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vâttan bir mahalli tahcîr etse üç sene müddetle o yere baþkasýndan ehak olur. Üç seneye 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 hukukçularýna göre tahcîr yapan kiþiye ihya
iþlemlerine baþlamasý için gereken hazýrlýklarý yerine getirebileceði mâkul bir süre
verilir. Tahcîrin mevât arazinin ihyasý konusunda öncelik hakký kazandýrýp kazandýrmayacaðý 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 yalnýzca dinî bir sorumluluk olduðu görüþüne sahip Hanefî ve Þâfiî hukukçularýna göre bu hakký ihlâl ederek baþkasýnýn tahcîr
ettiði bir araziyi ondan önce ihya eden kimse günahkâr sayýlmakla birlikte söz konusu
arazinin mülkiyet hakkýný elde eder. Hanbelî mezhebinde tercih edilen görüþ ise öncelik hakkýnýn yalnýzca diyâneten deðil kazâen de geçerli olduðu ve ikinci kiþinin söz
konusu arazi üzerinde mülkiyet hakký elde
edemeyeceði yönündedir. Bu konudaki görüþ ayrýlýðý, tahcîrin öncelik hakkýnýn ötesinde geçici mülkiyet hakký kazandýrýp kazandýrmadýðý tartýþmasýna dayanmaktadýr.
Ýslâm hukukçularýnýn çoðunluðuna göre
tahcîr mülkiyet hakký doðurmadýðý gibi
tahcîr edilen arazi üzerinde satýþ, kiralama, hibe, þüf‘a hakký gibi mülkiyete baðlý haklarýn kullanýlmasý da söz konusu deðildir. Ölü arazi üzerinde vekâlet yoluyla
bir baþkasý adýna yapýlacak tahcîr iþlemi
geçerlidir.
Ýhya ve tahcîrin hukukî sonuçlarý farklý
olduðundan arazi üzerinde yapýlacak hangi iþlemlerin ihya, hangilerinin tahcîr sayýlacaðý önemlidir. Hanefî mezhebine göre
ihya edilmek üzere arazinin etrafýnýn taþlarla çevrilmesi ya da toplanan ot ve dikenlerin yýðýlýp üzerinin toprakla kapatýlarak
etrafýna küçük bir set yapýlmasý yahut suya ulaþmayacak kadar kuyu kazmak tahcîr diye nitelenir. Etrafýna duvar ya da sel
suyunu önleyecek bir bent yapýlmasý, tohum 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 ih390

tilâflýdýr. Þâfiî ve Hanbelî mezheplerinde
ihya faaliyetine baþlama niteliðindeki iþlemler tahcîr kabul edilmiþtir.
Tahcîrin geçerli olabilmesi için tahcîr edilecek arazi ölü arazi hükmünde olmalý, tahcîr iþlemi ihya (mülkiyet) amacýyla yapýlmalý ve tahcîrde bulunacak kiþi ölü araziyi ihya
edebilecek þartlarý taþýmalýdýr. Þâfiî mezhebine göre ihyanýn geçerli sayýlabilmesi
için kiþinin müslüman olmasý þarttýr. Ýslâm
hukukçularýnýn çoðunluðu ise zimmî statüsündeki gayri müslimlerin de Ýslâm ülkesi topraklarýnda ihya yoluyla mülkiyet
hakký elde edebilecekleri kanaatindedir.
Þâfiî fýkýh kitaplarýnda bir kimsenin ihtiyacýndan fazla veya ihyasýna güç yetiremeyeceði kadar geniþ bir araziyi tahcîr etmesinin câiz sayýlmadýðý ve bunun öncelik
hakký doðurmayacaðý belirtilir. Ölü arazinin ihyasýnda kamu otoritesinin iznini þart
koþan Hanefî mezhebine göre tahcîr aþamasýnda bu þart aranmaz (ayrýca bk. HARÝM; 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 coðrafyanýn baðýmsýz hale gelmesinde öncü konumunda olduðundan eseri bu disiplinin te-

