
dünyanın birçok yerinden haber ve fikir
ler aktarmıştır. 

Derginde üzerinde en çok d urulan konu
lar arasında, "İslam dünyası niçin geriledi, 
müslümanlar nasıl kalkınabilir, İslam te
rakkiye mani midir, müslümanları birleş
tirmek için ne yapılabilir, ilimle İslam ara
sında çatışma var mıdır, İslam toplumu
nun ilerlemesi için gerekli usul ve esaslar 
nelerdir, kadın hakları , din-dünya, din-dev
let ilişkisi ve bunlar etrafındaki problemler 
nasıl çözülebilir, İslamiyet ile Batı medeni
yeti birleştirilebilir mi, ictihad gerekli mi 
değil mi" gibi başlıklar sayılabilir. Bu te
mel problemler etrafında fikir bildiren ya
zarlar İslam'ı anıatma biçiminin, dini ilim
lerin modern çağın gelişme ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek tarzda yeniden ele alınma
sı gerektiği üzerinde durmuşlardır. Der
gide Muhammed Abduh, Ferid Vecdi ve 
Abdülaziz Çaviş gibi çağdaş islam düşün
cesinde bir hayli etkili olmuş, aklı ön pla
na çıkaran ve dini bir ıslahın yapılması ge
rektiğin i vurgulayan yazarların fikirleri ta
raftar toplamıştır. Dinin bid'at ve hurafe
lerden ayıklanarak aslına döndürülmesi
ni, değişen dünya şartlarında İslam 'ın di
namizm ve otoritesini temsil eden ictiha
dın gerekliliğini savunan yazarlar olduğu 
gibi İslam dininin yenilenmesine karşı çı
kan yazarlar da vardır. İki taraf arasında 
zaman zaman tartışma ve polemiklerin 
yaşandığı görülmektedir. 

Başlangıçta siyasi partiler karşısında ta
rafsız kalan dergi 1911 'den sonra bu tavrı
nı değiştirmiştir. Devlet mekanizmasıyla 
büyük oranda uyumlu bir yayın politikası 
sürdürmeye, savaş yıllarının nazik ortamı 
içinde bir fitne unsuru olmamaya dikkat 
eden dergi hilafetin kaldırılması, medre
selerin Tevhid-i Tedrlsat Kanunu çerçeve
sinde Maarif Vekaleti'ne bağlanınayıp ka
patılması, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin 
kaldırılması sürecinde yönetimle ters düş
müş, ancak her halükarda devlete bağlı
lık, ülke-millet varlığı ve birliğini koruma
da titiz davranmıştır. 

Normal şartlarda haftada bir ve on al
tı sayfa yayımlanan dergide altı sayı (ı ı 3. 
193. 213. 23 1. 244, 320) dışında fotoğraf, 
resim gibi görüntü malzemeleri kullanıl
mamıştır. İstanbul'da Matbaa-i Amire, Hi
lal, Matbaa-i Hayriyye, Mesai, Tevsl-i Tı

baat. Amed!, Hukuk, Necm-i istikbal, Ev
kaf-ı İslamiyye, Kastamonu'da Vilayet, Kay
seri'de Kayseri Liva, Ankara'da Matbuat 
ve istihbarat. ikaz, Ali Şükrü matbaaların
da basılmıştır. 

Dergide Ali Haydar Efendi'nin Usul-i 
Fıkıh Dersleri ve Abdürreşid İbrahim 'in 

A lem -i İslam kitapları, ayrıca bazı Sebi
lürreşad yazarlarının ders notları Darül
fünün öğrencileri için formalar halinde ek 
olarak verilmiştir. Kurulan Sebllürreşad 
Kütüphanesi tarafından dergide yayımla
nan yazı dizilerini kitap haline getiren ve 
aralarında Safahat 2. Kitap Süleymani
ye Kürsüsünde (İstanbul 1330), 3. Kitap 
Hakkın Sesleri (İstanbul 133 1), Bereket
zade İsmail Hakkı'nın Ydd-ı Mazi (İstan
bul ı 332), Babanzade Ahmed Naim'in İs
lam'da Da'va-yı Kavmiyyet (İstanbul 
ı 332), Reşid Rıza'dan Ahmet Harndi Ak
seki'nin çevirdiği Mezahibin Teliiki ve 
İslam'ın Bir Noktaya Cem'i (İstanbu l 
1332) gibi eserlerin de bulunduğu elli ka
dar yayın gerçekleştirilmiştir. 

