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ka kendisine ulaþýr (a.g.e., s. 16, 18-19).

Nübüvvetin mahiyeti ve gerekliliði gibi
hususlarda fikir beyan etmeyen Tahâvî bu-
nu bir inanç ilkesi diye niteler. Hem insan-
lara hem cinlere gönderilmiþ olan Hz. Mu-
hammed peygamberlerin sonuncusudur.
Allah’a inandýðý halde son peygambere
inanmayan kimse Ýslâm itikadýnýn gerek-
lerini yerine getirmiþ sayýlmaz (a.g.e., s.
12). Tahâvî, Resûl-i Ekrem’in sadece mi‘rac
mûcizesine yer verir. Resûlullah geceleyin
uyanýk halde iken bedeniyle semaya ve ora-
dan Allah’ýn dilediði yere kadar çýkarýlmýþ-
týr (a.g.e., s. 17). Velînin nebîden üstün ola-
mayacaðýný belirten Tahâvî aksi görüþler
beyan edenleri þiddetle eleþtirir (a.g.e., s.
30-31). Günahkârlar ve kâfirler için kabir
azabý haktýr. Ölen bir kimse kabrinde
Münker ve Nekir’ce rabbi, peygamberi ve
dini hakkýnda sorgulanacaktýr. Hadisler-
de de bildirildiði gibi kabir kiþi için ya bir
cennet bahçesi veya cehennem çukurudur
(a.g.e., s. 25). Âhirete dair sýrat, mîzan,
amel defteri, mükâfat ve ceza gibi husus-
lara iman etmek gereklidir. Cennet ve ce-
hennem yaratýlmýþtýr, her ikisi de ebedîdir.
Deccâlin çýkýþý ve Hz. Îsâ’nýn nüzûlü kýya-
met alâmetlerindendir. Hayatta olanlarýn
ölmüþ kimseler için verdiði sadakalar ve
yaptýðý dualar ölüye fayda saðlar (a.g.e.,
s. 26, 31).

Tahâvî imaný “dil ile ikrar, kalp ile tasdik”
þeklinde tanýmlar. Ýmanýn derecesi bakýmýn-
dan müminler arasýnda ayýrým yapýlamaz,
sadece takvâ ve sâlih ameller açýsýndan
aralarýnda fark bulunabilir. Ehl-i kýbleden
olan kimse müslüman ve mümin olarak
nitelenir, böylesi tekfir edilemez. Ancak
Tahâvî, imanýn bulunmasý halinde günahýn
kiþiye zarar vermeyeceði þeklindeki ircâ
görüþüne katýlmaz (a.g.e., s. 21-22). Þe-
faat haktýr, zira bazý hadisler buna delil
teþkil eder. Ebû Hanîfe þefaatçileri genel-
de peygamberlerle sýnýrladýðý halde (el-Fýš-
hü’l-ekber, s. 11) Tahâvî bunlara müttaki
müminleri de ilâve eder. Ýtikadî alanda
kendine özgü bir anlayýþ geliþtirmeyen Ta-
hâvî yeni bir sistem inþa etmemiþtir. Onun
itikadla ilgili görüþleri, Ebû Hanîfe’nin yak-
laþýmýný ortaya koymasý ve yanlýþ anlaþýlma-
sýný engellemesi bakýmýndan önem taþýr.
Tahâvî’nin el-£Aš¢detü’¹-ªa¼âviyye’de
naklettiði görüþleri Ýbn Ebü’l-Ýz, Necmed-
din Baybars b. Yalýnkýlýnç et-Türkî, Ömer
b. Ýshak el-Gaznevî, Ekmeleddin el-Bâber-
tî, Abdülganî b. Tâlib el-Meydânî ve Ab-
dullah el-Herevî el-Habeþî gibi âlimler þer-
hederek delillendirmeye çalýþmýþtýr. Ah-
met Karadut’un Kelâm Tarihinde Tahâ-

vî ve Akîde Risâlesi adlý yüksek lisans
teziyle (Ankara 1990), Arif Aytekin’in Ta-
hâvî Akidesi ve Selef Akîdesindeki Ye-
ri adlý doktora çalýþmasý yayýmlanmýþtýr
(Ýstanbul 1996).
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Duyu nesnelerinden alýnan formlarýn
iç idrak sürecinde

yeniden iþlenmesini saðlayan
zihinsel etkinlik;

