
SERHU's-SÜNNE 

dis sayısı, Şer]J.u's-sünne'de ise kitab ve 
bab sayısı daha fazladır. Ferra ei-Begavi 
hadisleri önce ayetlerle, ardından hadis
Ierle açıklamış. kelimelerin sözlük anlam
ları üzerinde durmuş, sarf ve nahiv tah
lilleri yapmıştır. Hadislerin tamamını şer

hetmeyen müellif ahkama dair hadisle
rin şerhine daha fazla yer ayırmış. birçok 
rivayette ise hadiste geçen Iafzı Iugat ba
kımından açıklamakla yetinmiş, şerh sıra

sında farklı görüşlere yer vermekle birlik
te daha çok Şafii'nin görüşlerini benimse
miştir. 

Şer]J.u 's-sünne, Seyyid Ahmed Sakr ve 
Ebü'n-Nur Muhammed Ahmedi (Kahire 
ı 397/ı 976). Muhammed Züheyr eş-Şaviş 
ve Şuayb ei-Arnaut (I-XVI. Dımaşk 1390-
ı 400/ı 970- ı 980; Beyrut 1403/ 1983). Ali 
Muhammed Muawiz ve Ahmed Abdül
mevcud (ı-vııı. Beyrut I 413/1992) ve Said 
ei-Lahham (I-VIII. Beyrut ı414/l994) tara
fından neşredilmiştir. Eseri Radıyyüddin 
İbrahim b. Muhammed et-Taberi el-Cün
ne ii mu]Jtaşari Şer]J.i's-sünne, Safiyyüd
din ei-Urmevi el-ljuldşa (Mul]taşaru Şer
/:ıi's-sünne) , Ebü'I-Kasım Abdullah b. Ha
san ei-Vasıti el-Lübdb ii Şer]J.i's-sünne, 
Alaüddevle-i Simnani el-Feld]J. mu]Jtaşa
ru Şer]J.i's-sünne ve Muhammed b. Ab
dürrezzak b. Halid ez-Zencani ei-Kazvini 
et-Tecrid ii Tel]Jişi Şer]J.i's-sünne adıyla 
ihtisar etmiştir (Keşfü'?-?Unün, II . 1040-

1041; Abdullah Muhammed ei-Habeşl. 11. 
ıo86-ı087) . Muhammed Hayr ei-Ubudi, 
eserin oruçla ilgili bahsine dair yaptığı ça
lışmasını Tehıibü Kitdbi'ş-Şıydm min 
Şer]J.i's-sünne adıyla yayımiarnıştır (Ürdün 
1416). Begavive Şer]J.u's-sünne üzerine 
Saffet Sancaklı doktora tezi hazırlamış, Re
cep Çakır ve Ali b. Ömer b. Ahmed Badeh
dah yüksek lisans çalışması yapmıştır (bk. 
bibl.). 
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ŞERHU'l-USÜLİ'l-HAMSE 
( ~~ J_,..,YI Lrı ) 
Kadi Abdülcebbar'ın 

(ö. 415/1025) 
Mu'tezile mezhebince benimsenen 

L beş inanç esasını açıkladığı eseri. _j 

Müellifin kendi eseri el-Mugni yanın
da (XX/2, s. 258) Hakim ei-Cüşemi, İbnü'I
Murtaza, Taba]fdtü'z-Zeydiyye müellifi 
Sarimüddin İbrahim b. Kasım, Cündari ve 
el-lfadd,i]fu'd-dürriyye müellifi Ahmed 
b. Hamid tarafından da bazı farklılıklarla 
ona nisbet edilmektedir (Şerf:ıu'l-Uşüli'l
l]amse, neşredenin girişi, s. 26) . UsQI-i 
hamse üzerine Kadi Abdülcebbar'dan ön
ce de eserler yazılmış olup Ebü'I-Hüzeyl ei
AIIaf. Hişam b. Amr ei-Fuvati ve Ca'fer b. 
Harb'in el-Uşulü'l-]Jamse'leri örnek ola
rak zikredilebilir. Ayrıca öğrencilerinden 
Ebu Muhammed İsmail b. Ali ei-Ferzazi 
ve Kıvamüddin Ahmed b. Ebu Haşim ei
Hüseyni (Mankdim) aynı adla risale yazmış
lardır (b k. USÜL-i HAMSE). 

