el-MUKNÝ‘

Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ bu alanda eser veren
ilk müelliflerdendir. Ebû Amr ed-Dânî’nin tam adý el-Mušni£ fî ma£rifeti mersûmi me½â¼ifi ehli’l-em½âr olan çalýþmasýyla bu konu zirveye ulaþmýþtýr. Müellif, el-Mušni£de resm-i hatla ilgili daha geniþ bir çalýþmasý olduðundan söz ediyorsa da (s. 30) bu eserinin günümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmemektedir. Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed elHarrâz’ýn da Dânî’nin el-Mušni£ adlý iki
eseri bulunduðunu söylediði belirtilmiþtir
(Ganim Kaddûrî el-Hamed, s. 174).
Dânî eserin mukaddimesinde Medine,
Mekke, Kûfe, Basra, Þam ve Irak’ýn diðer
þehirlerindeki ilk mushaflarla Hz. Osman’ýn
“imam” diye adlandýrýlan özel mushafý ve
bu mushaftan istinsah edilerek Kûfe, Basra ve Þam’a gönderilen nüshalarla ilgili
olarak hocalarýndan dinlediði rivayetlere
bu çalýþmasýnda yer vereceðini söylemiþ,
ezberlenmesi kolay olsun diye açýklamalara girmeyeceðini ifade etmiþtir. Müellif
konularý yirmi bir bölümde (bab) ele almýþ, bazý bölümleri alt baþlýklara (fasýl) ayýrarak incelemiþ, rivayete dayalý pek çok bilgi yanýnda Gazî b. Kays’ýn Kitâbü Hicâßi’ssünne adlý eserinden de yararlanmýþtýr. Ýlk
bölümde Kur’ân-ý Kerîm’in cem‘i, mushaf
haline getiriliþi, kaç nüsha olarak çoðaltýldýðý ve nerelere gönderildiði gibi konulara yer verilmiþ, daha sonraki bölümlerde
sýrasýyla ihtisar için elif, yâ ve “vâv”ýn hazfedilmesiyle yazýlan kelimeler ( ��א، ������
������� ، ����� yerine ������ ، ����  ��א، �����
gibi), bir mânaya delâlet etmek üzere
elif ilâve edilerek yazýlanlar (Ahzâb sûresindeki [33/10, 66, 67] ����� א، ����� א، �����א
kelimelerinin ����� א، ����� א، ������ אþeklinde
yazýlmasý gibi), fazla olarak veya bir mânaya iþaret için yâ harfi eklenenler (��� ����
yerine ��� ������ gibi), ihtisar olsun diye iki
“yâ”dan birinin hazfedildiði kelimeler (������א
yerine ����� אgibi), hemze yerine yâ ile yazýlanlar�(����� yerine ����� gibi), vâv ilâve edilerek yazýlan kelimeler (�������� ، ���� ، �����
gibi), hemze sebebiyle vâv ile yazýlanlar
( ������א، ���� ����א�אgibi), hemzenin yazýlýþýyla
ilgili kurallar, elif yerine yâ ile yazýlan kelimeler (������ ، �� א������ אgibi), vâv yerine yâ ile yazýlanlar (������� ، ������ �א، �������
gibi), iki “lâm”dan birinin hazfedilmesiyle yazýlanlar (��� א، ��� אgibi), tek lafýz gibi
okunduðu halde aslýna uygun olarak ayrý
yazýlanlar (�� �� ، �� ��� gibi), kelimenin müennes olduðunu gösteren “hâ”larýn açýk tâ
ile yazýldýðý kelimeler (، ����� ���� א، �� ����
������� gibi), ilk mushaflarýn hepsinde
Kur’ân-ý Kerîm’in baþýndan sonuna kadar
ayný imlâ ile yazýlan kelimeler, ilk mushaf-