Ýbn Sînâ psikolojisinde
iç idrak güçlerinin üçüncüsü

(bk. DUYU; HAYAL; ÝDRAK).
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Mevât araziyi ihya etmek amacýyla
etrafýný çevirmek anlamýnda

bir fýkýh terimi.
˜ ™

Sözlükte “bir yere taþ dikmek; alýkoy-
mak, kýsýtlamak, haram kýlmak” anlamla-
rýndaki tahcîr (ihticâr), Ýslâm hukukunda
sahipsiz ve iþlenmemiþ ölü (mevât) araziyi
iþlemek ve imar etmek (ihya) için etrafýný
taþ, diken vb. þeylerle çevirmeyi ya da ih-
ya niteliði taþýyan iþlemlere baþlamayý ifa-
de eder. Bazý fýkýh kitaplarýnda tahvît de
(duvar çekme) ayný mânada kullanýlýr. Ölü
araziyi ihya etmenin bu arazi üzerinde mül-
kiyet hakký kazandýracaðý kanaatini taþý-
yan Ýslâm hukukçularýnýn çoðunluðuna gö-
re tahcîr, söz konusu araziyi ihya etmeyi
düþünen baþkalarýna karþý öncelik hakký
kazandýran bir iþlemdir. Tahcîrin hak ka-
zandýrýcý bir iþlem kabul edilmesinin ga-
yesi ölü arazilerin verimli hale getirilmesi-
ni teþvik etmek ve devletin vergi almasý-
ný saðlamaktýr. Hz. Ömer’in, “Muhtecirin
üç yýldan sonra hakký yoktur” sözünü esas
alan Hanefîler’e göre bu hakkýn kullaným
süresi üç yýldýr. Mecelle’de bu husus þöy-
le düzenlenmiþtir: “Bir kimse arâzî-i me-

rinde sistemleþtirmeye çalýþtýðý, Tahâvî’-
nin ise sadece bir itikadî liste verdiði gö-
rülür. Tahâvî, Allah’ýn sýfatlarý konusunda
tartýþmaya girmez. Bu sýfatlarýn kadîm ol-
duðunu vurgulayarak insan aklýnýn naslar-
da yer almayan isim ve sýfatlarý zât-ý ilâ-
hiyyeye nisbet edemeyeceðine iþaret eder.
Yaratýlmýþlardan hareketle isim ve sýfatla-
rýn mahiyetinin kavranmasý mümkün ol-
madýðýna göre tartýþmaya girmeye ve sý-
fatlarý tasnif etmeye gerek yoktur. Ýlâhî
sýfatlar hiçbir þekilde mahlûkatýn sýfatla-
rýna benzemez. Kâinatta meydana gelen
ve gelecek olan her þey ilâhî ilim, irade ve
takdire göre vuku bulur (Beyânü £aš¢deti
Ehli’s-sünne, s. 9-11). Tahâvî, âyet ve ha-
dislerde geçen ve zâhirî mânalarý bakýmýn-
dan teþbihi andýran sýfatlarýn yorumlan-
masýna da giriþmez. Ona göre bunlarý te’-
vile kalkýþmak teslimiyete aykýrýdýr (a.g.e.,
s. 14-15). Allah’ýn arþý vardýr, fakat O’nun
arþa ve daha aþaðýdakilerine ihtiyacý yok-
tur. Cenâb-ý Hak, niteliðini insan aklýnýn bi-
lemeyeceði þekilde müminler tarafýndan
cennette görülecektir (a.g.e., s. 13, 19).
Halku’l-Kur’ân konusunda Ebû Hanîfe gi-
bi düþünen Tahâvî (Beyhaký, I, 388; II, 321-
322) bu meseleye yönelik tartýþmalara kar-
þý çýkar. Kur’an Allah kelâmýdýr ve O’ndan
söz halinde nâzil olmuþtur. Allah’ýn hakiki
kelâmý olan Kur’an’ý insana ait kelâma ben-
zetmek kiþiyi küfre götürür. Zira Kur’an’-
da, “Bu Kur’an sadece bir insan sözüdür”
diyenlerin cehenneme atýlacaðý (el-Müd-
dessir 74/25-26) bildirilmiþtir (Tahâvî, s. 12-
13, 20).

