
devenin başından geçen olaylar latifeler 

halinde anlatılır. Şener Demirel'in eser 
üzerinde yayımlanmamış bir çalışma

sı vardır ( 16. Yüzyıl Divan Şairlerinden 
Tatavialı Mahremi ve Şütümame'si) . 3. 
Mecmau 'l-letdyif. Yine kaynaklarda zik

redilmeyen bu eserin bilinen tek nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 

(Esad Efendi, nr. 1755/11, vr. 85•-ıoı•ı . 

Mensur-manzum karışık olan eserde 
Mahreml dost meclislerinde okunması 

için Acem büyüklerinin latifelerini topla
dığını belirtir (vr. 85b). İkisi Türkçe, diğer
leri Farsça olan seksen dokuz latife başta 
Sultan Ya'küb. Hafız. Mevlana Selman. 
Sultan Hüseyin Baykara. Kati bl. Cami. 

Mevlana Tusl. Şah Mahmud olmak üzere 
ÇtiŞitli kişiler hakkın dadır. 4 . Tarabü '1-
mecalis. Kaynaklarda rastlanmayan ese
rin İran'daki bir kütüphanede bulunan 
yazma nüshasının fotokopisi Süleymaniye 

Kütüphanesi'nde mevcuttur (fotokopi, 
nr. 357). Mensur-manzum karışık olan 

eser. Hüseyin b. Hasan el-Hüseynl'nin (ö . 
718/1318) Tarabü'l-mecalis adlı öğüt ki
tabının çevirisidir. Kitapta kuşlar ve vah

şi hayvanların başından geçenler anlatı
lır. s. Basitname. Henüz ele geçmeyen 

bu eser hakkında Aşık Çelebi ve An Mus
tafa Efendi'nin tezkirelerinde yer alan 
bilgilerden yola çıkan M. Fuad Köprülü. 

Mahreml'yi Türkl-i Basit akımının tem
silcilerinden biri olarak görmüştür. Ese

rin konusu ve nazım şekli bilinmemekte, 
ancak Aşık Çelebi ve All'nin ifadelerinden 
mesnevi tarzında olduğu tahmin edil

mektedir. 

Mahreml'nin divanı olduğuna dair kay
naklarda bir bilgi yoksa da çeşitli mecmu

alarda gazelleri bulunmaktadır. Aşık Çe
lebi. An Mustafa Efendi, Kınalızade, Be
yani, Esrar Dede tezkirelerinde birer ga

zeli, Mecmua-iEş'ar'da bir(Süleymaniye 
Ktp ., Tarlan, nr. 62/1 ), Edirneli Nazml'nin 

Mecmau'n-nezair'inde beş (N uruosma
niye Ktp., nr. 4222). Nazire Mecmuası'n
da bir (İÜ Ktp ., nr. 445). diğer bir Nazire 
Mecmuası'nda bir (Millet Ktp., Ali Emir! 

Efendi, nr. 674). Rieu Katalogu'nda iki. 

Blochet Katalogu'nda iki. Pervane 
Bey Mecmuası'nda yedi gazeli (TSMK, 

Bağdat Köşkü, nr. 406), Kasaid-i Türkiy
ye'de tevhid, na't, münacat, mersiye, 

muhammes ve kaside olmak üzere otuz 

yedi şiiri (Süleymaniye Ktp., Esad Efend i, 

nr. 34 18) tesbit edilmiştir. 
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~ HATİCE AYNUR 

L 

el-MAHSÜL 
( J~f ) 

Fahreddin er-Razi'nin 
(ö. 606/1210) 

fıkıh usulüne dair eseri. 
_j 

Tam adı el-MaJ:ışul ii 'ilmi 'uşuli'l
fı~h olan eser fıkıh usulünün mütekelli

mln metoduyla yazılmış önemli kitapla

rından biridir. Razi eserinde, mütekellimln 
ekolünün kendinden önceki dört önemli 

fıkıh usulü kitabı olan Kadi Abdülceb

bar'ın el-'U med, Ebü'l-Hüseyin el-Bas

ri'nin el-Mu'temed, İmamü'I-Haremeyn 
el-Cüveyn'i'nin el-Burhan ii uşuli'l-fı~h 
ve Gazzal'i'nin el-Müstaşta'sını cem· ve 

ihtisar ederek yeni bir tertip ve tasnife 
tabi tutmuştur. Aynı eserlerden ihtisar 

edilerek meydana getirilen bir diğer fıkıh 

usulü kitabı da Seyfeddin el-Amid'i'nin 
el-İJ:ıkdm'ıdır. Ancak İbn Haldun'un da 
işaret ettiği gibi (Mu~addime, lll. 1065) 

