fıkıh usu
lünü iyi bilen kimse için gerçekleşir. Müc
tehidi taklid etmenin tek istisnası müc
tehidin verdiği fetvanın icmaa, muarızı 
bulunmayan genel kurallara (kavilid), nas 
veya cell kıyasa aykırı olmasıdır. Bu du
rumda mukallidin bu fetvayı nakletmesi 
ve bununla fetva vermesi caiz olmaz. 
Böyle bir durumda hakimin hükmü bile 
bozulur. Üçüncüsü, ilim talibinin bu zik
redilenlere ilaveten "diyanet-i vazıa" ve 
"adalet-i mütemekkine" sahibi olması 
aşamasıdır ki bu durumda kişi mensup 
olduğu mezhep içerisinde gerek nakil ge
rekse tahrlc yoluyla fetva verebilir ve bü
tün bu hususlarda söylediklerine itimat 
edilir. İfta konusunda gösterdiği bu titiz
liği iftadan daha genel düşündüğü icti
had hakkında da gösteren Karari ictiha
dın rastgele çaba harcamak olmadığını, 
şer'! hükümlere dair öngörülmüş deliller 
dışında bir şeyle i etihad eden kişinin müc
tehid olmadığını belirtmiştir (e?-Zal].fre, 

ı ı. ı 2 3). Ona göre yargı kararları da böy
ledir; şer'! bir dayanak olmaksızın sezgi ve 
tahmin yoluyla verilmiş hükmü n bozul-
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ması gerekir ve bu şekilde hüküm ver
mek fısktır (el-Furü~, IV, 40). 

Karari'nin bir mezhebi taklid konusun
da getirdiği genel ölçü mevcut görüşün 
icma. kavaid. nas ve eel! kıyasa uygunlu
ğudur. Bunlardan birine aykırı olduğu 
takdirde bir görüş veya fetvanın nakle
dilmesinin haram olacağını belirtir. Haki
min hükmünün kavaide. kıyas ve nassa 
aykırı olması durumunda bozulacağı şek
lindeki kendisinin de benimsediği yaygın 
anlayışı ortada racih bir muarız bulunma
ması şartına bağlar. Buna göre kavaide, 
naslara ve kıyaslara aykırı olmasına rağ
men mudarebe, müsakat, selem ve ha
vale gibi hukuki işlemlerin ve avianmanın 
sahih görülmesi racih muarız sebebiyle
dir (a.g.e., IV, 40 ; ŞerJ:ıu Ten~i/:ıi'l-fuşül, s. 
ı 92; ibn Ferhün, Tebşıratü'l-J:ıükkam, ı. 
79). Bazısında az, bazısında çok bütün 
mezheplerde nas. icma. kavaid ve kıyasa 
aykırı görüşlerin bulunabileceğini kayde
den Karari, bu tesbiti yaptıktan sonra ça
ğının fakih ve usulcülerini kendi mezhep
lerini bu genel ilkeye uygunluk açısından 
sorgulamaya davet eder ve bunun bir 
gereklilik olduğunu belirtir (el-Furü~, ıı. 

101-102, 109) Dayanağı zayıf olan konu
larda da taklidi caiz görmeyen Karari'nin 
bu gibi durumlarda eğer dayanakları kuv
vetli ise başka mezheplerin görüşünü al
mayı veya yeniden ictihad etmeyi öner
diği anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımda İbn 
Abdüsselam'ın etkisi açıkça görülmekte
dir. Benzer tutum Hanbeli fakihi İbn Kay
yim ei-Cevziyye'de de görülmekle birlikte 
İbn Kayyim. mümkün mertebe mezhep 
içerisinde kalınmasını ve alınmak isteni
len görüşün mezhep içinde yeniden üre
tilmesini tavsiye etmektedir. Karari mez
hepler hakkındaki genel tutumunu e?
Za.l]ire'de, Maliki mezhebi dışındaki di
ğer üç mezhebin görüşlerine ve gerekçe
lerine niçin yer verdiğini açıklarken şöyle 
dile getirmektedir: "Gerçek münhasıran 
belli bir cihette bulunmadığından, fayda
nın tamamlanmasını sağlamak ve daha 
fazla bilgilendirmek amacıyla diğer mez
heplerin görüş ve gerekçelerine de yer 
verdim ki fakih hangi mezhebin takvaya 
daha yakın olduğunu ve hangisinin daha 
kuwetli sebebe tutunmuş olduğunu bil
sin" (I. 37-38). 