lar arasýnda hazif ve ispat konusunda farklý yazýlanlar, Iraklýlar’a ait mushaflarda ayný imlâ ile yazýlan kelimeler, Hz. Osman’a
ait nüshadan istinsah edilen Hicaz, Irak ve
Þam mushaflarý arasýnda mevcut farklýlýklar sûrelerine iþaret edilerek belirtilmiþ,
son olarak Hz. Osman’ýn çeþitli merkezlere gönderdiði mushaflar arasýndaki farklýlýklarýn sebepleri açýklanmýþtýr.
Daha sonra telif edilen konuyla ilgili hemen bütün çalýþmalarýn deðiþmez kaynaðý olan el-Mušni£, Kasým b. Fîrruh eþ-Þâtýbî tarafýndan £Aš¢letü etrâbi’l-ša½âßid
fî esne’l-mašå½ýd adýyla manzum hale
getirilmiþ, bu kasîde-i râiyyesinde Þâtýbî,
Dânî’nin eserine altý kelimenin imlâsýyla ilgili bilgi eklemiþtir. Çeþitli baskýlarý yapýlan
(Kahire 1282, 1329; Mecmu£a fî šýrâßât içinde, Kahire 1302, 1308) ve Hüseyin Rizevî
tarafýndan Ak¢letü etrâbi’l-kasâid fî esne’l-makåsýd Tercümesi adýyla Türkçe’ye çevrilen (ÝÜ Ktp., TY, nr. 5868) eser üzerine birçok þerh yazýlmýþtýr. 1. Alemüddin
es-Sehâvî, Kitâbü’l-Vesîle ilâ keþfi’l£Aš¢le (nþr. Muhammed el-Ýdrîsî, Riyad
1424/2003). Eseri ayrýca Tallâl Ahmed Alî
Dîn, Medine el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye’de yüksek lisans tezi olarak neþre hazýrlamýþtýr
(1415/1994). 2. Ebû Bekir b. Abdülganî elLebîb, ed-Dürretü’½-½aš¢le fî þer¼i ebyâti’l-£Aš¢le. Rabat Muhammed el-Hâmis Üniversitesi’nde Abdülâli Ayt Za‘bûl
tarafýndan yüksek lisans tezi olarak neþre hazýrlanmýþtýr (1412/1992). 3. Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Merdâvî elMakdisî, el-Müfîd fî þer¼i’l-Æa½îd (Þer¼u’l-Æa½îdeti’r-Râßiyye) (Âtýf Efendi Ktp.,
nr. 29; Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi,
nr. 1255). 4. Burhâneddin el-Caberî, Cemîletü erbâbi’l-merâ½ýd fî þer¼i £Aš¢leti etrâbi’l-ša½âßid (Süleymaniye Ktp.,
Reþid Efendi, nr. 1255, Kadýzâde Mehmed,
nr. 7). Rabat’ta Mustafa el-Bahyâvî tarafýndan tez çalýþmasý olarak neþre hazýrlanmýþtýr (1410/1990). 5. Ýbnü’l-Kasýh, Tel¼î½ü’l-fevâßid ve tašrîbü’l-mütebâ£id
£Aš¢leti etrâbi’l-ša½âßid (nþr. Abdülfettâh el-Kadî, Kahire 1368/1949, 2004). 6.
Ali el-Karî, el-Hibâtü’s-seniyyeti’l-£aliyye £alâ ebyâti’þ-Þâ¹ýbiyye er-Râßiyye
(Âtýf Efendi Ktp., nr. 38). Ümmülkurâ Üniversitesi’nde Abdurrahman es-Südeys tarafýndan tez olarak neþre hazýrlanmýþtýr
(1421/2000). 7. Mûsâ Cârullah, Þer¼u £Aš¢leti etrâbi’l-ša½âßid (Kazan 1908).
Mýsýr þeyhülkurrâsý Muhammed Ali Halef el-Hüseynî tarafýndan yazýlan ve 1342’den (1923-24) itibaren -Hz. Osman’ýn mushaflarýnýn imlâsýna uygunluðu görüþüyleKahire’de ve diðer bazý islâm ülkelerinde

basýmý sürdürülen mushaf nüshalarýnýn
imlâsýnýn belirlenmesinde Ýbn Ebû Dâvûd’un Kitâbü’l-Me½â¼if’i ile birlikte esas
alýnan iki kaynaktan biri olan el-Mušni£de müellifin kadîm bazý mushaflar için
“gördüm, buldum, inceledim” gibi ifadeler
kullanmasý (meselâ bk. s. 25, 53, 54, 55,
56, 63, 65) eserin önemini arttýrmaktadýr.
el-Mušni£ ile ilk defa Fransýz þarkiyatçýsý Silvestre de Sacy ilgilenmiþ ve son bölümünü Fransýzca’ya çevirmiþtir (“Traité
sur l’orthographe primitive de l’Alcoran by
Abou Amrou Othman ben Saýd ben Othman Mokri”, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, VIII

