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Hatîb el-Baðdâdî’nin
(ö. 463/1071)
hadislerin
yazýlmasý konusuna dair eseri.
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Hadislerin yazýlmasý (kitâbet) konusunda
çeþitli kaynaklarda yer alan ve birbiriyle
çeliþkili sanýlan rivayetleri açýklamak üzere kaleme alýnmýþtýr. Müellif hadisleri yazmanýn bir sakýncasý bulunmadýðýný ispatlamayý amaçlamýþ, ilmi ezberleme ve yazma dýþýnda muhafaza etmenin mümkün
olmadýðýný, hâfýzasýna güvenemeyenlerin
ikinci yolu tercih edeceðini söylemiþtir
(Tašyîdü’l-£ilm, s. 28). On bölümden meydana gelen eserde öncelikle hadislerin yazýlmasý aleyhindeki merfû, mevkuf ve maktû rivayetler zikredilmiþ, ardýndan bu yazým yasaðýnýn sebepleri üzerinde durulmuþ, hadislerin yazýlmasýna izin veren rivayetler sýralanmýþ ve onlarý yazmanýn faziletine dair çeþitli görüþler aktarýlmýþtýr.
Baðdâdî hadislerin yazýlmasýný yasaklayan rivayetlerin illetlerine iþaret etmiþ ve
bunlarýn özel durumlarla ilgili olduðunu belirtmiþtir. Kitâbeti yasaklayan rivayetler
hakkýnda tesbit edilen ortak illetlerin en
önemlisi, Selef’in Kur’ân-ý Kerîm’in yerini
almasý muhtemel baþka bir metin oluþturulmasýndan duyduðu endiþedir. Ýlk dönemde ilim ehlinin sayýca azlýðý sebebiyle Kur’an’la hadis metinlerini birbirinden
ayýrt etmekte güçlük çekilmesi ihtimali
de yazý aleyhinde bir gerekçe sayýlmýþtýr.
Ayrýca yazý araç ve gereçlerinin yetersizliði, yazýnýn henüz geliþmediði bir dönemde yazýya güvenilmesinin metinlerin muhafazasýnda birinci derecede önemli olan
hâfýzanýn ihmaline yol açma endiþesi bir
baþka gerekçe olarak ileri sürülmüþ ve hadisleri öðrenirken yazýlý metin kullandýklarý halde sýrf hâfýzanýn ihmal edilmemesi ve
yazýlý metinlerin ehil olmayan kiþilerin eline
geçmemesi için onlarý imha eden birçok
Selef âliminden örnekler verilmiþtir.
Tašyîdü’l-£ilm’in üçüncü bölümünde
kaydedilen ve kitâbete ruhsat veren rivayetlerin yazmayý yasaklayan rivayetlerden
daha fazla olduðu görülmektedir. Ayrýca
müellif, kitâbete izin veren rivayetler içinde delil ve mesned olmaya elveriþli durumdakilerin tamamýný deðil bir kýsmýný almýþ,
meselenin daha iyi anlaþýlmasý için söz konusu rivayetlerin çeþitli tariklerini bir araya getirmiþtir. Hatîb el-Baðdâdî, sadece

hadis yazma lehinde veya aleyhindeki rivayetleri incelemekle kalmamýþ, konuyla dolaylý biçimde ilgisi olan bazý hususlarý da
eserin dördüncü bölümünde ele almýþtýr.
Edip ve þairlerin kitâbet konusuna katkýlarý, kitabýn fazileti ve faydasý, kitap telifi,
kitap alým satýmý yapanlarýn durumu, kitap
okuma alýþkanlýðý, kitap okumayý baþka þeylere tercih edenler, aþýrý kitap sevgisinin kitap cimriliðine yol açmasý gibi konular burada incelenmiþtir.
Eser, daha önceki çalýþmalarda yer alan
rivayetlere dayanmakla birlikte bu rivayetlerin bir araya getirilmesi ve özellikle karþýt görüþlerin telif, izah ve tertip edilmesi
bakýmýndan kitap, hadislerin yazýlmasý konusunda ilk olma özelliðini taþýmaktadýr.
Nevevî, Kadî Ýyâz, Ýbn Hacer el-Askalânî,
Bedreddin el-Aynî, Ahmed b. Muhammed
el-Kastallânî ve Münâvî gibi âlimlere kaynaklýk eden Tašyîdü’l-£ilm birçok müellifin kitâbetü’l-hadîs konusundaki görüþlerini etkilemiþtir. Her bahiste konuya uygun düþen çok sayýda rivayet derleyen Baðdâdî bazý istisnalar dýþýnda rivayetler hakkýnda yorum yapmamaktadýr. Özellikle yazým aleyhindeki rivayetlerin illetini açýkladýðý bölümle hadis yazýmýna izin veren rivayetleri zikrettiði bölümün baþýnda yazýya duyulan ihtiyacý izah ettiði kýsým onun
bu nâdir yorumlarýný içeren yerlerdir.
Tašyîdü’l-£ilm’in nüshalarýný ilk defa
Aloys Sprenger tesbit etmiþ ve eserden
iktibaslarda bulunarak bir makale yayýmlamýþtýr (“On the Origin and Progress of
Writing Down Historical Facts Among the
Musulmans”, Journal of the Asiatic Society
of Bengal, XXV [Kalküta 1856], s. 303-329,