e) Yönteminin Genel Çizgileri. 1. Genel 
Kural Eksenli Düşünce. Karari'nin fıkıh 
anlayışının en karakteristik vasfı masla
hat ve genel kural eksenli düşünüş olarak 
ifade edilebilir. Makasıdı yüksek masiahat 
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veya kavaid-i külliyye olarak adlandırma
sı. onun masiahat ve kavaidi birbirini ta
mamlar mahiyette düşünüp kullandığım 
gösterir. Bilgi kaynaklarını akıl, sağlam 
duyular, mütevatir nakil ve istidlalden 
ibaret görmesi, akla ters düşen bir şeyi 
şer ' in getirmeyeceği, şer'in getirdiği her 
şeyin aklın varlık ve yokluk bakımından 
mümkün gördüğü alana münhasır ola
cağı ve şer'in varlık ve yoklukyönlerinden 
birini tercih edeceği yahut ikisini eşit tu
tacağı yönündeki yaygın anlayışı sık sık 
vurgulaması ( el-Furuk, ı. 161; el-Ümniye, 
s. 49) Karafi'nin akılcı yönü hakkında fi
kir verir. Gerek masiahat teorisi gerekse 
genel kural eksenli düşünce esasen be
lirli bir düzeydeki akılcılıkla temellendiri
lebilir. Onun nasları mümkün oldukça ta
abbüdl değil muallel, yani bir iliete bağ
lanabilir kabul etmesi de bu akılcılığının 
bir sonucudur. Nitekim karşı kutupta yer 
alan katı lafızcı ve zahirci İbn Hazm, fıkıh 
alanında akla yer vermediği için masiahat 
ve genel kural fikrine iltifat etmemiş, 
nasların ta'llline şiddetle karşı çıkmıştır. 
Genel kuralların (kavaid) bütünüyle fıkıh 
usulünde yer almadığına, istinbata yara
yan kuralların bir kısmının fıkıh usulünün 
dışında bulunduğuna ve bu kuralların 
mezhep imamlarınca dikkate alındığına 
vurgu yapan Karafi ( el-Furuk, II , ı ı O) ka
vaid tabirini her ilim için SÖZ kOnUSU olan 
genel ilke ve kuralları, ayrıca şariin temel 
amaçları içerisinde yer alan adalet ve 
hakkaniyet ilkesini ve dini n korumayı he
deflediği temel değerleri içine alacak bir 
genişlikte kullanır. 

Karafi'nin fıkıh düşüncesinde temel 
kriter ilke ve kurallara bağlılıktır. Fıkhın 

kural eksenli olması gerektiğini fazla 
önemsernesi onu, nasların bazan kural
lara ters düşebileceğini ve bu durumda 
naslara muhalefet edilebileceğini söyle
meye yöneltmiştir (Sagir b. Abdüsselam 
el-Vekili. Il, 256, 265) Karafi'ye göre hü
kümlerin genel us u ll kurallara göre çıka
rılması onları cüz'l maslahatlara izafe et
mekten, fer'l meselenin bir kural ekse
ninde çözümlenmesi (tahrlc) . bu mesele
lerden her birinin tek tek kendine özgü 
anlam ve özelliklerden hareketle çözüm
lenmesinden daha uygundur. Çünkü ge
nel kuraldan hareketle çözüm getirme 
tutumu, hem fıkhı taparlayıcı ve aklı ay
dınlatıcı hem de fıkıh mertebesi itibariy
le daha üstündür. Karafi genel kurallara 
uygunluk prensibini birçok alana uygula
mıştır. Mesela şer'! belirlemenin bulun
madığı hususların atıl bıraklimayıp şer') 
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kurallara göre çözülmesi gerekir (a.g.e., 
ı, 120) . Genel kurallar mevcut görüşler 
arasında tercih kriteri olarak da kullanı

labilir. Kıyasla haber-ivahidin çatışmasın
da Malikller'in kıyası öne almasını da ka
vaide uygunluk gerekçesiyle destekler 
(Şerf:ıu Tenkif:ıi'l-fuşul, s. 388; Kari'lfl'nin 
genel kurallar ekseninde ele aldığı mese
lelere örnek için bk. el-Furuk,!, 137, 149; 
III , 37) . 

Z. Masiahat Teorisi. Makasıd düşünce
si açısından imamü'I-Haremeyn el-Cüvey
nl'nin ve özellikle izzeddin b. Abdüsse
lam'ın açtığı çığırı izleyen Karafi bu teo
rinin inşasında ve sistemleştirilmesinde 
önemli bir katkının sahibidir. Karafi em
rin maslahata, nehyin mefsedete tabi ol
duğunu, fakat bunun Mu'tezile'nin öne 
sürdüğü gibi akli vücüb gereği değil Al
lah'ın lutuf ve faziının bir sonucu olduğu
nu belirtir. Onun masiahat anlayışı iki ka
tegoride ele alınabilir. Birincisi öteden be
ri bilinen maslahat-ı mürsele, diğeri mas
lahat-ı ulya olarak adlandırdığı yüksek 
maslahattır. 

Karafi maslahatın şer'in itibar edip et
memesine göre muteber, mülga ve mür
sel şeklindeki üçlü tasnifini verdikten 
sonra maslahat-ı mürseleyi delil almanın 
önemine işaret edip bütün mezheplerin 
esas itibariyle bu tür maslahata riayet et
tiklerini (Şerf:ıu Tenkif:ıi'l-fuşul, s. 393, 394, 
446). hatta Cüveynl ve Gazzall'nin mür
sel maslahatı esas alarak Maliki mezhe
bini geride bırakacak kanaatler öne sür
düklerini dile getirmiştir (a.g.e., s. 447). 
Mürsel masiahat Karafi'ye göre mutlak 
münasebetten ve mutlak masiahattan 
daha özeldir (a.g.e., s. 394) . Onun esas 
aldığı ikinci tür masiahat ise kendisinin 
maslahat-ı ulya olarak adlandırdığı mas
lahattır (Sagir b. Abdüsselam el-Vekili. Il, 
2 3 ı , 2 5 7). Verdiği örneklere ve yaptığı ge
rekçelendirmelere bakılacak olursa Kara
fi bu tabirle, hükümlerin değişen zaman 
ve mekan şartlarına göre değişebileceği 
anlayışını kastetmektedir. Mesela Kara
fi, siyaset-i şer'iyye konusunda hakimie
rin yetkilerini genişletmenin ve zamanın 
kamu otoritesi tarafından çıkarılan ka
nunların şer'e aykırı olmadığını yüksek 
masiahat teorisiyle temellendirmektedir. 
Ona göre zamanın değişmesiyle hüküm
lerin değişeceği anlayışını meşrulaştıran 
bazı şer'! kural ve uygulamalar bulun
maktadır. Bunlardan birincisi ilk asırlar
dan farklı olarak fesadın çağalmış ve yay
gınlaşmış olmasıdır. Böyle olunca da ka
mu görevini üzerine almada ilk dönem-