[Paris 1810], s. 290-332). Otto Pretzl, eseri Kitâbü’l-Mušni£ fî resmi me½â¼ifi’lem½âr ma£a Kitâbi’n-Naš¹ adýyla müellifin Kitâbü’n-Naš¹ ve’þ-þekl adlý risâlesiyle birlikte yayýmlamýþ (Ýstanbul 1932),
daha sonra da Muhammed Ahmed Dehmân el-Mušni£ fî ma£rifeti mersûmi me½â¼ifi ehli’l-em½âr ma£a Kitâbi’n-Naš¹
(Dýmaþk 1359/1940, 1403/1983) ve Muhammed Sâdýk Kamhâvî el-Mušni£ fî resmi
me½â¼ifi’l-em½âr ma£a Kitâbi’n-Naš¹
(Kahire 1978) ismiyle neþretmiþtir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

et-Tenzîlü’r-rabbânî bi’r-resmi’l-£O¦mânî (nþr.
Abdurrahman Muhammed), Kahire 1348, s. 491;
Dânî, el-Mušni £ (nþr. M. Ahmed Dehmân), Dýmaþk 1403/1983; Alemüddin es-Sehâvî, Kitâbü’l-Vesîle ilâ keþfi’l-£Aš¢le (nþr. M. el-Ýdrîsî), Riyad 1424/2003, s. 451, ayrýca bk. neþredenin
giriþi, s. 63-65; Brockelmann, GAL, I, 517, 521522; Suppl., I, 719, 726-727; Abdüsselâm Ahmed el-Kenûnî, el-Medresetü’l-Æur ßâniyye fi’lMa³rib mine’l-fet¼i’l-Ýslâmî ilâ Ýbn £A¹ýyye, Rabat 1401/1981, s. 88-92; Ganim Kaddûrî el-Hamed, Resmü’l-mu½¼af, Baðdad 1402/1982, s.
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Ebbâh,Târîhu’l-kırâTârîÅu’l-šýrâ168 vd.; M.
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Hanbelî fakihi
Muvaffakuddin Ýbn Kudâme’nin
(ö. 620/1223)
fýkha dair eseri.