Şer}J.u'l-Uşuli 'l-]Jamse'nin Kadi Abdül
cebbar'a nisbeti konusunda farklı görüş
ler mevcuttur. Eserin hem metin hem şerh 
olarak kendisine ait olduğunu söyleyenıe
rin yanında yukarıdaki metinlerden birine 
ait şerh olduğunu yahut metnin kendisi
ne, şerhin öğrencilerine ait bulunduğunu 
ileri sürenler de vardır. Mesela Eymen Fu
ad Seyyid'e göre Şer]J.u'l-Uşuli'l-]Jamse'
nin metni Kasım er-Ressi'ye, şerhi Kadi 
Abdülcebbar'a, Mşiyesi Kıvamüddin Ah
med b. Ebu Haşim ei-Hüseyni Mankdim'e 
aittir (Taril]u'l-Me?ahibi'd-dlniyye, s. 226) . 
Ancak bu iddia isabetli görünmemekte
dir, çünkü Kasım er-Ressi'nin yayımlanan 
risalesiyle (nşr. Muhammed Amare. Resa'i
lü'l-'adl ve't-tevf:ıld içinde. Kah i re 1971) 
Şer]J.u'l-Uşuli'l-]Jamse'nin muhtevaları 

birbirine uymamaktadır. Aynı şekilde bu 
eserin Ca'fer b. Harb'e ait risalenin şerhi 
olması ihtimali de zayıftır, zira Ca'fer Bağ
dat Mu'tezilesi'ne, Kadi Abdülcebbar Bas
ra Mu'tezilesi'ne mensuptur. Söz konusu 
ihtimal doğru olsaydı eserde Bağdat Mu'
tezilesi ile Basra Mu'tezilesi arasındaki tar
tışmaların yer alması gerekirdi. Şer]J.u'l
Uşuli'l-]Jamse'nin İbn Hallad ei-Basri'ye 
nisbeti de söz konusu olamaz. Her ne ka
dar Hakim ei-Cüşemi ve İbnü'I-Murtaza , 
İbn Hallad'ın vaid konusunda yazmaya baş
layıp tamamlayamadığı bir eserine Kadi 
Abdülcebbar'ın tekrnile yazdığından söz 
etmekteyse de bununla kastedilen Şer
]J.u'l-Uşuli'l-]Jamse değil İbn Hallad'ın 
Şer]J.u'l-UşU1'ü için kaleme alınan tekımi-

!edir. Abdülkerim Osman ise eldeki ese
rin el-Mugni'nin, müellifi tarafından söy
lenip yazdırılması esnasında yazıldığı be
lirtilen (XX/2, s. 258) şerh olduğunu kay
deder (Şerf:ıu'l-UşQli'l-l]amse, neşredenin 
girişi. s. 28). Şerhin Kadi Abdülcebbar'ın 
öğrencilerine nisbet edilmesi de doğru de
ğildir. Çünkü mevcut nüshada öğrencileri 
esere ta'lik yazan kişiler diye kaydedilmek
tedir. Kadi Abdülcebbar'ın imla yoluyla 
meydana getirdiği Şer]J.u'l-Uşuli'l-]Jam
se birçok öğrencisi tarafından kaleme alın
mış. fakat sadece ikisine ait nüshalar gü
nümüze ulaşmıştır (aş.bk.). Eserin bilhas
sa imametle ilgili bölümünde dikkat çe
ken farklılık, Zeydi olan öğrencilerinin ho
calannın görüşünü verdikten sonra muha
lif oldukları konularda kendi görüşlerini de 
ilave etmelerinden kaynaklanmaktadır. Da
niel Gimaret. Kadi Abdülcebbar'a nisbet 
edilen ve Vatikan Kütüphanesi'nde bir nüs
hası bulunan el- Uşulü '1-]Jamse'yi 1979'
da yayımladığı bir makalesinde ele almış
tır (AI, XV 1 ı 979]. s. 47-96) . Daha sonra Pay
sal Bedir Avn, San'a'daki Mektebetü'l-ca
mii'I-kebir'de kayıtlı iki farklı nüshaya da
yanıp Gimaret'nin neşrini ve değerlendir