mel kitabý sayýlmaktadýr; ancak eser Ortaçað Latin Avrupasý’na intikal etmemiþtir. Müellif eseri yazmaktaki genel amacýný
doðu ve batý arasýnda belirli bir yerin boylamý, kuzey ve güney kutbu arasýnda belirli bir yerin enlemi, belirli iki yer arasýndaki mesafe ve bir yerin diðerine göre kaldýðý yön hakkýnda doðru bilgi saðlayan yöntemleri açýklamak, özel amacýný da bu bilgileri, kendisinin henüz yeni geldiði ve artýk vatan kabul ettiði Doðu hükümdarlýðýnýn baþkenti Gazne için araþtýrmak, ahalisine kýblenin yönünü doðru biçimde göstermek þeklinde ortaya koymaktadýr (s.
62). Kitabýn yazýmýnýn bilhassa Gazne odaklý olmasý Bîrûnî’yi Sultan Mahmud nezdinde itibarlý bir konuma getirmiþ ve bu konum daha sonra hükümdarýn oðlu Mesud
zamanýnda da devam etmiþtir. Nitekim
Bîrûnî astronomiye dair þaheseri el-Æånûnü’l-Mes£ûdî’yi de bu hükümdara ithaf etmiþtir.
Bilim tarihçileri eseri Bîrûnî’nin en verimli olduðu, Gazneli Mahmud’un Hârizm
sarayýný ele geçirdiðinde (409/1018) onu
kendi maiyetine almasýyla baþlayan orta dönemine ait kabul etmektedir. Kitaptaki bir kayýttan (s. 119) müellifin, eserini 1 Cemâziyelâhir 409 (15 Ekim 1018) tarihinde Kâbil yakýnlarýnda Ceyfûr köyünde
bulunduðu sýrada yazmaya baþladýðý, ferâð kaydýndan da 24 Receb 416’da (20
Eylül 1025) Gazne’de tamamladýðý öðrenilmektedir. Çok iyi planlandýðý görülen
eserde giriþ bölümünün ardýndan sýrasýyla bir beldeye ait enlemin belirlenmesi, ekliptik eðiminin hesaplanmasý, enlemlerle
deklinasyonlar arasýndaki iliþkiler, beldeler
arasýndaki boylam farklarý, mesafe, enlem
ve boylamlar arasýndaki iliþkiler, çeþitli þehirlerin özellikle Gazne ile olan boylam farklarý ve koordinatlarýnýn belirlenmesi, Gazne için Mekke azimutunun (semtü’l-kýble)
tayini ve nihayet sonbahar ekinoksu hakkýnda o döneme kadar yapýlmýþ gözlemler ele alýnmaktadýr.
Giriþte birbiriyle ilgisizmiþ gibi görünen
çeþitli gözlem, deðerlendirme ve tartýþma
konularýna yer verilmektedir. Bu durum
aslýnda müellifin öngördüðü, genelde bilimlerin, özelde coðrafyanýn gerekliliði ve
yararýný çok çeþitli açýlardan vurgulama
amacýna yöneliktir. Coðrafya ve rota bilgisinin yararýný ortaya koymak üzere Çin denizlerinde kýlavuz kaptanlýk yapan Mâfennâ adlý birinin ilgi çekici hikâyesine doðrudan doðruya, kýblenin yönünü bilmenin
dinî anlamý, âlemin yaratýlýþýnýn baþlangýcý
hakkýndaki doktrinlerin deðerlendirilmesi
gibi meselelere dolaylý biçimde yer veril-
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miþtir. Giriþ bölümünün kendi baþýna deðer taþýyan en dikkat çekici pasajlarý, Arabistan steplerinin bir zamanlar deniz olduðu ve jeolojik deðiþimler geçirdiði teziyle ilgilidir. Bîrûnî bu tesbitlerini bazýlarýný bizzat elde ettiði birtakým buluntulara, bilhassa kaya katmanlarý arasýnda rastlanan fosillere dayandýrmaktadýr (s. 25-26;
giriþ bölümüyle ilgili diðer ilginç ayrýntýlar için bk. Kennedy, s. 1-15).
Bîrûnî meseleleri ele alýrken rasathâneler, astronomi gözlemleri, cetvelleri ve
aletleriyle matematik yöntemleri hakkýnda kendisinden önceki birikimi aktarmakta ve gerekli gördüðü yerlerde eleþtiriye
tâbi tutmaktadýr. Özellikle Ýslâm astronomisinin erken dönemlerine dair, meselâ
ilk Ýslâm rasathâneleri hakkýnda çoðu þimdi kayýp olan kaynaklardan aktarýlan bilgiler kitabý en önemli bir kaynak ve tarihsel veri hazinesi kýlmaktadýr (Sayýlý, s. 91).
Bîrûnî’nin tanýmladýðý aletlere örnek olarak enlem ölçüm aletiyle (Ta¼dîd, s. 4142; Kennedy, s. 20-22; Sezgin, III, 30-31)
optik açýnýn ölçülmesinde kullanýlan alet
verilebilir. Abdurrahman el-Hâzinî, ÝttiÅâ×ü âlâti’n-nefîse adlý eserinde bu ikinci
aleti Ta¼dîd’e atýfta bulunarak “üçgenli
alet” adýyla ayrýntýlý biçimde tanýmlamaktadýr (Sezgin, II, 147; krþ. Ta¼dîd, s. 221).
Müellifin belli bir problemle ilgili eski
birikimleri sadece aktarmakla yetinmediði, kendi görüþ, gözlem ve hesaplamalarýna da yer verdiði özellikle belirtilmelidir.

