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tasnif yapma yollarının ele alındığı onun cu
bölümü , tellerde terclat nakreleri sayı
larını tesbit etme yolları ve alışılmamış
akortlar gibi konuların anlatıldığı on birinci bölüm takip eder. On ikinci bölümde
hanendelik eğitimi, birleşik ve ayrı terkipler, şedler ve mOsikide cem' konuları
üzerinde durulur. Hatimede ise mOsiki
aletlerinin isimleri ve sınıflandırılması.
mOsiki öğrenmeye yeni başlayanların uyması gereken meclis adabı konuları aniatıldıktan sonra eser bestekarlık üzerine
kaleme alınmış şiirlerle sona erer.
Ma]fiişıdü'l-elf:ıan'ın onu Türkiye dı
şındaki kütüphanelerde (bu nüshalar için
bk. Münzevl, V, 3907-3908; Shiloah, s. I 73;
Bardakçı, s. 143). ikisi de Türkiye kütüphanelerinde (N uruosmaniye Ktp., nr. 3656;
TSMK, Revan Köşkü, nr. I 726) olmak üzere on iki nüshası tesbit edilmiştir. Eser,
Meşhed'deki Kütüphane-i Hızavi'de bulunan nüshalardan biri (nr. 539) esas alı 
narak geniş açıklamalarla birlikte Taki
Blniş tarafından iki defa yayımlanmıştır
(Tahran I 344 hş./1 966, I 977).
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es-Sehavi'nin

(ö. 902/ı497)

3656, vr. 71'-72')

halk arasında meşhur olan
hadisiere dair eseri.

500 kadar
gönderme yapılmış. bunlardan
en çok Taberan'i'nin e1-Mu'cemü'1-evsat
ve e1-M u'cemü'l-kebir'i ile EbO Nu aym'in Ijilyetü'1-ev1iya' adlı eserine
atıfta bulunulmuştur. Başta Taberanl,
Ahmed b. Hanbel, Ahmed b. Hüseyin eiBeyhaki ve ŞirOye b. Şehredar ed-Deylemi olmak üzere birçok hadis aliminden
faydalanılmıştır. Sehavi hadis ilmindeki
geniş bilgisini eserinde büyük bir maharetle kullanmış, ancak geniş ölçüde nakiiIere dayanan bu çalışmada incelediği hadislerin büyük çoğunluğunda görüş zikretmemiştir. Ciddi bir emek mahsulü olan
eserin çeşitli kütüphanelerde elli adet
yazma nüshasının bulunması (el-Fihrisü 'ş
şamil: el-fjadiş, lll, I 551-1 552; ayrıca b k.
Süleymaniye Ktp., RelsülküttabMustafa
Efendi, nr. 266, Şehid Ali Paşa, nr. 576;
Konya Yusuf Aza Ktp., nr. 6929) onun büyük ilgi gördüğünü ortaya koymaktadır.
kaynağa

(bk. GAZZALİ).