Çok partili dönemin getirdiği nisbi bir 
serbestlik ortamında Eşref Edip, Sebilür
reşad'ı 1948-1966 yıllarında 362 sayı da
ha çıkarmıştır. Bu dönemin yazarları ara
sında kendisinden başka Ahmet Harndi 
Akseki, Cevat Rifat Atilhan, Ali Fuat Baş
git, ömer Nasuhi Bilmen, Yusuf Ziya Çağ
lı, Kamil Miras, Ömer Rıza Doğrul, Hasan 
Basri Çantay, Tahir Harimi Balcıoğlu , Meh
met Raif Ogan, Kemal Kuşçu bulunmak
tadır. Ayrıca Peyami Safa, Fethi Tevetoğ
lu, Mümtaz Turhan, Ali Nihad Tarlan, Ni
had Sami Banarlı, Yusuf Ziya Yörükan ve 
Nurettin Topçu gibi isimler de yazılarıyla 
dergide görünmüştür. Derginin bu döne
minde yayımlandığı yıllardaki dini hayat, 
dini eğitim konularıyla ilgili dikkate değer 
yazı ve yorumlara yer verilmiştir. 

Sırat-ı M üstakim ve Sebilürreşad üze
rine Abdullah Ceyhan tarafından bir fih
rist çalışması yapılmış ( Sırat-ı M üstakim 
ve Sebilürreşad Mecmuaları Fihristi, Anka
ra ı991), Muharrem Dayanç (Sırat-ı Müs
takim Dergisindeki Dil, Edebiyat ve Sos
yal Kavramların Sistematik incelenmesi, 
istanbul ı 997) ve Suat Mertoğlu (Osman

lı 'da ll. Meşrutiyet Sonrası Modern Tefsir 
Anlayışı-Smlt-ı Müstakim Sebilürreşad Der
gisi Örneği: 1908-1914, istanbu l 200 ı) ta
rafından doktora tezleri hazırlanmıştır. 
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l!!llbJ ADEM EFE 

L 

SEB'INİYYE 
(~1) 

İbn Seb'in'e 
(ö . 669/1270) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. İBN SEB'IN). 

SEB'İYYE 
(~1) 

_j 

Yedili devir inancını kabul eden 
eski İsmaili doktrinini benimseyenlere 

verilen isim 

L (bk. BATINİYYE; DEVİR; İSMAİLİYYE). _j 

L 

SEBK-i HİNDi 
( ı.s..w. ~) 

Divan şiirinde 
sanat ve anlam derinliğine dayanan 

üslup akımı. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi eritmek, kalıba dök
mek; kalıp, tarz ve üslüp" anlamlarındaki 
sebk kelimesi terim olarak "ibarenin tarz 
ve tertibi" manasma gelir. Sebk-i Hindl ise 
XVI-XVIII. yüzyıllarda Hindistan'da ve Hin
distan dışında yaşayan, Hint felsefesi, ede
bi zevki ve şiirinin etkisinde kalan şairte

rin oluşturduğu şiir anlayışını ifade eder. 
Terim ilk defa iranlı şair Muhammed Ta
ki Bahar ( ö. 1951 ı tarafından kullanılmış

tır. Hindistan"daki Babürlü Devleti döne
minde hükümdarlar, devlet adamları ve 
diğer ileri gelenler, çoğu Safevi hanedanı
nın dini ve siyasi baskısından kaçan şair ve 
ediplere kapılarını açmış , yazdıkları şiirler 
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için ihsanda bulunmayı adet edinmişti. Bu 
tutum o dönemin şairlerini bölgeye çek
miş, burada öncekinden farklı bir üslupta 
ortaya çıkan şiir tarzına sebk-i Hind'i de
nilmiştir. Çoğu İranlı olan şairterin oluştur
duğu sebk-i Hind'i akımı İran, Hindistan, 
Afganistan, Irak, Tacikistan ve Osmanlı 
topraklarının yer aldığı geniş bir coğraf
yada etkili olmuştur. Bu tarza onu temsil 
eden şairterin birçoğunun İsfahan'da ye
tişmesi dolayısıyla "sebk-i İsfahan'i" , baş
lıca temsilcilerinin Irak, Horasan ve Azer
baycan'da doğmuş olduğu göz önünde tu
tularak "sebk-i Horasan'i", "sebk-i lraki" ve 
"sebk-i Azerbaycan(" denilmesi gerektiğini 
savunan araştırmacılar da vardır (Hüse
yin Muhammedzade-i Sadik, s. 3-4). Bu 
üsiQbun temsilcileri arasında Saib-i Teb
r'iz'i, Şevket-i Buhar'i, B'idil ve Galib Mirza 
Esedullah gibi Türk asıllı şairterin ekse
riyet teşkil ettiği dikkate alınıp bu tarza 
"sebk-i Türki" denilebileceği de ileri sürül
müştür (Toker, sy 2 119961. s. 143). Geçmiş 
dönem tezkirecilerinden hiçbirinin sebk-i 
Hind'i ifadesini kullanmadığı muhakkaktır. 