el-İJ:ıkdm'da daha ziyade görüşlerin tah-

el-MAHSÜL 

kikine ve meselelerin ayrıntılarına ağırlık 
verilirken el-Mal)şul'de deliller ve ihti
cac üzerinde durulmuştur. Bu iki eserin, 

söz konusu yaklaşım farklılıklarına rağ
men en azından mensup oldukları mü

tekellimln mesleği içerisinde orüinal bir 
üs!Cıp ve sistematikle yazılan temel me

tinler serisinin en son iki kitabı olma gibi 

bir değeri paylaştıkları söylenebilir. 

Fahreddin er-Razi. el-MaJ:ışul'ü otuz 
yaşları gibi ilim hayatı bakımından çok 

genç sayılabilecek bir dönemde kaleme 

almış ve 576 (1180) yılında tamamlamış
tır. Eser, yazıldığı tarihten itibaren fıkıh 

öğrencileri ve ilim adamları tarafından 
büyük rağbet görmüş ve pek çok kişi ta

rafından istinsah edilmiş , hatta tahrife 

varacak düzeyde çeşitli istinsah farklılık
larına uğramıştır (bazı örnekler için bk. 

el-Maf:ışül, neşredenin girişi , 1, 74-77). Da
ha müellifınin sağlığında temel bir kaynak 

olarak kullanılmaya başlanan el-MaJ:ı 

şul'ün birçok kütüphanede yazma nüs
haları bulunmakta olup (Brockelmann, 

GAL, ı. 66 7; Suppl., ı. 921) çeşitli baskıları 
(Beyrut 1408/1988; 1-11. Beyrut 1412/1992) 

ve Taha Cabir el-Ulvanl tarafından altı 

cilthalinde tahkikli neşri yapılmıştır (Ri
yad 1399-1401 /1979 -1 981; Beyrut 1412/ 

1992) . 

el-MaJ:ışuJ'de fıkıh, fıkıh usulü, ilim, 

zan. nazar. delil. em are gibi terimler hak
kında kısa açıklama yapıldıktan sonra sı

rasıyla şerl hüküm. Kur'an ve Sünnet la

fızlarından hüküm çıkarmaya yarayan dil 
ve yorum kuralları (lugavlve lafzT meseleler). 

icma, haber, kıyas. teadül ve tercih. icti
had, fetva konuları ele alınmıştır. Bab ve 

fasıl sistematiği üzerine kurulu olan eser

de, muhalif görüşler ve delilleri bazan ait 
oldukları şahıs ve ekoller de belirtilerek 

ayrıntılı biçimde aktanldıktan sonra bun

ların tartışması yapılmış ve kitap genel 

olarak diyaloglar halinde yazılmıştır. 

Fıkıhta Şafii, akaidde Eş' ari mezhebine 

mensup olan Fahreddin er-Raz'i'nin bu 
eserinde temel olarak mezhebinin genel 
eğilimlerinden dışarı çıkmadığı görülür. 

Onun el-MaJ:ışul'de en çok tenkit ettiği 
mezhepler arasında Mu'tezile. Hanefiler, 
Haşviyye (1, 539), Mürcie (1, 545), Ş'ia (ll, 
68), Hariciler (lll. 340) gibi çeşitli gruplar 
yer alır. Bununla beraber Fahreddin er

Raz'i'nin zaman zaman kendi mezhebine 
mensup alimierin çoğunluğunun benim
sediği bir görüşe muhalefet ettiği de ol

muştur (ll, 149) Hatta el-MaJ:ışu l'ü ya
zarken en çokyararlandığı kişi. kelam ta

rihinde Eş' ariler'in en büyük muhalifleri 
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olan Mu'tezile mezhebine mensup Ebü'I
Hüseyin el-Basri olmuş. ona nadiren mu
halefet ederken (II, 7). çok defa görüş ve 
sözlerini aynen nakletmiş veya benimse
miştir (I. 223: II, 22, 42, 9 ı. 225, 250, 266: 
lll, 9, 67, 210). Bu arada el-MaJ:ışul'ün 
temel kaynaklarından biri olan el-Müs
taşfa'nın müellifi ve Şafii- Eş' ari mezhe
binin önder şahsiyetlerinden biri olan 
Gazzall ile uyumu yanında (II, ı 92) sık sık 
ondan farklı düşündüğü de olmuştur (II, 
229, 340-342: III, 160, 232). 