lerde olduğu gibi adalet şartını ısrarla 
aramak gerekmeyebilir. Fasık kimsenin 
üst kamu görevi üstlenmesi esasen ka
bih bir durum ise de yeni durumda dar 
olan şey genişlemiş ve zamanın değişme
siyle hükümler de değişmiştir. Maslahat-ı 

mürsele ile hemen bütün mezheplerin 
amel etmesine ilave olarak şer'in şahitli
ğe rivayetten daha fazla önem vermesi ve 
şahitliği konuları itibariyle ayınma tabi 
tutması, şer'! hükümlerde tahsis eden 
delilin ve kıyasa medar olacak aslın bu
lunması, zorluk ve sıkışıklık arttıkça şer'J 
genişliğin de artması , zaruretlerin hara
rnı geçici bir süreyle mubah kılabilmesi 
gibi örnekler, farklı zamanlarda ortaya 
çıkan durumlara riayet etmenin gerekli
liğini göstermektedir. Bunlar maslahat-ı 
mürsele kabilinden değil daha üst bir 
mertebedendir ve temel kurallara ilhak 
olunur. Dolayısıyla bu kanunlara uyma 
şer'in getirdiğinin dışında kalan bir bid
'at değildir (a.g.e., II, 256-260) . Karafi'nin 
bu yüksek masiahat teorisi, Sagir'in tes
bitine göre bazı durumlarda onu kavaid
le çatışan naslara muhalefet edilebilece
ği sonucuna götürmüştür(a.g.e., Il , 265). 
Ancak onun maslahata büyük önem at
fetmekle birlikte hikmetle ta'lll konusu
na iltifat etmemesi sınırlı ve ölçülü bir 
masiahat teorisini savunduğu izlenimini 
vermektedir. Karafi'nin dile getirdiği yük
sek masiahat teorisi veya makası d eksenli 
düşünce sonraki fakihler üzerinde etkili 
olmuştur. Bunlar arasında İbn Teymiyye 
ve öğrencisi İbn Kayyim ve Tüfi yanında 
İbrahim b. Musa eş-ŞatıbT, bu teoriden en 
fazla etkilenen ve sistemlerinde bu teo
riye yer veren veya geliştiren fakihlerdir. 
Bu fakihlerden ilk üçü Hanbel!, sonuncu
su Malikl'dir. Karafi'nin bu teorinin olu
şumunda CüveynT, Gazzall ve İzzeddin b. 
Abdüsselam gibi Şafii fakih ve usulcüler
den etkilendiği göz önüne alınacak olur
sa masiahat teorisinin oluşumunun Ha
nefiler dışındaki üç Sünni fıkıh geleneği 
mensuplarınca sistemleştirildiği söyle
nebilir. 

Karafi'nin yönetim bilgisine sahip fasık 
idareciyi onaylaması CüveynT'nin etkisi bir 
tarafa masiahat düşüncesiyle irtibatlı ol
malıdır (a .g.e., II, 179-180). Kasten oruç 
bozan hükümdara verdiği fetva konusun
da ulemanın genel tavrından farklı olarak 
Yahya b. Yahya el-Leysl'yi haklı bulması 
da böyledir (Hattab, ll, 435). Tüfi de bu 
hususta Karafi'nin görüşüne katılmak
tadır. Karafi'nin ta'lll alanını oldukça ge
niş tutarak muallel olması mümkün olan 



bir hükmün taabbüdl sayılamayacağını 
belirtınesi (Şertıu Ten/;:ihi'l-fuşul, s. 398) 
ve ibadetlerin rriaslahatlarıyla muamela
tın maslahatları arasında fark gözetmesi 
de (el-F uru/;:, ı, 120) yine onun masiahat 
düşüncesiyle ilgilidir. Ayrıca ruhsatlara 
kıyas meselesinde maslahatın dikkate 
alınarak delile muhalefet edilebileceğini 
ima eder (Şer(ıu Ten/;:ihi'l-fuşul, s. 416). 
Ona göre sevap veya cezanın azlı k yahut 
çokluğunda asıl , masiahat yahut mefse
detin azlı k veya çokluğudur ( e?-f.al]ire, ll, 
548). Hüküm makasıd ve vesail diye ikiye 
ayrılır. Her ne kadar ondan aşağı ise de 
vesail makasıdın hükmünü alır. Hac amaç. 
sefer vesiledir; zinanın haramlığı nesebin 
karışmaktan korunmasını sağlamak için 
amaç. bakmak ve halvet vesiledir. Yesile
nin maksada götürmediği ortaya çıkarsa 
itibar edilmez (a.g.e., ll, 129-130) 

Örf üzerine kurulu hükümlerin örfün 
değişmesiyle birlikte değişebileceğini ka
bul eden Karafi'nin yeni örf ve yeni telak
kiler doğrultusunda yeni hükümler konu
labileceğini de açıkça ifade etmesi onun 
yüksek masiahat teorisiyle bağlantılıdır. 
Bu konuda getirdiği tek ölçü. yeni telak
kiler doğrultusunda hüküm koyarken ve 
özellikle sosyal ilişkiler alanında yerleşen 
yeni telakkilere uyum sağlarken bir ha
ramı mubah hale getirmernek ve bir va
ci bi terketmemektir ( el-Furu/;:, IV, 250-
252). O. örf ve adet değiştiği halde eski 
adet! ere göre fetva vermenin yanlışlığına 
da dikkat çekmektedir (a.g.e., lll, 288) . 