melerini de göz önünde bulundurarak ese
ri el-Uşulü'l-]Jamse el-mensCıb ila Kiiı;li 
'Abdilcebbdr b. A]J.med el-Eseddbddi 
adıyla yayımiarnıştır (Küveyt ı 998). Her 
iki naşir de Abdülkerim Osman tarafın
dan yayımlanan şerhin Kadi Abdülcebbar'a 
ait olup olmadığı hususunda şüpheler bu
lunduğunu kaydetmektedir. 

Eserde uzun bir mukaddimeden sonra 
tevhid, adi, va'd ve vaid, menzile beyne'I
menzileteyn, emir bi'I-ma'ruf nehiy ani'I
münkerden ibaret olan ve kitabın ana bö
lümlerini teşkil eden usQI-i hamse gelir. 
Mukaddime nazarla (akli istidlal) başlar. 
Burada Allah'ın zaruri değil istidlali ilimle 
bilindiği ve O'nu tanımaya vasıta olan is
tidlalin mükellefe vacip olduğu hususu 
üzerinde durulur. Mükellefin dinin esası
na dair bilmesi gereken şeylerin icmali ve 
tafsili diye ikiye ayrıldığı , avamın icmali, 
seçkinlerin tafsili olanları bilmekle yüküm
lü bulunduğu kaydedilir. Birinci esas olan 
tevhid Allah'ın varlığı, birliği , selbi ve sü
buti sıfatları, müteşabih Iafızlarda geçen 
maddi niteliklerin Allah'a nisbet edileme
yeceği, dolayısıyla O'nun dünyada görüle
mediği gibi ahirette de görülemeyeceği vb. 
konularla Seneviyye, Deysaniyye, Merkü
niyye, Mecusilik, Hıristiyanlık, Nestlirilik, 
Ya'kübilik gibi din ve mezheplerin uluhiy
yet görüşlerine reddiyeleri içerir. İkinci esas 
adi başlığı altında kader, Kur'an'ın mahluk 
olup olmadığı hususu ve nübüwet konu-



ları incelenir. Eserde en geniş muhtevaya 
sahip bulunan bölümde, Mu'tezile ile di
ğer İslam mezhepleri arasında en önemli 
anlaşmazlık konusunu teşkil eden kader 
probleminin çeşitli meseleleri arasında Al
lah'ın kudret ve irade sıfatlarıyla kulun bu 
sıfatlarının sınırları ve kaderi ilgilendiren 
diğer hususlar ayrıntılı biçimde zikredilir. 
Bu arada müşrik çocuklarının ahiretteki 
konumu, insanların dünyada çektiği sıkın
tı ve acıların ilahi adi prensibiyle ilişkisi. 
bunlara karşılık ahirette verilecek müka
fat (ivaz) ve kulun iman edip doğru yola 
girmesini kolaylaştıracak ilahi lutuf konu
larına da temas edilir. Allah kelamının , do
layısıyla Kur'an 'ın mahluk oluşu geniş bir 
hacim içinde tartışılır ve ardından nübüv
vet konusu işlenir. 