L

den, sahabe kavlinden, alimierin ve sOfilerin sözlerinden, şiirlerden. hatta hikayelerden faydalanmış, bazan hadislerin
sebeb-i vürOdunu da zikretmiştir.
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Tam adı el-Ma]fiişıdü '1-J:ıasene ii beyani keşirin ınine'1-ef:ıadişi'l-müştehire
(da'ire, cariye) 'a1e'1-e1sine'dir. Sahih,
zayıf, hatta mevzO olmakla beraber halk
arasında yayıl an hadislerin bir araya getirilerek değerlendirildiği en önemli kaynaklardan biri olup müellif eserini bazı
alimierin isteği üzerine kaleme aldığını
söylemektedir. Hadislerin alfabetik olarak düzenl endiği kitabın sonunda ayrıca
on yedi başlık altında hadisler konularına
göre topluca zikredilmi ştir. Son hadis
1356 numarayı taşımakla birlikte bunlardan 191'i atıflardan ibarettir. on dört haber üzerinde ise herhangi bir değerlen
dirme yapılmamıştır. Her rivayet "hadis"
kelimesiyle başlamaktadır. Rivayetin baş
tarafından kısa bir bölüm alınarak kaynakları zikredilmiş, hadis ve ravileri hakkında müellifin veya diğer alimierin yaptığı değerlendirmelere yer verilmiştir. Bir
hadisin senedindeki yanlış bilgiler veya
hadisler değerlendirilirken yapılan hatalar tashih edilmiş, eğer bir rivayet şöhret
bulduğu şekliyle değil de farklı bir metinle kaynaklarda yer almışsa bu durum
belirtilmiştir. Hadislerin farklı rivayetleri
zikredilerek bunların en sağiarnı tercih
edilmiş , bazı kaynaklarda senedsiz nakledilen rivayetler belirtilmiş, bir rivayetin
tariklerini toplayan müstakil çalışmalar
varsa bunların adları verilmiştir. Metin
tenkidi yapılan rivayetin anlamı Kur'an
ayetlerine veya mana ve muhteva yönünden sağlam bir hadise uygunsa buna işa
ret edi l miş, incelenen haber hadis olmamakla beraber anlamı doğru ise bu durum belirtilmiş, asılsız rivayetler reddedilmişt i r (örnekler için bk. hadis, nr. 203,
280, 536, 645) Müellif gerektiğinde hadislerin doğru anlaşılması için kelimeleri açık
lamış ve çeşitli yorumlar yapmış (nr. 102,
134 7). bu maksatla ayetlerden, hadisler-

Eser birçok alim tarafından ihtisar edilmiştir. Bunlardan İbn Abdüsselam ei-Me-

nOfi'nin ed-Dürretü'1-ldmi'a ii beyani
keşirin mine'1-eJ:ıadişi'ş-şa'i'a ve İbnü'd
Deyba'ın bazı

hadisler ilavesiyle yaptığ ı
Temyizü't-tayyib mine'l-]].abiş mimma
yeduru 'ald e1sineti'n-nas mine'l-J:ıadiş
(Kahire 1324, 1347, 1353, 1382/1963; nşr.
Muhammed Osman el-H uşt, Kah i re I 405/
1985; Beyrut 1403/1983, 1405/1985) adlı
çalışmalarıyl a Muhammed Abdülbaki ezZürkanl'nin kitap üzerinde biri büyük, diğeri küçük (nşr. Muhammed b. Lutfl esSa b bağ, Riyad 1401/1981 , 1416/1995) iki
muhtasarı anılabilir. Zürkanl' nin büyük
muhtasarı hakkında bilgi yoktur. Kitabın,
Kadılkudat Takıyyüddin tarafından Tel]].işü '1-Ma]fiişıdi'l-J:ıasene, ayrıca adları

bilinmeyen iki müellif tarafından Tecridü'l-Ma]fiişıd 'ani'l-esanid ve 'ş-şeva
hid ve Mu]].taşar mine'l-Ma]fiişıdi'1-J:ıa
sene ii ta]].rici eJ:ıadişi'd- da'ire 'a1e'1-elsine adlarıyla yapı l an üç muhtasarından
da söz edilmiştir ( el-Fihrisü 'ş-şamil, lll,
ı 552) Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. İb
rahim el-Hadi b. Vezlr, eser üzerinde TaJ:ı
rirü'l-Ma]fiişıdi'1-J:ıasene ii ta]].rici'1ef:ıadişi'd-da'ire 'ale'1-e1sine adıyla bir
çalışmayapmıştır (üç yazma nüshası için
bk. a.g.e., I, 331 ). e1-Ma]fiişıdü'l-J:ıase
ne, halk arasında şöhret bulan hadisiere
dair çalışmalardan SemhOd'i'nin e1-Gummaz 'a1e'1-1ümmaz, Ac!On'i'nin Keşfü'1-