Tahâvî kaderi ilâhî bir sýr olarak kabul
ettiðinden insanýn fiilleriyle ilgili tartýþma-
lara da yer vermez. Kader melekler ve pey-
gamberler tarafýndan da bilinemez. Ýnsa-
na ait ihtiyarî fiillere Allah’la iliþkileri açý-
sýndan bakýldýðýnda yaratýlmýþ, kul açýsýn-
dan bakýldýðýnda ise kazanýlmýþ olduðu gö-
rülür. Aslýnda kâinatta meydana gelen her
þey Allah’ýn dilemesiyle gerçekleþir, ancak
insana yüklendiði sorumluluðun üstesin-
den gelebilecek yetenekler de verilmiþtir.
Fiillerin meydana gelmesi için gerekli olan
güç fiilden önce deðil eylemin oluþmasý
anýnda Allah tarafýndan yaratýlýr. Bunun-
la birlikte fiilin vuku bulmasý için gerekli
ortamýn yaný sýra organlarýn saðlam olma-
sý anlamýndaki istitâat fiilden önce insan-
da mevcuttur, ilâhî hitap da bunlara bað-
lýdýr (a.g.e., s. 26-27). Tahâvî’ye göre Ce-
nâb-ý Hak kýyamete kadar meydana gele-
cek her þeyi ezelde levh-i mahfûza yazmýþ-
týr. Ýnsanýn baþýna gelmesi mukadder ol-
mayan bir þey ona asla isabet etmez, isa-
bet etmesi mukadder olan þey de mutla-
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tilâflýdýr. Þâfiî ve Hanbelî mezheplerinde
ihya faaliyetine baþlama niteliðindeki iþ-
lemler tahcîr kabul edilmiþtir.

Tahcîrin geçerli olabilmesi için tahcîr edi-
lecek arazi ölü arazi hükmünde olmalý, tah-
cîr iþlemi ihya (mülkiyet) amacýyla yapýlma-
lý ve tahcîrde bulunacak kiþi ölü araziyi ihya
edebilecek þartlarý taþýmalýdýr. Þâfiî mez-
hebine göre ihyanýn geçerli sayýlabilmesi
için kiþinin müslüman olmasý þarttýr. Ýslâm
hukukçularýnýn çoðunluðu ise zimmî sta-
tüsündeki gayri müslimlerin de Ýslâm ül-
kesi topraklarýnda ihya yoluyla mülkiyet
hakký elde edebilecekleri kanaatindedir.
Þâfiî fýkýh kitaplarýnda bir kimsenin ihtiya-
cýndan fazla veya ihyasýna güç yetireme-
yeceði kadar geniþ bir araziyi tahcîr etme-
sinin câiz sayýlmadýðý ve bunun öncelik
hakký doðurmayacaðý belirtilir. Ölü arazi-
nin ihyasýnda kamu otoritesinin iznini þart
koþan Hanefî mezhebine göre tahcîr aþa-
masýnda bu þart aranmaz (ayrýca bk. HA-
RÝM; ÝHYÂ).
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Bîrûnî’nin
(ö. 453/1061 [?] )