Hindistan'da Babürlü Devleti sultanla
rından Ekber Şah'ın sarayda melikü'ş-şu

ara makamını tesis etmesinden itibaren 
hükümdarların bazı şairleri bu makama 
getirmesi bölgedeki diğer şairterin de ilgi
sini çekmiş, Safevi hükümdarlarından ya
kınlık göremeyen İranlı şairler biraz da bu 
sebeple Hindistan'a gelmeye başlamıştır. 
Unsüri'nin bir beytine karşılık 1 00 köle ve
ren Babürlü hükümdarının sanat zevki ve 
cömertliği yanında İran sarayının geride 
kalması maddi çıkar peşinde olan bazı şa
irler için de belirleyici olmuştur. XV. yüzyı
lın sonuna doğru iran'ın içtimal durumu 
farklılaşmış ve edebiyat dünyasında gazel 
sahasında Abdurrahman-ı Cami'nin orta
ya çıkmasıyla büyük bir değişim meydana 
gelmiştir. Bu yeni asırda Baba Figani'nin 
geliştirdiği yeni üsiQp sebk-i Hindl'nin çı
kış noktası gibi değerlendirilirken (Raziy
ye Ekber, s. 133) bu gelişmeyi önemli say
mayan ve bu üslupta Baba Figan'i'nin faz
la etkili olmadığını, asıl gelişmenin Hüse
yin Baykara'nın Herat'taki sarayında Ali 
Ş'ir Neva'i ve Cami gibi şairterin eserlerin
de ortaya konduğunu, oradan da Hindis
tan'a geçtiğini ileri süren araştırmacılar da 
vardır. 

Sebk-i Hind'i üstübunun başlıca özellikle
ri belagat ve fesahat kurallarından uzak
laşmadan yeni, orüinal ve girift mazmun
lar, ince hayaller, anlam kapalılığı, az keli
me ile çok şey ifade etme olarak belirtile
bilir. Böylece mananın söze hakim olduğu, 
muhayyilenin ön plana çıktığı ve şiirin kar-
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maşık çağrışımlara açıldığı görülmekte
dir. Aşırı dereceye varan mübalağa, irsal-i 
mesel, istiare, teşhis. kinaye ve mecaz sa
natları da bu tarz şiirde çok kullanılmış ve 
geliştirilmiştir. Bu özellikleriyle sebk-i Hin
d'i ıstırap ifade eden karamsar bir felse
feyi terennüm etmiş ve daha çok gazel 
tarzında kendini göstermiştir. Bu üsiQbun 
öncüsü olarak bilinen Kemaleddin-i İsfa
han'i bulduğu orüinal mana ve mazmun
lardan dolayı "hallaku'l-mean'i" unvanıyla 
anılmıştır. Aşırı süs ve tasannu anlayışı
nın Herat okuluna ait bir miras olduğunu 
ileri süren edebiyat tarihçileri sebk-i Hin
di'ye karşı tenkitçi bir yaklaşım gösterir. 
Hintli şairterin bu üsiQbu gereksiz ve kül
fetti ifadelerle içinden çıkılmaz mana ve 
hayallere boğduğunu öne sürerek zaman
la bu akıma karşı çıkanlar olmuşsa da bu 
muhalefet Hint, Afgan, İran ve Türk şair
lerini etkisi altına alan sebk-i Hinöı tarzın
da latif ve ince bir zevkin ürünü eserlerin 
devamını engellememiştir. 