Karafi'nin. sonraki birçok alime de ön
cülük edecek tarzda Hz. Peygamber'in 
tasarruflarını sonuçları. yani bağlayıcılık 
ve değişebilirliği açısından tebliğ, fetva. 
kaza ve imarnet şeklinde bir tasnife tabi 
tutarak bazı örnekler üzerinde konuyu 
tartışmaya açması da yine onun masla
hat teorisini ve örflerin değişmesiyle ah
kamın da değişebileceği düşüncesini te
mellendirmeye matuf olmalıdır ( el-İ(ıkam, 
s. 86-1 09). Karafi'nin bu adımı sonraki dö
nemde birçok alim tarafından geliştiril
miş ve ResGl-i Ekrem'in sünnetini anla
mada önemli bir bakış açısı olmuştur. 

3. Mezheplerin Yakınlaştırılması . Mez
heplerin temel hareket noktaları itibariy
le yakınlığı fikri Karafi'nin fıkıhçılığının en 
belirgin özelliklerinden bir diğerini oluş
turur. Karafi, mezhepler arasında özellik
le temel hareket noktaları itibariyle kes
kin farklar bulunmadığını göstermeye, 
mevcut farklılıkları törpüleyip mezhep
leri yakınlaştırmaya çalışmıştır. Genel ku
ral eksenli düşünüş ve masiahat düşün-

cesi esasen bu anlayışın bir yansıması ol
duğu gibi Karafi ayrıca örf ve adetin dik
kate alınması. maslahat-ı mürseleve 
sedd-i zerla gibi Maliki mezhebinin özel
liklerinden sayılan bazı anlayışların sadece 
kendilerine özgü olmayıp diğer mezhep
lerde de bulunduğunu ve bu hususta ken
dileri için en çok bunları diğerlerine na
zaran biraz daha fazla dikkate aldıkları
nın söylenebileceğini ifade eder (TQfl, lll, 
212-2 13). 

4. Tutarlılık Endişesi. Genel kural ve 
ilkeler ekseninde düşünmenin tabii so
nucu olarak Karafi, gerek mensup oldu
ğu Maliki mezhebinin gerekse kendi gö
rüş ve tercihlerinin tutarlılığını koruma
ya ve sürdürmeye büyük önem vermiştir. 
Bunun için de bazan zahiren çelişkili gibi 
görünen ifadelerde esasında bir çelişki 
olmadığını göstermeye çalışmış ( el-Fu
ru/;:, ı, 52; III, 163), bazan da gerek itikadl 
gerekse fıkhl ve us u ll alanlara ilişkin me
selelerde kendisine problemli görünen 
noktalara dikkat çekmiştir (a.g.e., 1, 52, 
161- I 69; Şerl:ıu Ten/;:ihi'l-fuşul, s. 71 ). Bu 
hususa ilişkin olarak Karafi. "Ben gücüm 
ölçüsünde bunların özünü vereceğim. Bi
lemediğim ve güç yetiremediğim konu
lardaki katkım ise bu konunun problemli 
noktasını bildirmek olacaktır. Çünkü prob
lematiği tanımak da özünde bir bilgidir 
ve Allah'ın bir açmasıdır (feth)" demek
tedir (el-Furu/;:, ı, 12I). Karafi'nin dikkat 
çektiği problemli noktalardan bir kısmı 
çağdaşları ve sonraki alimler tarafından 
isabetli bulunarak çözümlenıneye çalışı
lırken bir kısmında problem olmadığı ileri 
sürülmüştür. Mevcut görüşlerin ve gö
rüş ayrılıklarının hareket noktalarına işa

ret etmesi, meselenin doğru aniaşılıp 
doğru vazedilmesiyle irtibatlı olduğu gibi 
onun sistemli düşünmesinin ve tutarlılı
ğı korumaya özen göstermesinin de bir 
sonucudur (bu konuda bk. a.g.e., ı. 37, 80, 
81-82; III, 57, I44, I 58). 

Eserleri. A) Keliim, Mezhepler ve Din

ler Tarihi. 1. el-İn]fa~ fi'l-i'ti]fad . Kara
fi'nin el-İstignô'da bu isimle atıfta bu
lunduğu eser bazı kaynaklarda el-İn]fad 
fi'l-i'ti]fö.d ve el-İnti]fad fi'l-i'ti]fad şek
linde de geçmektedir. 2. Şerf:ıu'l-Erba'in 
fi uşCıli'd-din. Fahreddin er-Razl'ye ait 
eserin şerhidir (Haydarabad I 353) . 3. el
Ecvibetü'l-fôl;].ire 'ani (fi'r-red 'ale)'l
es'ileti'l-ffıcire . Hıristiyan ve yahudile
rin o dönemde kendi inanışlarını Kur'an 
ayetleriyle desteklemeye çalışarak ortaya 
attıkları iddialara ve sorulara cevap ola
rak bir anlamda onların itikadlarına red-
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diye mahiyetindeyazılm ıştır (Abdurrah
man Baçeclzade'nin el-Fari/;: beyne'l-mal]
lu/;: ue'l-l]ali/;: ad l ı eserinin kenarında, Ka
hire 132211904; ibn Kayyim ei-Cevziyye'nin 
Hidayetü'l-l]ayara'sının kenarında, Bey
rut 1406/ 1986; nşr. Bekir Zeki Avaz, Kah i re 
1406/I 986, ı 407/ı 987; nşr. M ecd! Muham
med eş-Şehavl, Kah i re ı 990). Eser. Mek
ke ümmülkura Üniversitesi'nde Naci Mu
hammed Davüd tarafından doktora te
zi olarak incelenip neşre hazırlanmıştır 
(I 405/1985) 4. el-İstibşfır fimfı tüdrikü
hü'l-ebşfır ({lma yüdrekü bi'l-ebşar). İbn 
FerhQn eserin adını el-İbşfır fi müdre
kfıti'l-ebşfır şeklinde vermiştir ( ed-Dlba
cü'l-mü?heb, I, 238). Birçokyazma nüs
hası mevcuttur (ez-Zaviyetü'l-Hamziyye, 
nr. 229'da kayıtlı mecmua içerisinde; Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1270; Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye, Teymuriyye, nr. 83; 
ayrıca bk. Saglr b. Abdüsselam ei-Vekm, 
ı, 269-270) 