™

Tam adý el-Mušni£ fî fýšhi Ýmâmi’ssünne A¼med b. ¥anbel eþ-Þeybânî
olan eser (I-II, Kahire 1322-1323; I-III, 1341/
1923, 1382/1962; I-IV, 1400/1980; I-III, Riyad 1400/1980, 1982; Katar 1393), Hanbelî mezhebinde tercih edilen görüþler doðrultusunda kaleme alýnmýþtýr. Ýbn Kudâme mukaddimede eserin, fýkhî hükümlerin büyük kýsmýný ihtiva etmesi için delil
ve gerekçelerden arýndýrýlarak yazýlmýþ or139
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ta hacimde bir kitap olmakla birlikte yararlý ve ezberleyenler için baþkasýna ihtiyaç duyurmayacak (mukni‘) özellikte olduðunu belirtmiþtir.
Özlü muhtevasý ve güzel tertibiyle müteahhirîn Hanbelî fakihleri tarafýndan çok
tutulan el-Mušni£ daha sonra kaleme alýnan kitaplar için temel teþkil etmiþ, üzerine birçok þerh ve hâþiye yazýlmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1809-1810; Î²â¼u’l-meknûn,
II, 548-549). 1. eþ-Þer¼u’l-kebîr (nþr. M.
Reþîd Rýzâ, I-XII, Kahire 1341-1348 ^ IXIV, Beyrut 1392/1972, el-Mu³nî ile birlikte). Müellifin yeðeni Ebü’l-Ferec Ýbn Kudâme’nin bu çalýþmasý el-Mušni£ üzerine
yapýlan ilk þerhtir. eþ-Þâfî adýyla da anýlan
eserde Hýraký’nin el-MuÅta½ar’ýna Ýbn
Kudâme’nin yazdýðý el-Mu³nî adlý büyük
þerh esas alýnmýþ, ayrýca onda bulunmayan birtakým mesele ve rivayetler eklenmiþtir. Þârih önce el-Mušni£in metnini
açýklamýþ, ardýndan konuyla ilgili görüþleri zikredip delillerini ayrýntýlý biçimde inceledikten sonra kendi tercihini belirtmiþtir.
2. el-Mu¹li£ £alâ ebvâbi’l-Mušni£ (nþr.
Züheyr eþ-Þâvîþ, Beyrut 1401/1981). Ebû
Abdullah Þemseddin Muhammed b.
Ebü’l-Feth el-Ba‘lî’ye ait bu þerhte el-Mušni£deki kelimelerin sözlük ve terim mânalarý açýklanmýþ, bu yönüyle eser Ýslâm hukuku kavramlarýna dair bir sözlük niteliði
kazanmýþtýr. Ahmed b. Hanbel baþta olmak üzere kitapta adý geçen þahýslarýn
kýsa tercüme-i hallerinin verildiði son kýsmýna Muhammed Beþîr el-Erbîlî tarafýndan hazýrlanan “Mu‘cemü elfâzý’l-fýkhi’lHanbelî” adlý bir isim ve kavram fihristi
konmuþtur. 3. el-Mübdi£ fî þer¼i’l-Mušni£ (nþr. M. Züheyr eþ-Þâvîþ, I-X, Beyrut
1393-1401/1973-1981; nþr. Muhammed
Hasan Muhammed Hasan Ýsmâil, I-VIII,
Beyrut 1418/1997). Burhâneddin Ýbn Müflih’in Hanbelî fýkýh ansiklopedisi mahiyetindeki bu eseri el-Mušni£in en büyük
þerhidir. Ýbn Müflih, el-Mušni£de geçmeyen bazý konularý “fer‘”, “tenbih”, önemli
hikmetleri de “fâide” baþlýðý altýnda vermiþtir. 4. el-Ýn½âf fî ma£rifeti’r-râci¼ mine’l-Åilâf £alâ me×hebi’l-Ýmâmi’l-mübeccel A¼med b. ¥anbel (nþr. M. Hâmid el-Fýký, I-XII, Kahire 1374-1378/19551958; Beyrut 1406/1986). Ali b. Süleyman
el-Merdâvî’nin bu þerhinde mezhepte tercih edilen sahih görüþler geniþ biçimde
anlatýlmýþ, her meselenin delilleri zikredilmiþtir. Merdâvî bu þerhini daha sonra etTenš¢¼u’l-müþbi£ fî ta¼rîri’l-Mušni£
(nþr. Muhibbüddün el-Hatîb, Kahire, ts.
[el-Matbaatü’s-Selefiyye]; nþr. Muhammed
Hasan Muhammed Hasan Ýsmâil – Ahmed
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Ferîd el-Mezîdî, Beyrut 1424/2004) ve
Ebü’l-Yümn el-Uleymî el-Ýt¼âf adýyla kýsaltmýþtýr. Hanbelî literatüründe önemli
bir yere sahip olan et-Tenš¢¼u’l-müþbi£
üzerine Haccâvî, ¥avâþi’t-Tenš¢¼ fi’l-fýšh
£alâ me×hebi’l-Ýmâm A¼med b. ¥anbel adýyla bir hâþiye yazmýþ (nþr. Yahyâ b.
Ahmed b. Yahyâ el-Cürdî, Kahire 1412/
1992; Medine 1416/1995), Ýbnü’n-Neccâr
el-Fütûhî de el-Mušni£ ve et-Tenš¢¼u’lmüþbi£’e bazý ekleme ve çýkarmalar yaparak Müntehe’l-irâdât fî cem£i’l-Mušni£ ma£a’t-Tenš¢¼ ve ziyâdât adlý kitabýný meydana getirmiþ (Buhûtî’nin þerhiyle birlikte, I-III, Beyrut, ts.; nþr. Abdullah
b. Abdülmuhsin et-Türkî, I-V, Beyrut 1419/
1999) ve bunu Meßûnetü üli’n-nühâ adýyla þerhetmiþtir (nþr. Abdülmelik b. Abdullah b. Düheyþ, I-IX, Beyrut 1416/1996).

