ei-MAKALAT ve'I-FIRAK
lah'ın mutlak hükümranlığını ve kudretini ifade eden ayetle sona ermektedir.
Maide süresinin faziletiyle ilgili olarak
Resul-i Ekrem'den nakledilen, "Maide
süresini okuyan kimseye on sevap verilir.
kendisinden on günah silinir ve dünyada
nefes alıp veren her bir yahudi ve hıristi
yan sayısınca derecesi on misli yükseltilir" (ZemahşerT, I, 659) ve, "Erkeklerinize
Maide suresini öğretiniz" şeklindeki rivayetlerin sahih olmadığı anlaşılmaktadır
(İbnü'l-CevzT, I, 239: Muhammed et-TrablusT, Il, 716: M. Nasırüddin el-ElbanT. V.

MAKALAT
( ..::.ı~lAA)

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin
ilham kaynağı olan
Şems-i Tebrizi'nin
(ö. 645/1247)
konuşmalarından

derlenen
tasawufi bir eser

(bk. ŞEMS-i TEBRİZI).

L

el-MAKALAT ve'l-FIRAK
( Jjıll~ ..::.ı~w.ıı)

32).

Maide süresine dair yapılan çalışma
lardan bazıları şunlardır: Ali AbdülhalTm
Mahmud, et-Terbiyetü '1-İslamiyye ii
sO.reti'l-Ma'ide (Kahire 1414/1994): Hasan Abdülhadl Muhammed, el- YehO.d
ve'n-naşara ii sO.reti'l-Ma'ide (yüksek
li sans tezi, ı 399, Camiatü'l-imam Muhammed SuOd): Mustafa İzci, el-Maide Suresinin Kıraat Açısından İncelenmesi
(yüksek lisans tezi, 1996, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü): İbra
him Avad, Tefsirü sO.reti'l-Ma'ide (baskı
yeri ve yayımiayan yok, 1987) Ayrıca Şla
alimlerinden Hüseyin b. Hasan el-Kerkerl'nin Milide suresinin S. ayetiyle ilgili bir
tefsiri mevcuttur (Aga Büzürg-i Tahran!,
IV, 322). Mahmud Şeltut'un Kahire'de yayımlanan Risaletü'l-İslCım adlı derginin
IV ve VII. ciltlerinin muhtelif sayılarında
(ı 95 2- ı 953) M ai de suresinin tefsiriyle ilgili makaleleri yer almaktadır.
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Şia

mezhebinin
dair eseri.

koliarına

L

_j

Ebu Halef (Ebü'I-Kasım) Sa'd b. Abdullah
el-Kumml. Yemen'den Kum'a
gelip yerleşen Eş' ari kabilesine mensuptur. Hasan el-Askeri ile görüştüğü dikkate
alınarak230 (845) yılı civarında doğduğu
söylenebilir. İbn Kulaye'den faydalanan ve
onun rivayetlerini nakleden Kum ml hadis
öğrenmek için çıktığı seyahatlerde Sünni
hadisçileri de dinlemiş, zamanının önde
gelen alimlerinden Hasan b. Arafe. Muhammed b. Abdülmelik ed-Dakiki, Abbas
et-Teraffuki ve İsmailiyye grubundan Ebu
Hatim er-Razi ile karşılaşmış. onlarla ilim
alışverişinde bulunmuştur. Bu arada on
birinci imam Hasan el-Askeri tarafından
Samerra'daki ikametgahında kabul edilmiş. müstakbel imam Muhammed elKaim'i görmüştür. Bundan dolayı ismi
imamı görenler arasında zikredilen müellif naklettiği uzun bir rivayette Hasan elAskeri, oğlu Mehdi el-Muntazar ve imamm evinin özellikleriyle ilgili geniş bilgi
vermektedir (İbn Babeveyh el-Kumml, Il,
253-270). Kum ml 301 (9 13-ı4: bazı rivayetlerde 299 [9 1 ı- I 2J) yılında vefat etmiş,
Amül yakınlarında Rüstemdar'da defneel-Eş' ari

dilmiştir.

konularda yazdığı
eser içinde (Ahmed b. Ali
en-NecaşT, I, 402-403) günümüze ulaştığı
bilinen tek çalışması el-Mal}iilat ve'l-fı
ral}'tır. Kitabın adı değişik kaynaklarda Fı 
Kumml'nin

değişik

kırk civarındaki

ral}u'ş-Şi'a (a .g .e., I, 402), Mal}ö.lCıtü'l

İmamiyye (Ebu Ca'fer et-TO sT, s. ı 05: ibn
ŞehraşOb, s. 54) ve Mal}iilatü'l-İmamiy

ye ve'l-fıral} ve esma'üha ve şunutü
ha (Meclisi, I, ı 5, 32) şeklinde geçmektedir. Eser. müellifin çağdaşı olan Hasan b.
Musa en-Nevbahtl'ye ait Fıral}u'ş-Şi'a'
ya benzer bir muhtevaya ve ifade şekline
sahiptir. Bu durum, her iki eserin günü-

m üze intikal etmeyen bir kaynaktan veya
müelliflerden birinin diğerinden faydalanarak meydana getirildiğini düşündür
mektedir. Kitabın giriş kısmında Hz. Peygamber'in vefatı üzerine hilafet konusunda ortaya çıkan ihtilaflar ve oluşan gruplar, Hz. Ali'nin vefatından sonraki grupIaşmada meydana gelen değişiklikler ve
zuhur eden tali tırkalara temas edilir; sonuç olarak Şia. Mürcie, Mu'tezile ve Havaric'den teşekkül eden dört ana mezhepten söz edilir. Kumml'ye göre Mürcie,
Muaviye'ye ve onun ardından gelen halitelere bağlı olan çoğunluktan ibarettir.
Kitabın asıl kısmını oluşturan bundan
sonraki bölümde Hz. Ali'den itibaren Hasan ei-Askerl'ye kadar gelen İsnaaşerl
imamlarından her birinin vefatı üzerine
ortaya çıkan Şii grupları ile bunların reisIeri ve daha çok hilafet hakkındaki görüş
lerine temas edilmiştir. Eserin son kıs
mında on birinci imam Hasan el-Askeri'nin vefatından sonra ortaya çıkan farklı
görüşler on beş fırka halinde sıralanmak
tadır (bk. FIRAKU"ş -ŞIA).
Kaynaklarda zikredilmesine rağmen eluzun süre mevcudiyeti tesbit
edilememişti. Bu sebeple Abbas İkbal-i
Aştiyanl eseri Hasan b. Musa en-Nevbahtl'ye nisbet etmiştir (ljanedan-ı Nevbal)ti, s. 140- 160) . Kitabın varlığı ilk defa. Nevbahtl'nin Fıra~u 'ş-Şi'a'sının Muhammed
Cevad Meşkur tarafından yapılan tercümesine bir mukaddime yazan Sald-i Nefisl tarafından ortaya konulmuş ve bir
nüshasının eski İran Millet Meclisi baş
kanı Sultani Şeyhülislami'de olduğu belirtilmişti. Kitabı, bu nüshaya dayanarak
ve özellikle Fıral}u'ş-Şi'a metniyle karşılaştırmak suretiyle Muhammed Cevad
Meşkür yayımiarnıştır (Tahran ı 34ı hş./
ı 963 ). Bu yayında, el-Mal}alat'ta yer alan
Fıral}u 'ş-Şi'a'ya göre fazla açıklamalar
naşir tarafından yirmi altı madde halinde tesbit edilmiş ve bunların otuz sayfalık bir hacim oluşturduğu belirtilmiştir.
Mal}iilCı t'ın
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