B) Fıkıh Usulü. 1. Neffı'isü '1-uşCıl fi 
şerf:ıi'l-MaJ:ışCıl (Şe rtı u '1-Ma(ışul) . Fah
reddin er-Razl'ye ait eserin şerhi olup 
Zerkeşi'nin ve TGfi'nin kaynakları arasın
da yer alır. Karafi'nin bu şer hi ni, çağdaşı 
Muhammed b. Mahmud el-İsfahani'nin 
el-MaJ:ışCıl şerhinden önce yazdığı ve is
fahani'nin bu şerhten faydalandığı belir
tilir. Taceddin es-Sübkl'ye göre anlamla
ra ulaşma konusunda Karafi'nin önceliği 
varsa da ifade açısından İsfahanl daha 
başarılıdır (Saglr b. Abdüsselam ei-Vek!-
11, Il, 423). I. cildi İyada b. Nami es-Süle
ml. ll ve lll. ciltleri Abdülkerlm en-Nem
le ve Abdurrahman el-Mutayyir tarafın

dan doktora tezi olarak tahkik edilen eser 
dokuz cilthalinde basılmıştır (nşr. Adil 
Ahmed AbdülmevcQd- Ali M u hammed 
Muavvaz, Mekke-Riyad I 4I8/I997). 2. 
Ten/sil:ıu' 1-fuşiil*ti'l-uşCıl (fi'l]tişari'l

Ma(ışul). Fıkıh alanındaki e~ -Zal;].ire adlı 

kitabına mukaddime olarak yazılmıştır. 
Karafi üzerinde çalışan Saglr b. Abdüs
selam, Ten]fif:ıu'l-fuşul'ün doğrudan el

MaJ:ışCıl'ün muhtasarı olmayıp ondan da
ha önce ihtisar edilen el-Fuşul fi'l-uşul 
adlı eserin gözden geçirilmiş ve kı sai
tılmış şekli olduğunu öne sürmektedir 
(a.g.e., I, 294-298) Saglr ayrıca. TGfi'nin 
bir ifadesine dayanarak ( Şertıu Mul]taşa

ri'r-Rauza, III, 456) Karafi'nin el-Mul]ta
şar isminde bir usul eserinin daha bulun
duğunu söylemektedir ( el-İmamü 'ş-Şiha
bü'l-~ara{l, I, 298-300). Her iki iddia da is
pata muhtaçtır. Diğer bir Hanbeli usulcü
sü İbnü'n-Neccar'ın bu eserin adını Ten
]fif:ıu'l-MaJ:ışul şeklinde zikrettiğini de 

399 



KARAFT, Sehabeddin 

( Şerl:ıu '1-Kevkebi'l-münir, IV. 9 I) göz önün
de tutarak Tenisiilin el-MaJ:ışCıl'ün özeti 
olduğu ve TCıtl'nin el-MuJ;taşar derken 
bu eseri kastettiği de söylenebilir. 3. Şer

I:ıu TenfsiJ:ıi'l-fuşCıL Bir önceki eserin şer
hi olup müellifin ifadesine göre, e?:-Za
J;fre'ye mukaddime olarak yazdığı Ten
fsiJ:ıu'l-uşul'ü insanların ef:-ZaJ;ire'den 
ayırmaya yöneldiklerini ve onunla çok 
meşgul olduklarını görünce eserin ania
şılmasını kolaylaştırmak ve başka yerden 
nakil olmadığı için neredeyse sadece ken
disi tarafından bilinen maksatlarını açık
lamak üzere şerh etmeyi, bazı önemli ka
ide! er ve faydalı bilgiler ilave etmeyi uy
gun görmüştür. Daha sonra yazılan fıkıh 
usulü kitaplarına kaynaklık etmiş olan 
eser TCıfl'nin başvuru kaynakları arasın
dadır. Kitabın birçok baskısı yapılmıştır 
(HulGIQ'nün Tenk:l/:ışerhiyle birlikte, Tu
nus 191 O; Muhammed Tahir b. Aş Gr hEl ş i
yesiyle birlikte, Tunus ı 341; Şeyh Cuayt'ın 

haşiyes iyle birlikte , Kahire ı912 ; İbn Ka
sım ei-Abbadl'nin el-Varakat haşiyesiyle 
birlikte, Kah i re I 307; nşr. Ta ha AbdürraGf 
Sa 'd, Kahire 1414/1993). 4. el-'İ]fdü'l
man?:lim fi'l-J;uşuş ve'l-'umCım. Fıkıh 
usulünün özel bir konusu üzerine kaleme 
alınan ve yazarın hayatıyla ilgili bilgiler de 
içeren bir eserdir. 677 ( 1278) yılında yaz
dığını belirttiği ŞerJ:ıu Ten]fiJ:ıi'l-fuşul'ün 

adının bu eserde geçmesi, bunun Kara
tl'nin son yazdığı eserlerden biri olduğu
nu söylemeye imkan vermektedir. Birçok 
yazma nüshası bulunan kitap üzerinde 
(Sagir b. Abdüsselam el-Vekili, l , 300-30 ı) 