Üçüncü esas va'd ve vaid olup müellif 
burada mükatat ve cezayı gerektiren fiil 
ler, kulun davranışiarına terettüp eden bu 
sonuçların gerçekleşme veya düşme şe
killeri, fasıkın cehennemde ebedi kalışı. 
şefaat ve şefaatin kimler için faydalı ola
bileceği gibi konuları ele almıştır. Mu'te
zile'ye has bir anlayış olan "menzile bey
ne'l-menzileteyn"in işlendiği dördüncü bö
lümde büyük günahların doğurduğu so
nuçlar üzerinde durulup ardından sem'iy
yat bahislerine geçilir ve muhaliflerin it
hamlarına rağmen Mu'tezile alimlerinin 
kabir azabını reddetrnediği belirtilir ve ahi
ret hallerinin hak olduğu kaydedilir. Beşinci 
esas olan emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l-mün
kerin öneminin vurgulanması ve işlenen 
kötülüklerden tövbe edilmesinin gereğinin 
belirtilmesinden sonra imarnet bahsine 
geçilir. Eserin bu kısmında müellifın kendi 
kanaatini ortaya koyduğu görülmektedir. 
Ona göre Hz. Ali ile Hasan ve Hüseyin'in 
hilafetleri hakkında nas mevcut olup on
lardan sonra Zeyd b. Ali ve bunların yolu
nu izleyenler gerçek halife sayılır. Zira 
Mu'tezile ve Mücbire (herhalde Ehl-i sünnet) 
alimler i, Resfılullah'ın ardından hilatetin 
dört halife ile ümmetin seçip akid yaptığı 
ve dört halifenin yolundan gidenlerin hak
kı olduğu görüşünü benimsemiştir. Daha 
sonra tafdil bahsine temas edilir ve yeni
den kaza ve kader bahsine geçilir. Ancak 
burada meselenin esasına temas edilme
den hadis diye rivayet edilen, "Kaderiyye 
bu ümmetin Mecusiler'idir" anlamındaki 
bir metnin, muhaliflerin iddia ettiği gibi 
kendileriyle değil Mücbire ile ilişkili oldu
ğu ve onların görüşleriyle bağdaştığı ileri 
sürülür. Ardından ecel, rızık, tevekkül, fi
yatların artış veya düşüş göstermesinde 
ilahi ve beşeri müdahalenin rolüne kısaca 
yer verilir. 

ŞerJ:ıu'l-Uşuli'l-]]amse'ye müellifın öğ

rencileri Ebu Muhammed İsmail b. Ali el
Ferzazi ve Kıvamüddin Mankdim tarafın

dan ta'lik yazılmıştır. İlkine ait ta'likin bir 
nüshası Yemen'de mevcut olup (İmam Ab
dullah b. Hamza Ktp .) , bunun mikrofilmi 
Darü'l-kütübi 'l-Mısriyye'dedir ( Şerlw '1-Uşa
Li'l·/Jamse, neş redenin giri ş i. s. 29) . İkinci 
eserin bilinen iki nüshasından biri Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(lll. Ahmed, nr. 4703), diğerinin Yemen'
de bulunduğu belirtilmektedir. Kasım b. 
Muhammed b. Ahmed tarafından 756'
da (ı 355) istinsah edilen III. Ahmed nüs
hasının kapak sayfasında esere Kıvamüd
din Mankdim tarafından ta'lik yazıldığı kay
dedilmektedir. Darü'l-kütübi'l-Mısrıyye'de 
kayıtlı olan ve Zeydi imamlarından Abdul
lah b. Hamza'nın kütüphanesinden alınan 
Yemen nüshasının üzerinde ŞerJ:ıu'l-Uşu
li'l-]]amse adlı bu kitabın Kadi Abdülceb
bar'a ait olduğu belirtildikten sonra mü
ellifın Şeşduyfı diye bilinen Mankdim oldu
ğu yazılmıştır. Eserin Abdülkerim Osman 
tarafından yapılan neşrinde bu iki nüsha 
esas alınmıştır (Kahire ı 384/1 965 , 1408/ 
1988) . Abdurrahman Bedevi bu neşirde 
birçok hata, tahrif ve noksanlığın bulundu
ğunu söyleyerek yeni bir neşre ihtiyaç ol
duğunu belirtmektedir (Me?ahibü 'l-İsla
miyyfn, ı. 389) 