Buhûtî, Müntehe’l-irâdât üzerine Dešåßišu üli’n-nühâ li-þer¼i’l-Müntehâ
(Þer¼u Müntehe’l-irâdât) adlý bir þerh ile
(I-III, Beyrut 1996; I-III, Beyrut, ts.; Riyad
1380/1960; I-IV, Kahire 1319-1320,
Keþþâfü’l-šýnâ£ýn kenarýnda) Ýrþâdü üli’nnühâ li-Dešåßiši’l-Müntehâ adlý bir hâþiye yazmýþtýr. Mer‘î b. Yûsuf el-Kermî,
Müntehe’l-irâdât ile Haccâvî’nin el-Ýšnâ£ li-¹âlibi’l-intifâ£ adlý eserini øåyetü’lmüntehâ fi’l-cem£ beyne’l-Ýšnâ£ ve’lMüntehâ adýyla bir araya getirmiþtir
(nþr. M. Cemîl eþ-Þattî – M. Züheyr eþÞâvîþ, I-III, Dýmaþk 1378). el-Mušni£ ile
et-Tenš¢¼u’l-müþbi£ arasýndaki münasebet ve iþaretlerle ilgili olarak Ahmed b.
Abdullah el-Askerî el-Menhec fi’l-cem£
beyne’l-Mušni£ ve’t-Tenš¢¼ (tamamlanmamýþ), Ahmed b. Muhammed b.
Ahmed eþ-Þüveyký et-Tav²î¼ fi’l-cem£
beyne’l-Mušni£ ve’t-Tenš¢¼ (nþr. Nâsýr
b. Abdullah b. Abdülazîz el-Meymân, I-III,
Mekke 1418/1997) adýyla birer eser yazmýþtýr. el-Mušni£i ayrýca Ebü’l-Mehâsin
Yûsuf b. Muhammed el-Makdisî, Ebü’lYümn el-Uleymî, Ýbnü’l-Müneccâ da þerhetmiþtir (el-Mušni£ üzerine yazýlan þerh
ve hâþiye çalýþmalarý için bk. Abdullah
Muhammed el-Habeþî, III, 1832-1837).
Haccâvî eseri Zâdü’l-müstašni£ fi’Åti½âri’l-Mušni£ ismiyle kýsaltmýþ (Kahire
1343, 1345-1379; 6. bs., Mekke 1348; MuÅta½arü’l-Mušni£ fî fýšhi’l-Ýmâm A¼med, nþr.
Ahmed Muhammed Þâkir, Beyrut 1406/
1986, Ýbn Abdülhak el-Baðdâdî’nin Æavâ£idü’l-u½ûl ve me£âšýdü’l-fu½ûl ve Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin Þer¼u NuÅbeti’l-fiker adlý kitabýyla bir arada), Hanbelî mezhebinde tercih edilen görüþleri içeren bu
muhtasarý da Buhûtî er-Rav²ü’l-mürbi£
bi-þer¼i Zâdi’l-müstašni£ adýyla þerhet-

miþtir (Dýmaþk 1304; Hindistan 1305; Kahire 1324, 1340, 1343, 1345, 1348, 1352,
1379; Mekke 1348; nþr. Ahmed Muhammed
Þâkir – Ali Muhammed Þâkir, Kahire 1954;
nþr. Muhammed Abdurrahman Avad, Beyrut 1405/1985; nþr. Abdurrahman b. Nâsýr
es-Sa‘dî – Abdülkuddûs Muhammed Nezîr, Beyrut 1417/1996). Abdurrahman b.
Muhammed b. Kasým el-Âsýmî en-Necdî
bu esere ¥âþiyetü’r-Rav²i’l-mürbi£ adlý
geniþ bir hâþiye yazmýþtýr (nþr. Abdullah
b. Abdurrahman b. Cibrîn – Sa‘d b. Abdurrahman b. Kasým, I-VII, baský yeri yok,
1416). el-Mušni£ üzerine Abdurrahman
b. Mahmûd b. Ubeydân el-Ba‘lî Zevâßidü’l-Kâfî ve’l-MuÅarrer £ale’l-Mušni£
(Dýmaþk 1379/ 1959) ve Yûsuf b. Muhammed el-Merdâvî Kifâyetü’l-müstašni£ fî
edilleti’l-Mušni£ (nþr. Abdullah b. Muhammed b. Âyid ez-Zehrânî, 1411/1990,
yüksek lisans tezi, I-III, Mekke, Ümmülkurâ
Üniversitesi) isimli çalýþmalarý yapmýþlardýr. Zâdü’l-müstašni£ Suudi Arabistan’da orta dereceli dinî okullarda, er-Rav²ü’l-mürbi£ ise bazý fakültelerde ders kitabý olarak okutulmaktadýr.
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