Fars edebiyatında Örfı-i Ş'iraz'i, Feyz'i-i 
Hind'i, Zülal'i-i Hansart Talib-i Amül'i. Ke
tim-i Kaşanl. Mirza Celal Esir, Saib-i Teb
r'iz'i. Şevket-i Buhar'i ve B'idil gibi şairler 
sebk-i Hindi'nin önde gelen temsilcilerin
dendir. Daha sonraki kuşaklar arasında Ga
ni-i Keşm'ir'i. Nasır All-i Sirhind'i. CQyay'i-i 
Tebr'iz'i, Afer'in-i Lahür'i, Girarn'i-i Keşmlr'i 
ve Ganimet-i Keşm'ir'i (ö ı ı 58/1 745) gibi 
şairler öncekileri taklit ederek şiirler yaz
mışsa da bunlar ilk dönem sebk-i Hind'i 
ustaları ölçüsünde başarılı örnekler vere
memiştir. Saib'den sonra zevksizleşen ve 
bir süre sonra da terkedilen sebk-i Hind'i'
nin son şairi Hindistan'da yaşayan Türk asıl
lı Mirza Galib Esedullah olmuştur (ö. 1869). 
Sebk-i Hindi'ye tepkilerin artması üzerine 
XVIII. yüzyıldan itibaren iranlı bazı şairler 
"bazgeşt-i edebi" (geriye dönüş edebiyatı ) 

hareketini başlatarak eski şiir anlayışına 
geri dönmüştür. Sebk-i Hind'i'nin klasik 
Fars edebiyatının zayıftadığı bir dönem
de yeni bir tarz ve yeni bir nefes olarak 
ortaya çıkması ve bu tarzın Babürlü sa
rayı tarafından desteklenmesi, siyasi bir 
rekabet hissiyle iranlı araştırmacılar ta
rafından hemen daima bu üslüba karşı 
müdafaa tarzında değerlendirmeye sebep 
olmuştur. 

Türk edebiyatında sebk-i Hind'i XVII ve 
XVIII. yüzyıllarda Nefi, Feh'im-i Kaöım, Şeh
ri, ismet'i, Naili, Nedim-i Kadim, Neşat'i, 
Rasih, N abi ve Şeyh Galib gibi şairler üze
rinde etkili olmuştur. Bunların çoğu Saib-i 
Tebr'iz'i'nin tesirinde kalmış ve onun tarzı
nı benimsemiştir. Özellikle irsal-i meselde 
farkiı ve orüinal bir üslübun doğmasında 

ve gelişmesinde büyük rol oynayan Saib, 
edebiyatı fikri ve hakimane bir sahaya sev
ketmek suretiyle Türk edebiyatında bir de
vir açmıştır (Tarlan, LVlll/43 1 ı 9251. s. 266) 
Saib'in önemli ölçüde etkilediği Nabi'nin 
dilinde çokça örneği bulunan veciz ifade
ler ve nükteler sebk-i H indi şiirinin karak
teristikyönünü teşkil etmektedir. Hint üs
lübu Na bl, N efi ve Nam'nin şiirlerinde bü
tün özellikleriyle bir arada değil ayrı ayrı 
özellikleriyle ortaya çıkmaktadır. Mesela 
N abi'de hikem'i ve söylenınemiş yeni ına
nalar şeklinde görülen bu etki Nefi'de mü
balağa sanatının çok fazla yer almasıyla 
belirginleşmektedir. Naill ve Şeyh Galib'de 
ise anlam derinliği ve orüinal mazmunlar 
ön plandadır. 

Sebk-i Hind'i şairleri kendilerinden ön
cekilerin kelime ve tabirlerini kullanmak
la beraber onlara farklı ve şahsi manalar 
yüklemiştir. Bu şekilde ortaya çıkan ferdi
lik bu şiir tarzının önemli yeniliklerinden
dir. Önceki şiirde nesne ve olaylar gelenek
sel kalıplar ve kabuller çerçevesinde ele alı
nırken sebk-i Hindi'de şahsi intibaya daha 
çok meyledilmiştir. Böylece şiir ferdiyetin 
şeklini alır; mitolojik unsurlar, alışılagelmiş 
hikayeler ve kalıplaşmış mecaz ve istiare
ler bile yeniden yorumlanarak şiirde yer 
bulur. Sebk-i Hindl şiirinde tasawuf te
ması yoğun biçimde işlenmiştir. Bu ko
nuda da orüinal hayal ve anlam unsurla
rını ifade edebilmek için yeni bir dil kulla
nılmış ve yeni kelimelerle süslü bir üslQp 
meydana getirilmiştir. 