matematiksel coðrafyaya dair eseri.˜ ™

Tam adý Ta¼dîdü nihâyâti’l-emâkin
li-ta½¼î¼i mesâfâti’l-mesâkin’dir. Bîrûnî,
Ýslâm dünyasýnda matematiksel coðrafya-
nýn baðýmsýz hale gelmesinde öncü konu-
munda olduðundan eseri bu disiplinin te-

mel kitabý sayýlmaktadýr; ancak eser Or-
taçað Latin Avrupasý’na intikal etmemiþ-
tir. Müellif eseri yazmaktaki genel amacýný
doðu ve batý arasýnda belirli bir yerin boy-
lamý, kuzey ve güney kutbu arasýnda be-
lirli bir yerin enlemi, belirli iki yer arasýnda-
ki mesafe ve bir yerin diðerine göre kaldý-
ðý yön hakkýnda doðru bilgi saðlayan yön-
temleri açýklamak, özel amacýný da bu bil-
gileri, kendisinin henüz yeni geldiði ve ar-
týk vatan kabul ettiði Doðu hükümdarlýðý-
nýn baþkenti Gazne için araþtýrmak, ahali-
sine kýblenin yönünü doðru biçimde gös-
termek þeklinde ortaya koymaktadýr (s.
62). Kitabýn yazýmýnýn bilhassa Gazne odak-
lý olmasý Bîrûnî’yi Sultan Mahmud nezdin-
de itibarlý bir konuma getirmiþ ve bu ko-
num daha sonra hükümdarýn oðlu Mesud
zamanýnda da devam etmiþtir. Nitekim
Bîrûnî astronomiye dair þaheseri el-Æå-
nûnü’l-Mes£ûdî’yi de bu hükümdara it-
haf etmiþtir.

Bilim tarihçileri eseri Bîrûnî’nin en ve-
rimli olduðu, Gazneli Mahmud’un Hârizm
sarayýný ele geçirdiðinde (409/1018) onu
kendi maiyetine almasýyla baþlayan or-
ta dönemine ait kabul etmektedir. Kitap-
taki bir kayýttan (s. 119) müellifin, eseri-
ni 1 Cemâziyelâhir 409 (15 Ekim 1018) ta-
rihinde Kâbil yakýnlarýnda Ceyfûr köyünde
bulunduðu sýrada yazmaya baþladýðý, fe-
râð kaydýndan da 24 Receb 416’da (20
Eylül 1025) Gazne’de tamamladýðý öðre-
nilmektedir. Çok iyi planlandýðý görülen
eserde giriþ bölümünün ardýndan sýrasýy-
la bir beldeye ait enlemin belirlenmesi, ek-
liptik eðiminin hesaplanmasý, enlemlerle
deklinasyonlar arasýndaki iliþkiler, beldeler
arasýndaki boylam farklarý, mesafe, enlem
ve boylamlar arasýndaki iliþkiler, çeþitli þe-
hirlerin özellikle Gazne ile olan boylam fark-
larý ve koordinatlarýnýn belirlenmesi, Gaz-
ne için Mekke azimutunun (semtü’l-kýble)
tayini ve nihayet sonbahar ekinoksu hak-
kýnda o döneme kadar yapýlmýþ gözlem-
ler ele alýnmaktadýr.

Giriþte birbiriyle ilgisizmiþ gibi görünen
çeþitli gözlem, deðerlendirme ve tartýþma
konularýna yer verilmektedir. Bu durum
aslýnda müellifin öngördüðü, genelde bi-
limlerin, özelde coðrafyanýn gerekliliði ve
yararýný çok çeþitli açýlardan vurgulama
amacýna yöneliktir. Coðrafya ve rota bilgi-
sinin yararýný ortaya koymak üzere Çin de-
nizlerinde kýlavuz kaptanlýk yapan Mâfen-
nâ adlý birinin ilgi çekici hikâyesine doð-
rudan doðruya, kýblenin yönünü bilmenin
dinî anlamý, âlemin yaratýlýþýnýn baþlangýcý
hakkýndaki doktrinlerin deðerlendirilmesi
gibi meselelere dolaylý biçimde yer veril-