Ümmülkura Üniversitesi'nde Ahmed ei
Hatm Abdullah tarafından doktora çalış
ması yapılmıştır (1404/1984). s. el-Fu
riils* _ Asıl adı Envarü'l-bun1]f ii en va 'i'l
furu]f (el-Kava'idü 's-seniyye fi'l-esrari'l
fıkhiyye) olan eser Karati'nin en önemli 
kitaplarının başında gelir. Karati farklı bir 
bakış açısıyla usulü. bilinen şekliyle fıkıh 
usulü ve kavaid-i fıkhiyye (küliT kurallar) 
olmak üzere iki kısımda değerlendirmiş. 
fıkıh usulünde yer almayıp dağınık bir şe
kilde fıkıh eserleri içinde bulunan genel 
kuralları özellikle e?:-ZaJ;ire'yi yazdıktan 
sonra bunları müstakil bir kitapta topla
mıştır. Birçok nüshası bulunan eser önce 
Tunus'ta İbnü'ş-Şat'ın İdrarü'ş-şurufs'u 
ile birlikte (ı 302/ ı 885), daha sonra Mu
hammed Ali ei-Mekki'nin Teh?:ibü'l-Fu
ru]f'u ile beraber dört cilt halinde Kahi
re'de (ı 347/1 928) basılmıştır ( el-Furük ve 
üzerine yapılan ça lışmalar için ayrıca bk. 
Sagir b. Abdüsselam ei-Veklll, l, 309-3 I 7). 

6. el-İJ:ıkô.m ii temyizi'l-fetô.va 'ani'l-
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aJ:ıkam ve taşarrufati'l-fsö.qi ve'l-imam. 
Karati bu kitabının ismini el-İJ:ıkam ti'l
tarfs beyne '1-fetava ve'l-aJ:ıkô.m ( el-Fu
rük, IV, 48) ve el-İJ:ıkam fi 'l-farfs bey
ne 'I-fetava _ ve'l-aJ:ıkam ve taşarrufi 'l

Jsö.qi ve'l-imam şeklinde de vermektedir 
(a.g.e., ll, 104, 106; IV, 54). Hz. Peygam
ber'in tasarrufianna ilişkin ilk sistematik 
tasnifin yer alması bakımından önemli 
olan eserin çeşitli neşirleri yapılmıştır 
(Kahire ı 938; nşr. Abdülfettah Ebu Gudde, 
Halep ı 38711967; nşr. Bekir Abdürrezzak, 
Kahire 1989). 7. İntişarü'l-fakiri's-salik 
ii terciJ:ıi me?:hebi Malik (nşr. Muham
med Ebü'l-Ecfan, Beyrut 198 ı) . 

C) Fıkıh. 1. e?:-ZaJ;ire (fi'l-ftkh). Kara
tl'nin fıkıh alanında yazdığı en kapsamlı 
eser olup Maliki mezhebinin en önemli 
kitapları arasında zikredilir. Bu eser için 
Karati iki mukaddime yazmış. birincisin
de ilmin fazileti ve adabından bahsetmiş
tiL İkinci mukaddime usull konulara ay
rılmış olup sonraları et-TenfsiJ:ı diye ad
landırılmıştır. Karati bu eserde, Malikl
ler'in en fazla rağbet gösterdiği eserler
den el-Müdevvenetü'l-kübra (SahnGn). 
el-Cevahir(ibn Şas). et-Tel]fin (Kadi Ab
dülvehhab), et-Tefri'(ibnü'l-Cellab)ve er
Risale'yi (ibn Ebu Zeyd) bir araya topla
mayı amaçlamıştır. Böylece Doğulu Mali
kller ile Batılı Malikller arasında bir kay
naşma halkası oluşturmuştur. e?:-ZaJ;i
re'nin telifinde bu beş eser esas alınmak
la birlikte kitap kırka yakın kaynaktan 
faydalanılarak kaleme alınmıştır (nşr. Sa
Id A'rab- Muhammed Bu Hubze- Muham
med Hacci, I-XIV, Beyrut 1994). Z. el-Üm
niyye ii idraki'n-niyye. Mevcut atıflar
dan anlaşıldığına göre (el-Furük, l, 52, 72, 

ı 30, t6ı; Şerf:w Tenklhi'l-fuşül, s. 4ıO) ya
zılış tarihi itibariyle el-FurCı]f'tan ve Şer
J:ıu Ten]fiJ:ıi'l-fuşCıl'den önce olup niyetin 
mahiyeti ve iradenin diğer kısımlarından 
farkı , niyete ihtiyaç duyan ameller. niye
tin şartları ve kısımları gibi konuların ele 
alındığı önemli bir eserdir. Üzerinde bir
çok çalışma yapılmış ve defalarca basti
mıştır. ZeytCıniyye Üniversitesi'nde Mu
hammed es-SCısl tarafından doktora ça
lışmasına konu edilen eserin ( 1981 ) bu 
tahkiki ve diğer bazı tahkikieri yayımlan
mıştır (Sagir b. Abdüsselam el-Vekili, ı, 

326-328). 3. el-Beyan !ima üşkile mi
ne't-te'alifs ve'l-eyman. el-Furu]s'tan 
sonra telif edilmiş olduğuna göre son 
eserlerinden sayılır (a.g.e., ıı. 244). Bir 
nüshası Rabat el-Hizanetü'l-amme'de ka
yıtlı bir mecmua içerisinde (nr. 160 K [kefJ) 
yer almaktadır (a.g.e., ı. 329-330) . 4. el-