Sebk-i Hindl Urdu edebiyatında da et
kili olmuştur. Özellikle Evrengz'ib Alem
gir'in Dekken'i fethinden sonra siyasi ve 
edebi merkez o dönemde Farsça'nın Hin
distan'daki merkezi olan Delhi'ye kayınca 
Urdu edebiyatında sebk-i Hind'i akımı baş
lamış ve beğenilerek kullanılmıştır. Bu an
layışla şiir yazan şairler arasında Necmed
din Şah MübarekAbrü (ö. ı 094/1683). Şah 
Hatim, Şerefeddin Mazmün, Muhammed 
Şakir Nacl, Hace Mlr Derd, Sevda-yı Dihle
v'i, M'ir Seyyid Muhammed Süz, inşaullah 
Han inşa, M'ir Muhammed Taki, Cür'et, 
Mushafi, Reng'inveMü'min (ö. ı267/ 1851) 

gibi isimler sayılabilir. 
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SEBR ve TAKSİM 
( ~~.9 _r.-Jf ) 

Ketarn ve fıkıh usulü terimi. 
_j 

Sözlükte "incelemek, denemek, tahmin 
etmek, ölçüp takdir etmek" anlamında
ki sebr ile "parçalara, kıs ı rnlara ayırmak" 

manasma gelen taksim kelimelerinden 
oluşan sebr ve taksim, terim olarak bir 
konuda muhtemel seçenekleri belirleyip 
(hasr) ardından birer birer eleyerek (hazf) 
tek bir seçenek bırakma yöntemini ifade 
eder. Aynı anlamda olmak üzere bazan bu 
kelimelerden birinin tek başına kullanıldığı 
da olur. Bir akıl yürütme türü olarak se br 
ve taksimin kullanımı kelam, cedel, fıkıh 
usulü ve fürO-i fıkıhla sınırlı kalmamış, he
men bütün ilimlerde bu yöntemden ya
rarlanılmıştır. Ancak İslami ilimler tarihi 
açısından bu metodun önce kelam ve ce
del eserlerinde iddiayı delillendirme ve akli 

illeti belirlemede kullanıldığı ve daha son
ra fıkıh usulüne girdiği söylenebilir. Bazı 
alimler, "Acaba onlar herhangi bir yaratı
cı olmadan mı yaratıldılar yoksa kendileri 
mi yaratıcıdır?" mealindeki ayeti (et-Tür 
52/35) bu akıl yürütme türünün Kur'an'da
ki kullanımlarına örnek olarak gösterirler. 
Burada i nsanın var oluşuyla ilgili ihtimal
ler sıralanıp Allah'ın yaratması dışındaki 

lerin geçersiz olduğu ortaya konmuştur. 
Kur'an'dan gösterilen bir başka misal, Ca
hiliye döneminde haram sayılan sekiz çift 
hayvanın helalliğini ifade eden ayetlerdir 
(ei-En'arn 6/143-145). Bu ayetlerde haram 
kılınabilecek cinsler tek tek sıralanarak her 
biri hakkında delil istenmiş ve haramlık 
iddiası reddedilmiştir. 

Sebr ve taksimin hasır 1 münhasır ve 
münteşir olmak üzere iki türü vardır. İl
kinde dışarıda hiçbir seçenek bırakılmaz; 
ikincisinde belirlenenler dışında seçenek
lerin bulunması ihtimal dahilindedir. Ke
lam ilminde kullanılan sebr ve taksim me
todu daha çok birinci türle ilişkilendirilmiş
tir. Mesela, "Alem ya hadis veya kadim
dir; kadim olmadığı ispat edildiğinde zo
runlu olarak hadis olduğu anlaşılır" deni
lir. Fıkıh usulünde ilietin tesbiti metotla
rından biri olan sebr ve taksim, asim illet 
olması muhtemel vasıflarının tamamının 
belirlenmesinden sonra bunların birer bi
rer elenerek tek bir vasfın bırakılması ve 
kalan vasfın illet olduğunun kabul edil
mesi işlemidir. Mesela şarabın haramlık 
hükmünün illeti belirlenirken sıvılık, kır
mızılık. köpük atma, sarhoş edicilik gibi 
vasıfların her biri ele alınmakta, ardından 
sarhoş edicilik dışındaki vasıfların illet ola
mayacağı tesbit edilmektedir. Usulcülerin 
bir kısmı sebri ilgili vasıfları belirlemek, 
taksimi de bunları elemeye tabi tutmak 
şeklinde tanımlarken diğer bir kısmı her 
iki işlemi sebr ve taksim terkibiyle ifade 
etmektedir. 