Mu'tezile'nin doğuşundan V. (Xl.) yüz
yılın başına kadar geçen süre içinde özel
likle bu mezhep kelamcılarının tartıştığı 
konuları içeren ŞerJ:ıu'l-Uşuli'l-]]amse ' 

de Eşaire , Havaric, Rafıza ve Mücbire (Ceb
riyye, Ehl-i sünnet) gibi İslami mezheplerle 
Mecusiler, müşrikler, yahudi ve hıristiyan

ların görüşlerine yer verilmiş ve karşı f i
kirlere işarette bulunulmuştur. Mu'tezi
le'nin beş esasının oldukça sistemli bir şe
kilde ele alındığı eserde Sünni kelamcılar 
tarafından işlenen usul-i selaseden ilahiy
yatın tevhid bölümünde, nübüwetin adi 
bölümü içinde ve ahiret meselelerinin 
menzile beyne'l-menzileteyn bölümünün 
sonunda özet halinde anlatıldığı görülür. 
Kadi Abdülcebbar, "Kaderiyye bu ümme
tin Mecusiler'idir" sözünün Ehl-i sünnet 
mensuplarını hedeflediğini hissi ifadeler
le dile getirirken büyük bir ihtimalle İmam 
Matüridi'yi kastetmiştir. Çünkü mukabil 
bir yorumu kendisinden seksen yıl önce 
Mu'tezile'ye yöneiten ve bu ekolü ağır bi
çimde eleştiren Matüridi'dir (Kitabü 't-Tev
/:ıfd, s. 500-504; krş. a.g.e. , s. 137-146) . 
Bu durum Kadi Abdülcebbar'ın Matüri
di'den etkilendiği şeklindeki kanaati güç
lendirmektedir. 
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ŞERiAT 
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İslam'a ait dini, ahlaki 
ve hukuki hükümler bütünü 

anlamında bir terim. 
_j 

Sözlükte "bir yöne doğru açılarak uza
yıp gitmek, açık olmak; açık hale getir
mek" anlamlarındaki şer' kökünden türe
yen şeriat (çoğul u şer~li') ve şir'at kelime
leri "insanların ya da hayvanların su içtiği, 
açıkta olan ve kesilmeyen akarsu; bu su
ya giden yollar" manalarma gelmektedir. 
Zamanla "açık ve doğru kurallar, yerleşik 
davranış biçimi (adet)" ve -yahudi şeriatı, 
hıristiyan şeriatı tamlamalarında olduğu 

gibi- "bir semavi dine dayanan hükümler 
bütünü" anlamlarında kullanılan bu keli
melerin İslam kaynaklarında kazandığı te
r im anlamı hakkında farklı yaklaşım ve 
açıklamalar vardır (aş .bk.) . Kur'an-ı Kerim'
de biri şeriat olmak üzere şer' kökünden 
türemiş isim ve fiiller beş yerde geçer. 
Bunlardan, İsrailoğulları'nın avianma ya
sağıyla ilgili olarak sınanmasına dair ayet 
t e geçen ve balıkların durumunu tasvir 
eden "şurraan" (su yüzüne çıkarak, akın 
akın) kelimesi (el-A'ril.f 7/ 163) dışındakiler 
"bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyici 
din esaslı kurallar" veya "bu nitelikte ku
ral koymak" manasında kullanılmıştır (el
Maide 5/48; eş-Şura 42/13, 21 ; el-Casiye 
45/18; Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "şra" 
md.). Bu anlamla kelimenin kökündeki "su 
kaynağina götüren yol" anlamı arasında 
semantik bir ilişki vardır. Şeriat ve şir'at 

kelimelerinin "yerleşik davranış biçimi" 
manasında kullanımı da böyle bir ilişkinin 
varlığını teyit etmektedir. Şer' kökünden 
türeyen isim ve fiiller hadislerde ve saha-
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