Onun Ebü’l-Vefâ el-Bûzcânî ile birlikte 387
(997) yýlýnda, iki yer arasýndaki boylam farkýný hesaplamak üzere gerçekleþtirdiði gözlem sýrasýnda ay tutulmasýný Bûzcânî’nin
Baðdat’tan, kendisinin Hârizm’den eþ zamanlý olarak gözlemlemesi (Ta¼dîd, s. 250)
ilgi çekicidir. Batlamyus tarafýndan Geographia’da ortaya konulan, fakat tarihte
pek az uygulanan, Ta¼dîd’de yer alan bu
yöntemin deðerini vurgulayan Goldstein,
XIX. yüzyýlda dahi bazý Amerikalý astronomlarýn böyle bir iþ birliði saðlayamadýklarýný belirtmektedir (JAOS, LXXXIX/1
[1969], s. 296). Bir baþka yazar da, “Verilerinin doðasý göz önünde bulundurularak
en yeni haritalarla karþýlaþtýrýldýðýnda Bîrûnî’nin bu eserinde ulaþtýðý sonuçlarýn gerçekten doðru olduðu görülmektedir” þeklindeki tesbitiyle Bîrûnî’nin bu eserdeki bilimsel baþarýsýný ortaya koymaktadýr (Toomer, XLIV/1 [1969], s. 104). Onun bilimde
otoriteye saygý göstermekle birlikte gözlem, deney ve uygulamaya yönelik sorgulayýcý yöntemi Ta¼dîd’de bir defa daha
ortaya çýkmaktadýr. Meselâ Ýbn Sînâ’nýn,
Cürcân þehrinin boylamýnýn tashihiyle ilgili bir astronomi cetvelini esas alarak benimsediði yöntemi “tasavvurda doðru sayýlsa da fiilen uygulanmasý zor bir yöntem”
ifadesiyle eleþtirmekte ve Ýbn Sînâ için,
“Zekâsý ve güçlü sezgisine raðmen bir otoriteye dayanmaya ihtiyaç duyduðu konularda güvenilir deðildir” demektedir (s.
201-202).

Bîrûnî’nin kendi hattýyla Ta¼dîdü nihâyâti’l-emâkin adlý eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 3386, vr. 68 a, 109b )

Ta¼dîd’in Ýstanbul’da bulunan nüshasýnýn (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 3386)
önceleri müellif hattý olduðu düþünülmüþse de daha sonra eseri neþreden Bulgakov, Bîrûnî’den beklenmeyecek yazým hatalarýna rastlandýðý gerekçesiyle neþrin giriþinde bu görüþe karþý çýkmýþtýr. Çeþitli
makalelerin yaný sýra Zeki Velidi Togan’ýn
B¢r†n¢’s Picture of the World (Delhi
1940), Seyyid Hüseyin Nasr’ýn An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines (Cambridge 1964) ve Aydýn Sayýlý’nýn
Observatory in Islam (Ankara 1960) adlý kitaplarýnda bir ölçüde iþlenen eserin ilk
neþrini Muhammed b. Tâvît et-Tancî gerçekleþtirmiþtir (Ankara 1962). Bunu P. Bulgakov’un neþri izlemiþ (bk.bibl.), ayný nâþir daha sonra eserin Rusça tercümesini
notlar ve açýklamalarla birlikte yayýmlamýþtýr (Ab† Reihan B¢run¢ Izbrannye proizvedeniya, III, Taþkent 1966). Onun ardýndan Jamil Ali’nin Ýngilizce çevirisi (bk. bibl.)
ve E. S. Kennedy’nin esere matematikçiler için yazdýðý sayýsal nitelikteki þerh (bk.
bibl.) neþredilmiþtir.
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Genellikle hadisin semâ yoluyla
rivayet edildiðini belirten terim.

™

Sözlükte “bildirmek, haber vermek, anlatmak, nakletmek” anlamýndaki tahdîs
kelimesi terim olarak muteber bir yolla hadis nakletmeyi, özellikle de hocanýn bizzat
kendisinden semâ yoluyla alýnan hadisi rivayet etmeyi ifade eder. Terimin genel an391