Fahreddin er-Razi el-MaJ:ışul'de yu
karıda zikredilen dört usul eserini esas 
almışsa da Ebu Hanife, Şafii, Muham
med b. Hasan eş-Şeybanl, lsa b. Eban , 
Kerhl. Muhammed b. Davüd ez-Zahiri. 
Cessas ve DebQsl, İbn Süreye, Ebu Bekir 
es-Sayrafi, İbn Fürek ve Bakıliani gibi di
ğer fakih ve usulcülerin görüş ve eserle
rine de sıkça atıfta bulunur (I, I ı 7, ı 20, 
209,210, 399,462;II, 229,342,423, 500; 
III. 345) Özellikle dil ite lafızla ilgili kav
ramların tanımları sırasında Arap edebi
yatından destek alır; Ham b. Ahmed. Sl
beveyhi, Asmal. Müberred, Ebu Ali ei-Fa
risl. İbn Cinnl. Abdülkahir ei-Cürcanl gibi 
Arap dilcilerinin görüş ve eserlerine mü
racaat eder (I , 404, 507: II, 539). Ketarn 
tartışmalarında müellif bilhassa Nazzam, 
İbn Küllab, Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIaf, Ebu Ali 
ei-Cübbal, Ebu Haşim ei-Cübbal, Ebü'I
Hasan el-Eş' ari ve Ebu Abdullah el-Basri 
gibi kelamcıların görüş ve eserlerinden 
yarar!anmış. onlardan sıkça söz etmiştir 
(I, 210, 371, 372, 399; Il, 66, 433, 614: III, 
334, 487). 

el-MaJ:ışul'ü fıkıh usulünün temel kay
naklarından biri ve mütekellimln meto
dunun klasik çizgisinin belki de en iyi tem
silcisi haline getiren en önemli özellik, 
müellifinin kelam ve mantık ilmine derin 
nüfuzu veesere kazandırdığı sistematik 
örgüdür. el-MaJ:ışıll'de Fahreddin er-Ra
zl'nin kelamcılığı ile mantıkçılığı bir ara
ya gelmiştir. Eserin sade ve açık bir üs
Iubu vardır. Özellikle Iafız ve dil konula
rı form el olarak mantık esas alınıp telif 
edilmiş, kitap, sistematik kurgusuyla 
adeta kendinden sonra bu ekalde yazılan 
usul eserleri için de örnek oluşturmuştur. 
Daha sonra telif edilen eserler üzerinde 
kalıcı bir etkiye sahip olan el-MaJ:ışul'ün 
şerh ve ihtisarları bu sebeple önemli bir 
yekün tutmakta olup bunların başlıcaları 
şunlardır: 

Şerhleri. 1. Şehabeddin ei-Karafi, Ne
fa'i.sü'l-uşul ii şerJ:ıi'l-MaJ:ışul (nşr. Adil 
Ahmed AbdülmevcOd -Ali Muhammed 
Muavvaz, I-IX, Mekke-Riyad 1418/1997). 
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el-MaJ:ışul'ün en hacimli şerhlerinden 
biri olan eserde önce el-MaJ:ışul'den yak
laşık bir fasıl büyüklüğünde metinler nak
ledilmekte, ardından burada geçen gö
rüşler uzun uzun tartışılmaktadır. 2. Mu
hammed b. Mahmud ei- İsfahanl. el-Ka
şit 'ani'J-MaJ:ışul (nşr. Adil Ahmed Ab
dülmevcOd -Ali Muhammed Muavvaz, 
I-VI, Beyrut I 419/1998) Büyük ölçüde ta
mamlanmış bir şerh olup kıyas bahsinin 
sonuna kadar gelir. 3. Safiyyüddin ei-Hin
dl, ŞerJ:ıu'l-MaJ:ışul (Darü'l-kütübi'I-Mıs

riyye, UsOiü'l-fıkh, nr. 162). 

Muhtasarları. 1. Fahreddin er-Razi, 
el-Müntel]ab (ljaşılü'l-Maf:ışO.L). Yazma 
nüshasında (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 