MAKASI DÜ'ş -SERTA
}]affı'

nin

ve Muhammed ei-Hüt ei-Beyrütl'temel kaynakla-

Esne'l-metfılib'inin

rındandır.
el-Ma]faşıdü '1-J:ıasene bir mecmua
içinde Leknev'de ( 1303, SüyOtl"ninleylü 'lLe' ali' l-ma şnü'a ve et- Ta'a~~ubat 'ale'lmevzü'at 'ı ve Abdü lvehhab b. Mevlevl'n in
Keşfü '1-af:ıva/fi na~di'r-ricat'i ile birlikte).
ayrıca Kahire'de( ı 375/1956. 1405) ve Beyrut'ta (n ş r. Muhammed Osman e i-Hu şt,
1405/ 1985; n ş r. Abdu llah Muhammed Sıd
dlk, Kahire 1375/1956; Beyrut 1399, 1407/
1987) yayımlanmıştır. Adil Yavuz. Mu-

hammed b. Abdurrahman es-Sehfıvi
ve el-Makasıdü'l-hasene adıyla bir yük-

sek lisans tezi hazırlamıştır ( 199 3, SÜ
Sosyal Bilim ler Enstitüsü).
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1997, ll, 622; Meşhur Hasan Selman, Mü'ellefatü 's-Sel]avi, Beyrut 1998, s. 150-154.
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Genelde dinin, özelde ibadetler
ve hukuk alanındaki dini hükümterin
gayeleri anlamında bir tabir.
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Sözlükte "bir şeyi hedeflemek, ona yönelmek" anlamındaki kasd kökünden türeyen ve "niyet, amaç" gibi manalarda
kullanılan maksıd kelimesinin çağulu olan
makasıd İslami literatürde geniş anlamıyla "din". daha dar anlamıyla "dini bildirime dayalı arneli hükümler" manasın
daki şeriat kelimesiyle birlikte kullanıldı
ğında "di nin gayeleri" ya da "naslarda yer
alan arneli hükümlerin gayeleri" anlamı 
na gelmektedir. Bu kavramın daha çok
İslam hukukçularınca ele alınması ikinci
mananın öne çıkmasına sebep olmuş ,

hatta zamanla fıkhl hükümlerin gayelerini. yani gerek naslarda açıkça belirtilmiş gerekse ictihad yoluyla ulaşılmış
dini- hukuki düzenlemelere hakim olan
amaç unsurunu ifade eden bir tabir haline gelmiştir. Fıkıh literatürünü oluşturan
değişik eser türlerinde ve özellikle usul
eserlerinde "makasıdü'ş-şerla, makası 
dü'ş-şari', makasıdü't-teşrl. el-makası

dü'ş-şer'iyye"

len

gibi tamlamalarla ifade edi-

makasıd düşüncesinin çağdaş bazı

çalışmalarda "ehdafü'ş -şerla, rühu'ş-şe

rla" gibi tabirlerle de ele
mektedir.

alındığı

görül-

Klasik dönem İslam alimleri makasıdın
önemine vurgu yapan ifadeler kullanmış
ve şariin gayelerinin neler olduğu hususunu açıklığa kavuşturmaya çalışmış olmakla beraber bunun için bir tanım yapma ihtiyacı duymamışlardır. Bilindiği kadarıyla bu konuda ilk tanıma Muhammed
Tahir İbn Aşür'un (ö. 1973) eserinde rastlanmaktadır. Ancak İbn Aşür bu kavram
için toplu bir tanım vermemiş. makasıdı
genel ve özel olmak üzere ikiye ayırıp her
birini tanımlamıştır. Ona göre genel makasıd, şariin şer! hükümlerin sadece bir
kısmında değil bütününde veya büyük
çoğunluğunda göz önüne aldığı mana ve
hikmetlerdir. Özel makasıd ise şariin insanların özel hukuki tasarruflarında (her
bir hukuki fiille ilgili düzenlemedel onların yararlı amaçlarını gerçekleştirmek veya genel menfaatlerini korumak için hedeflediği niteliklerdir ( Ma~aşıdü 'ş-şeri'ati 'l-is
lamiyye, s. 51. 146; açıklaması için aş. bk.).
Makasıdın terim anlamı için İbn Aş ur sonrasında kaleme alınan çalışmalarda birçok tanım verilmişse de bunları" İslam'ın
getirdiği hükümlerin gayeleri" şeklinde
özetlemek mümkündür. Klasik literatürde
makasıd kavramıyla yakından ilişkisi olan
birçok terim bulunmaktadır. Mesela "hikmet (hikmet-i teşri'). illet, sebep , mana,
münasip vasıf" gibi terimierin özellikle
bir kısım tanımları bazan doğrudan makasıd anlamında kullanılsa da yaygın biçimde makasıd terimi bütün hükümleri
kapsayan genel amaçlar, diğer terimler
ise belirli hükümlerin özel amaçlarıyla
ilgili olarak kullanılmaktadır.
Fikri Temelleri. Kur'an - ı Kerim'in birçok ayetinde evrende bir nizamın bulunduğu, hiçbir şeyin boşuna yaratılmayıp
bir amaca dayandığı , kainattaki varlık ve
oluşların insanın hizmetine verildiği. bu
durumun evrendeki bütün varlıklar içinde özellikle insanı gaiyyet planında merkezi bir konuma getirdiği belirtilir. İslam
alimleri bu ayetlerden , buralarda yalnız-