vâttan bir mahalli tahcîr etse üç sene müd-
detle o yere baþkasýndan ehak olur. Üç se-
neye kadar ihya etmezse hakký kalmaz ve
ihya etmek üzere baþkasýna verilebilir” (md.
1279). Bu süre içinde arazi iktâ yoluyla
baþkasýna tahsis edilemeyeceði gibi bir
baþkasýnýn bu araziyi ihyaya baþlamasý da
câiz deðildir. Bu konuda üç yýl gibi sabit
bir süre belirlemeyen Þâfiî ve Hanbelî hu-
kukçularýna göre tahcîr yapan kiþiye ihya
iþlemlerine baþlamasý için gereken hazýr-
lýklarý yerine getirebileceði mâkul bir süre
verilir. Tahcîrin mevât arazinin ihyasý ko-
nusunda öncelik hakký kazandýrýp kazan-
dýrmayacaðý Mâlikî mezhebinde ihtilâflýdýr.

Tahcîri öncelik hakký doðuran bir iþlem
olarak gören Ýslâm hukukçularý arasýnda
bu hakkýn hukuken (kazâen) korunan bir
hak olup olmadýðý tartýþmalýdýr. Tahcîrden
doðan öncelik hakkýna riayet etmenin yal-
nýzca dinî bir sorumluluk olduðu görüþü-
ne sahip Hanefî ve Þâfiî hukukçularýna gö-
re bu hakký ihlâl ederek baþkasýnýn tahcîr
ettiði bir araziyi ondan önce ihya eden kim-
se günahkâr sayýlmakla birlikte söz konusu
arazinin mülkiyet hakkýný elde eder. Han-
belî mezhebinde tercih edilen görüþ ise ön-
celik hakkýnýn yalnýzca diyâneten deðil ka-
zâen de geçerli olduðu ve ikinci kiþinin söz
konusu arazi üzerinde mülkiyet hakký elde
edemeyeceði yönündedir. Bu konudaki gö-
rüþ ayrýlýðý, tahcîrin öncelik hakkýnýn öte-
sinde geçici mülkiyet hakký kazandýrýp ka-
zandýrmadýðý tartýþmasýna dayanmaktadýr.
Ýslâm hukukçularýnýn çoðunluðuna göre
tahcîr mülkiyet hakký doðurmadýðý gibi
tahcîr edilen arazi üzerinde satýþ, kirala-
ma, hibe, þüf‘a hakký gibi mülkiyete bað-
lý haklarýn kullanýlmasý da söz konusu de-
ðildir. Ölü arazi üzerinde vekâlet yoluyla
bir baþkasý adýna yapýlacak tahcîr iþlemi
geçerlidir.

Ýhya ve tahcîrin hukukî sonuçlarý farklý
olduðundan arazi üzerinde yapýlacak han-
gi iþlemlerin ihya, hangilerinin tahcîr sayý-
lacaðý önemlidir. Hanefî mezhebine göre
ihya edilmek üzere arazinin etrafýnýn taþ-
larla çevrilmesi ya da toplanan ot ve diken-
lerin yýðýlýp üzerinin toprakla kapatýlarak
etrafýna küçük bir set yapýlmasý yahut su-
ya ulaþmayacak kadar kuyu kazmak tah-
cîr diye nitelenir. Etrafýna duvar ya da sel
suyunu önleyecek bir bent yapýlmasý, to-
hum ekilmesi ya da fidan dikilmesi, kuyu
kazýp su çýkarýlmasý gibi bina yapma veya
ziraat niteliði taþýyan iþlemler ihya sayýlýr.
Topraðý sürme, su kanalý açma ve sulama
faaliyetlerinin hangi durumlarda tahcîr,
hangi durumlarda ihya kabul edileceði ih-