Sebr ve taksim terimlerini kullanma
makla birlikte muhteva açısından bu me
tottan ilk söz eden usuleünün Cessas ol
duğu görülmektedir ( el-Fuşul, N, ı 58- ı 59). 
Cessas. Bakıllanl, Ebü'I-Hüseyin el-Basri ve 
İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl gibi usul
cülere göre asim muallel olduğunda itti
fak bulunuyarsa sebr ve taksim isabetli bir 
metottur; hatta bu durumda Bakıliani 
onu en isabetli metot sayar. Gazzall'ye gö
re asıl hakkında böyle bir ittifak bulunma
sa da sebr ve taksim isabetli bir metot
tur. Pakihlerin akıl yürütme faaliyetlerinin 
çok defa sebr ve taksim metoduyla yapıl
dığını ve fıkhi meselelerde sebrin hasr ba
kımından zan ifade etmesinin yeterli ola-
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cağını söyleyen Gazzali buna ilaveten sebr 
ve taksimin ilietin belirlenmesinde tek ba
şına yeterli delil sayılacağını, vasıfta ayrı
ca "münasebe"nin şart olmadığını ifade 
ederek riba illetinin tesbitini örnek gös
termektedir. Gazzall'ye göre ilietin belir
lenmesinde sebrin netice vermesi için üç 
şeyin ispat edilmesi gerekmektedir: Ala
mete ihtiyaç bulunması (hükmün muallel 
olması), sebrin hasredici olması, yani illet 
olabilecekleri kuşatması. diğer illetierin (va
sıfların) geçersiz kılınması (Mi'yarü'l-'ilm, s. 
145; el-Müstaşfa, ll, 295-296) . Pahreddin 
er-Razi de buna yakın bir görüşü savunur 
ve kural olarak hükümterin muallel oldu
ğu kabulünden yola çıkarak hasredici ol
sun olmasın sebrin isabetli bir metot ol
duğunu söyler. Usulcülerin bir kısmı sebr 
ve taksimin hasredici olmasını şart koş
makla birlikte çoğunlukla fıkhi meseleler
de farklı bir ihtimalin bulunmadığını ke
sin biçimde söylemek mümkün olmadı
ğından müctehidin gücü yettiği kadarıyla 
bütün ihtimalleri incelemesi şart koşul
muş ve hasredicilik vasfının zanni olması 
yeterli görülmüştür. Pahreddin er-Razi'
den ve ona benzer şekilde Cüveynl ve İbn 
Serhan gibi bazı usulcülerden rivayet edi
len, arneli hükümlerle ilgili ictihadlarda 
münteşir sebr ve taksimin de hüccet sa
yıldığı yolundaki görüş bu şekilde (mücte
hid nazarında bütün ihtimalierin tüketilmesi, fa
kat hakikatte başka bir ihtimalin olabileceği şek
linde) anlaşılmalıdır. Sebr ve taksimin ilie
tin belirlenmesinde izlenecek metotlardan 
biri olarak görülemeyeceğini benimseyen 
bir grup usulcü ise bu faaliyetin sadece 
münasebe veya şebeh metotlarına ekle
nen bir şart yahut bu vasıfları tesbite ya
rayan bir işlem niteliğinde değerlendirile
bileceğini düşünür. 

V. (Xl.) yüzyıldan itibaren mütekellimin 
usulcüleri genellikle sebr ve taksimi ilietin 
belirlenmesinde izlenen metotlardan biri 
diye kabul ederken Hanefiler farklı bir yol 
tutmuşlardır. Cessas'tan farkl ı olarak Se
rahsi ve Pezdevi döneminden itibaren Ha
nefi usulcülerin istinbat yolu ile ilietin tes
bitinde sadece te'sir metodunu kabul et
tikleri görülür (el-Uşul, ll, 231-232; Sern'a
ni, ll, 159) Onlar sebr ve taksimi ya Se
rahsi ve Pezdevi'de görüldüğü gibi mut
lak şekilde reddetmişler veya müteahhi
rin Hanefi usulcülerinde olduğu gibi, as
lın muallel olduğunun bilinmesi, illet olabi
lecek vasıflardan bir kısmının mülga olu
şunun nas veya icma ile bilinmesi (diğer 
bir ifadeyle ilietin mücmel olarak bi linmesi) ve 
sebrin de hasredici olması gibi bazı şart

lar dahilinde kabul edileceğini, ancak bu 
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