Yevafsit ii 'ilmi'l-meva]sit. İbadetlerin 
zamanlarına ve namazların vakitlerine 
ilişkin olarak kendisine sorulan sorulara 
verdiği cevapları toplayan bir kitaptır. el
Furu]s'ta esere atıfta bulunulmaktadır 
(lll, 292). Rabat el-Hizanetü'l-amme'de 
(nr ı6o K [kefJ). ayrıca Muhammed el-Ha
mis Üniversitesi'nde kayıtlı mecmualar 
içerisinde (nr. ı 24/2 [m-k-li) nüshaları 
mevcuttur (diğer nüshaları için bk. iyaze 
b. Nam! es-Süleml. s. 73). S. Kifayetü'l
lebib fikeşfi gavamızı't-Teh?:ib (Şer
f:ıu 't-Teh?ib). Ebu Said el-Berazil'ye aitet
Teh?:ib fi'J;tişari'l-Müdevvene adlı ese
rin şerhidir. Sagir. bazı karlnelere daya
narak Abi d el-Fasl'nin Fihristü Ijizane
ti'l-Karaviyyin'de müellifi meçhul diye 
kaydetti ği Kifayetü '1-lebib ii şerJ:ıi't
Teh?:ib adlı eserin Karati'ye ait olduğu 
tahmininde bulunmaktadır (1, 337-343). 

6. el-Mu'in 'ale't-Telfsin. Kadi Abdülveh
hab'ın Maliki fıkhına dair et-Telfsin adlı 
eserinin şerhidir. Süleml bu eserin günü
müze ulaştığını ve Hindistan'daki kütüp
hanedekayıtlı bir nüshasının mikrofilmi
nin Medine'deki el-Camiatü'J-İsl~miyye 
Kütüphanesi'nde (nr. ı ı25) bulunduğunu 

söylemişse de Sagir, belirtilen numara
daki mikrafilmin daha önce gördüğü 
Fas'taki Hizanetü'l-Karaviyyln'de müellifi 
meçhulel-Mu'in 'ale't-Telfsin adlı eserin 
aynısı olduğunu ve Karati'ye ait bulunma
dığını belirtmektedir ( el-İmamü 'ş-Şiha
bü'l-Karafi, I, 343-346) . 7. el-Münciyat 
ve'l-mubikat fi'l-ed'iye ve ma yecuzü 
ve ma yükreh ?:ikruh (ve ma yaf:ırumu 
mine'd-da'avat) . Her ne kadar kendisine 
ait olduğunu belirtmese de el-Furu]s'ta 
Kitabü 'I-M üneiyat ve '1-mubikat ii fıls
hi'l-ed'iyye adıyla atıf yapılan eser bu 
kitap olmalıdır (1. 144 ). 8. ŞerJ:ıu'l-Cellab. 
İbnü'l-Cellab'ın et-Tefri' adlı eserinin şer
hidir. 9. er-Ra'id fi'l-fera'iz. Esasen e?:
ZaJ;ire'nin bir bölümü olup Karati'nin 
dileyenin bunu e?:-ZaJ;ire'den ayırabile
ceği yönündeki ifadesine dayanılarak ay
rıca istinsah edilmiştir. 

Karati'nin diğer eserleri de şunlardır : 

1. el-İsti(Jna ii aJ:ıkami'l-isti§na'(nşr. Ta
ha Muhsin, Bağdad ı402/1982; nşr. Abdül
kadir Ata, Beyrut 1406/1986). z. el-Ija
şa'iş ii ]sava 'idi '1-lu(Jati'l- 'Arabiyye. 
Eser Bağdat'ta Vezaretü's-sekiife ve' l
i'lam tarafından yayımlanmıştır (iyaze b. 
Na ml es-Süleml, s. 70). 3. el-Kava'idü'§
§ela§un ii 'ilmi'l-'Arabiyye (nşr. T§ha 
Muhsin. Adabü'r-rafideyn, Musul ı 980, 

Xll, 209-242). 4. el-Es'iletü'l-varide 'ala 
JJ.utabi İbn Nübô.te. 
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Iii H. YUNUS AP AYDIN 

KARAGÖZ 

Geleneksel Türk seyirlik sanatlarının 
önde gelenlerinden biri. 

_j 

Türk sosyal ve kültürel hayatının en 
zengin kaynaklarından biri olan karagö
zün (gölge oyunu) ortaya çıkışı konusun
da birbirinden farklı açıklamalar vardır. 
Köklü bir gölge oyunu geleneği olan Çin
liler'le Orta Asya Türkleri 'nin bilinen iliş
kileri, bazı araştırmacılara bu oyunun Or
ta Asya'dan Türkiye'ye gelmiş olabilece
ği kanaatini vermiştir. Ancak Orta Asya 
Türkleri'nde gölge oyunu hiç bilinmedi-