ca kozmalajik bir hakikatin vurgulanmasının değil kainatta belirli bir mevkiye
yerleştirilmiş olan insanda ahlaki şuuru
uyandırmanın amaçlandığı sonucuna
ulaşmış olmakla beraber (bk. GAiYYET).
kullara yönelik ilahi emirlerin gal ciheti
bazı kelam problemleriyle karma biçimde ele alındığından ibadetler ve hukuk
alanındaki dini bildirimierin amaçları konusunda farklı eğilimler ortaya çıkmış
tır. Allah'ın kulları için iyi olanı yapmak
ve faydalı olanı emretmek zorunluluğu
nun bulunup bulunmadığı (vücObü' l-aslah) ve dini sorumluluk bağlamında insan fiilierinin iyilik ve kötülüğünün akıl
la bilinip bilinemeyeceği (hüsün-kubuh)
meselesinde ortaya çıkan eğilimler. makasıd düşüncesinin temelinde yer alan
ta'lll konusuyla ilgili görüşler için de yönlendirici bir etkiye sahip olmuştur. Özetle. Mu'tezile ve Matürldiyye ekallerinin
yaklaşımı Allah ' ın fiillerinin , dolayısıyla
hükümlerinin bir gayeye yönelik (muallel)
olduğunu söylemeyi mümkün kılarken
Eş'ariyye'ye mensup İslam alimlerinin bunun teorik olarak ifade edilmesini bazı
kelaml mülahazalarla sakinealı bulduğu
görülür (bk. HÜSÜN ve KUBUH ; iLLET;
TA'LIL). Kelam sahasındaki bu görüş ayrılığına rağmen temelde hükümlerin
amaçlarını ortaya çıkarmaya yarayan ta'm işlemi fıkhl düşüncenin vazgeçilmez
bir öğesi olduğundan fıkıh usulünde ahkamın ta'lll edileceği ilkesi -Zahirller gibi
ta'lll fikrine bütünüyle karşı çıkanlar
hariç- alimlerce genel kabul görmüş ve
karşılaşılan yeni fıkhl meselelerin çözümünde ta'lll yöntemi uygulanagelmiştir.
Nitekim günümüze ulaşmış ilk usul eseri
olan İmam Şafii'nin er-Risfıle'sinden itibaren yazılan usul kitaplarının büyük çoğunluğunda ta'lll düşüncesinin açık bir
göstergesi olan kıyas bir hüküm çıkarma
metodu olarak yerini almış. kıyas dışın 
daki ictihad türlerinde de her dönemde
ta'llle başvurulmuştur.
Makasıd

fikrinin temellerinden biri de
birlikte sahip olduğu özellikleri" anlamında kullanılan "fıt
rat" ile makasıd arasındaki ilişkidir. Bu
hususa büyük önem veren İzzeddin İbn
Abdüsselam'a göre Allah, insanların fıt
ratına genel olarak faydayı belirlemeye
yarayan bilgileri yerleştirmiştir. Mesela
çok faydanın az faydaya veya az zararın
çok zarara tercih edilmesi gerektiği insanların fıtratına yerleştirilen bir kuraldır. Bu sebeple zaruri faydalar konusunda filozofların görüş leriyle şer'l hükümler aynı noktada buluşmaktadır (~ava'i"insanın yaratılışıyla
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