1464: diğer bir nüsha için b k. Hacı Mah
mud Efendi, nr 768) ve Katib Çelebi tara
fından (Keşfü'?-?UnO.n, II, 1616) bu muh
tasarın bizzat müellif tarafından yazıldığı 
kaydedilmekte, Karafi ise Fahreddin er
Razl'nin öğrencilerinden Hüsrevşahl'nin 
kendisine bu eserin Ziyaüddin Hüseyin'e 
ait olduğunu haber verdiğini belirtmek
tedir (Nefa'isü'l-uşO.L, ı. 96, 105-106). 2. 
Taceddin ei-Urmevl, el-ljaşıl mine'l
MaJ:ışul (nşr. Abdüsselam Mahmud Ebu 
Nacl. ı-ıı. Bingazi 1994). Bu muhtasarı İbn 
Raşid Tuf:ıfetü '1-vahil (Nul]betü'L-vaşıl) ii 
şerJ:ıi'l-ljaşıl adıyla şerhetmiş, Kadi Bey
zavl de tekrar ihtisar ederek fıkıh usulü
ne dair meşhur eseri MinJ:ıacü'l-vüşul 
ila 'ilmi'l-uşul'ünü meydana getirmiştir. 
Kadi Beyzavl'nin Minf:ıdc'ı üzerine çeşitli 
alimler tarafından yaklaşık otuz şerh ya
zılmıştır. 3. Siraceddin el-Urmevl, et-TaJ:ı
şil mine'l-MaJ:ışul (nşr. Abdülhamid Ali 
Ebu Züneyd, l-ll. Beyrut 1408/1 988). Esere 
Bedreddin Muhammed b. Es'ad et-Tüs
terlljallü 'ukadi't-Taf:ışil adıyla bir şerh 
yazmıştır (Süleymaniye Ktp., Carullah 
Efendi, nr. 5 I 5: Beyazıt Devlet Ktp., Baye
zid, nr. ı 848) 4. Şehabeddin ei-Karafi. 
Tenkif:ıu '1-tuşul ii 'ilmi'l-uşul. Karafi, fü
rüa dair hacimli eseri e?,-'l,al]ire'ye (nşr. 
Muhammed Hacci v.dğr., I-XIV, Beyrut 
ı 994) mukaddime olmak üzere Kadi Ab
dülvehhab'ın el-ifade, Bad'nin el-İşare, 

-İbnü'I-Kassar'ın et-Ta'lfk fi'l-l]ilafve Fah

reddin er-Raz1'nin el-MaJ:ışul'ünden usul 
konularını özetlemiş (Karafi, e?-Zal]ire, I. 
55), ancak bu muhtasar çok tutulunca bu
na hususi bir şerh yazarak ŞerJ:ıu Tenki
J:ıi'l-fuşul adını vermiştir (Kah i re ı 306: 
nşr. Ta ha AbdürraOf Sa'd, Kah i re- Beyrut 
1393/1 973) . Herhalde, bu şerhin aslından 
söz ederken TenkiJ:ıu '1-fuşul fi'l]tişari'l
MaJ:ışıll diyerek sadece el-MaJ:ışul'ün 
ismini zikrettiğinden (Karafi, Şerf:ıu Ten
ki/:ıi'l-fuşO.l, s. 2) Tenkif:ıu'l-tuşul'ün ya!-

nızca el-MaJ:ışul'ün ihtisarı olduğu görü
şü yaygınlık kazanmıştır. s. Emlnüddin 
Muzaffer b. Muhammed et-Tebılzl, Ten
kiJ:ıu'l-MaJ:ışul (TSMK, III. Ahmed, nr. 
ı 249). 6. Cemaleddin Muhammed b. Mu
hammed ei-Mukrl, Necmü'l-uşul ii me
sa'ili'l-MaJ:ışul (Süleymaniye Ktp., Fatih, 
nr. 544 ı) 7. Alaeddin Ali b. Muhammed 
el-Bad, Gö.yetü's-sul (Darü'l-kütübi'l
Mısriyye, Mecami' . nr. 209: Tunus Zeytu
niye Üniversitesi, nr. 4/36/183 I), 8. Şern 

seddin Muhammed es-Semerkandl, Tal:ı
şilü'l-uşul min Kitabi'l-MaJ:ışul (Millet 
Ktp., Feyzullah Efendi, nr. ı 169). İmadüd
din Muhammed b. Yunus ei-Erblll, İbn 
Dakikulld, Necmeddin et-TQfi ve Abdür
rahim b. Muhammed ei-Mevsıll de el
MaJ:ışul'ü ihtisar eden alimlerdendiı: 
(Keşfü'?-?UnO.n, Il, 1615-1616). 
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L 

li! FERHAT KoCA 

MAHSUS 
(U"~f) 

Duyuların algıladığı 

nesne ve nitelikleri ifade eden 
felsefe terimi. 

_j 

Günümüz Türkçe'siyle "duyulur" (İng. 

ve Fr. sensible) olan, yani duyularla algıla
nabilen nesne ve niteliklerin tamamı kla
sik İslam felsefe terminolojisinde Arapça 