ğinden Özbekler'in kullandığı bir kukla 
çeşidi olan çadır hayal (ipli kukla) tabirin
deki hayal kelimesi bu yanılmaya sebep 
olmuş olabilir. Karagöz'ün ortaya çıkışı 
üzerine başka bir açıkl'ama, bu oyunun 
Hindistan'dan Batı'ya doğru Çingene göç
leriyle gelmiş olabileceği şeklindedir. Hin
distan'da da köklü bir gölge oyunu gele
neği mevcut olmakla birlikte Çingene
ler'in çıktığı Kuzey Hindistan'da gölge 
oyunu pek yoktur. Ayrıca Çingeneler'in 
Batı yönünde göçleri Xl. yüzyılda gerçek
leşmiş olduğu halde Türkiye'de XVI. yüz
yıla kadar gölge oyununun varlığına dair 
en ufak bir ize rastlanmaz. Farklı iki izah 
da oyunun baş karakterleri olan Karagöz 
ile Hacivat'ın yaşamış kişiler olduğunu 
açıklamaktadır. Evliya Çelebi'nin naklet
tiği, devrinden 400 yıl öncesine ait bir ri
vayete göre Selçuklular zamanında yaşa
yan bu iki kahramandan Karagöz, Kırkki
lise'den (bugünkü Kırklareli) İstanbul Tek
furu Konstantin'in seyisi Sofyozlu Bali Çe
lebi olup aslen Çingene imiş. Hacivat ise 
Selçuklu Sultanı Alaeddin devrinde yaşa
yan Yorkça Halil adında biridir ve bu iki 
kişi arada bir buluşurlarmış . İkinci rivayet 
ise daha çok karagözcülerin kendi arala
rında oluşturduğu bir hikayedir. Buna gö
re Sultan Orhan zamanında Bursa'da ya
pılan bir camide Hacivat duvarcılık, Kara
göz demircilik yapmakta, ikisi arasında 
geçen nükteli konuşmalar cami yapımın
da çalışan işçileri çalışmalarından alıkoy
maktaymış . Caminin inşaatı geciktiğin
den Sultan Orhan ikisinin de başlarını 
vurdurmuş, daha sonra Şeyh Küşterl 
adında bir kişi bunların tasvirlerini yapıp 
sultanın huzurunda oynatmıştır. Hiçbir 
belge veya kanıt bulunmadığı için bütün 
bu rivayetlerin fazla bir anlamı yoktur. 
Konuyla ilgili ilk belgeler XVI. yüzyıla ait
tir ve orada da karagöz adı geçmez. Bun
dan başka Şeyh Küşterl üzerine çeşitli 
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kaynakların rivayetleri birbirini tutmadı
ğı gibi. bu kaynaklarda onun karagözle 
ilgisini gösteren küçük bir bilgi dahi yok
tur. 

Eldeki yazılı kaynaklara göre gölge oyu
nunun Osmanlı ülkesine girişi XVI. yüz
yılda olmuştur. Ondan önce daha eskilere 
uzanan kukla oyunları vardır ve bunlara 
"hayal" dendiği için araştırmacılar bunu · 
gölge oyunu sanmıştır. Karagözün Os
manlı ülkesine Mısır'dan Memlük sanat
çıları vasıtasıyla geldiği üzerine çeşitli ya
zılı kaynaklar bulunmaktadır. Bunların en 
önemlisi , Memlük dönemi tarihçisi İbn 
İyas'ın Beda'i'u 'z -z ühur adlı Mısır tari
hidir. Bu kitabın çeşitli yerlerinde Mem
lükler'deki gölge oyunundan söz edildik
ten sonra 1517'de Mısır'ı ele geçiren ve 
Memlük Sultanı ll. Tomanbay'ı idam et
tiren Yavuz Sultan Selim'in huzurunda 
bir gölge oyuncusunun Clze'de Nil nehri 
üzerinde Ravza (Roda) adasındaki saray
da Sultan Tomanbay'ın Babüzüveyle'de 
asılışını ve ipin iki defa kopuşunu can
landırdığı anlatılır. Bu oyun Yavuz Sultan 
Selim'in çok hoşuna gitmiş ve bunu oğlu 
Süleyman'ın da (KanOnT) görmesini iste
miş. bu sebeple sanatçıyı İstanbul'a ça
ğırmıştır. Nitekim Yavuz'la birlikte 600 
kadar Mısırlı sanatçı istanbul 'a gelmiş, 
bazı oyuncular üç yıl kaldıktan sonra ül
kelerine dönmüş. bazıları da İstanbul'
da kalmıştır. Bunların faaliyetlerinin 1. 
Ahmed döneminde de sürdüğüne dair 
belgeler mevcuttur. Gerçekte Mısır'da 
gölge oyunu Xl. yüzyıla kadar uzanmakta
dır. Bizdeki en eski karagöz tasvirlerinin 
XIX. yüzyıl sonlarına ait olmasına karşılık 
Alman m üzelerinde XII. yüzyıldan kalma 
Mısır tasvirleri bulunmaktadır. Bunların 

bir kısmı ll. Dünya Savaşı'nda yok olmakla 
beraber bugün fotoğrafları mevcuttur. 
XVI. yüzyıla ait Osmanlı belgeleri ise bu
nu yeni bir oyun olarak uzun uzun anlat
maktadır. 

"Hayal" ve "hayal bazan" tabirleri kukla 
için kullanılırken belgelerde bu yeni oyun 
hakkında "hayal-i zıl" terkibi geçmekte
dir. Ayrıca XVI. yüzyılda İstanbul'da gös
terilen gölge oyunu için anlatılanlar Mem
lük gölge oyunu üzerine verilen bilgilere 
de uymaktadır. Fakat Memlük giilge oyu
nu tasvirleri t ek renkte olup saydam de
ğildir. Bu durumda, XVI. yüzyılda Mısır'
dan gelen sanatçılardan öğrendikleri göl
ge oyununun tasvirlerini XVII. yüzyılda 
Türk sanatçılarının dericilikteki ustalık
larıyla saydamlaştırdıkları . ayrıca bunla
ra eklem yerlerinden hareket imkanı da 
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