375-381). Sprenger’in burada kaydettiði
metinler Hz. Peygamber zamanýndan itibaren hadislerin yazýldýðýný göstermektedir. Goldziher de bu makaleyi ve baþka delilleri esas alarak yazýmýn önceden beri var
olduðunu söylemiþ, ancak fýrka çatýþmalarý yüzünden herkesin kendi görüþünü teyit eden rivayetler uydurmasý üzerine rivayet kargaþasý doðduðunu, ehl-i re’y taraftarlarýnýn hadis yazýmýný yasaklayan, ehl-i
hadîsin ise yazýma cevaz veren rivayetler
uydurduklarýný iddia etmiþtir. Ruth Mackensen bu konuya iliþkin makalesinde (bk.
bibl.) kitâbet meselesine ve Baðdâdî’nin
kitabýna atýfla hadislerin yazýmý konusunda Goldziher’in görüþlerini tekrarlamýþtýr. Ancak Hatîb el-Baðdâdî’nin Tašyîdü’l£ilm’de zikrettiði delillerin bu iddialarýn yersizliðini ortaya koyacak nitelikte olduðu görülmektedir. Ayrýca ilgili rivayetlerin ehl-i

re’y ile ehl-i hadîs arasýnda bir mücadeleye yol açmadýðý bilinmektedir (Subhî esSâlih, s. 29). Tašyîdü’l-£ilm birçok defa
basýlmýþtýr (nþr. Yûsuf el-Iþ, Dýmaþk 1949,
baský yeri yok, 1974; baský yeri yok, 1988;
nþr. Dânî b. Münîr Zehvî, Beyrut 2001).
Yûsuf el-Iþ eserin giriþ kýsmýnda kitâbetü’l-hadîs, müellif ve eser hakkýnda bilgi
vermiþ, Baðdâdî’nin görüþlerini sonraki
usulcülerin görüþleriyle karþýlaþtýrmýþtýr.
Neþirde esas aldýðý Zâhiriyye Kütüphanesi nüshasý müellifin talebesi Gays b. Ali b.
Abdüsselâm el-Ermenâzî tarafýndan 462
(1069) yýlýnda istinsah edilip müellife arzedilmiþ ve onun nüshasýyla karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bu nüshada eksik olan veya okunamayan kýsýmlar Berlin nüshasýndan tamamlanmýþtýr (Zâhiriyye ve Berlin nüshalarý
için bk. Brockelmann, GAL, I, 401; Suppl.,
I, 563-564).
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Fâtýmî veziri.
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495’te (1102) muhtemelen Mýsýr’da dünyaya geldi. Ýrmîniye’de doðduðunu ileri sürenler de vardýr (M. Hamdî el-Münâvî, s.
285). Ermeni asýllýdýr; Maðribli olduðuna
dair bir kayýt da bulunmaktadýr (Makrîzî,
Ýtti£â¾ü’l-¼unefâß, s. 248). Babasý Rüzzîk, Ermeni asýllý Fâtýmî Veziri Bedr el-Cemâlî’nin
hizmetinde bulunuyordu. Ýlme karþý meraký olan Talâi‘ gençlik yýllarýnda Fâtýmî ordusunda görev aldý ve kumandanlýða kadar yükseldi. Onun idarî göreviyle ilgili ilk
kayýt 538 (1143) yýlýnda Buhayre valisi ol-
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duðuna dairdir. Talâi‘, bu tarihte bedevîlerden büyük miktarda kuvvet toplayarak
isyan eden Muhammed b. Râfi‘ el-Levâtî’yi yenip isyana son verdi (Makrîzî, el-Müntešå, s. 135). Fâtýmî Halifesi Zâfir-Bia‘dâillâh döneminde Ýbn Mesâl’in vezirliðine karþý çýkan Ýskenderiye Valisi Ýbnü’s-Sellâr ve
müttefiki Garbiye Valisi Abbas b. Ebü’lFütûh es-Sanhâcî’nin ordusunda kumandan sýfatýyla yer aldý. Bu savaþta Ýbn Mesâl’in yenilgiye uðratýlmasýnda önemli rolü oldu (544/1149). Daha sonra Asyût bölgesinde Üþmûneyn ve Behnesâ’ya vali tayin edildi. Halife Zâfir’in öldürülmesinin ardýndan Vezir Abbas es-Sanhâcî’nin halifeliðe getirdiði çocuk yaþtaki oðlu Fâiz-Binasrillâh’ýn ilk döneminde saray entrikalarý ve
siyasî cinayetler yüzünden saraya mensup
kadýnlarýn kendisinden yardým istemeleri
üzerine büyük bir kuvvetle Kahire’ye yöneldi. Kahire’de yönetimi eline alan Talâi‘,
el-Melikü’s-Sâlih unvanýyla vezir tayin edildi (549/1154). Vezirliðinin ilk devrinde eski vezir Abbas’la iþ birliði yapan birçok saray mensubunu katletti, bir kýsmýný sürgüne gönderdi ve mallarýný müsadere etti.
Ýsyan çýkaran Ýhmîm ve Asyût Valisi Emîr
Evhad b. Temîm’e karþý ordu gönderip valiyi öldürttü. Talâi‘ döneminde Fâtýmî donanmasý ve kara birlikleri Haçlý topraklarýna saldýrýlar düzenledi. Sicilya’dan gelen
bir Frank donanmasýnýn Tinnîs’e saldýrmasýnýn ardýndan Fâtýmî donanmasý 550
(1155) yýlýnda Haçlýlar’ýn elinde bulunan Sûr
þehrini tahrip ederek ganimetle geri döndü. Talâi‘, Haçlýlar’la Fâtýmîler arasýnda yapýlan mütarekenin bozulmasý üzerine 552
(1157) yýlýndan itibaren Haçlý topraklarýna
saldýrý emri verdi. Gazze, Askalân, Akkâ,
Þevbek ve Beyrut gibi þehirlere saldýrýlar
düzenlendi. 553’te (1158) 4000 kiþilik bir
Fâtýmî ordusu Haçlýlar’ý Tellülacûl ve Arîþ’te iki defa maðlûp etti. Fâtýmî birlikleri Kudüs’e yaklaþýnca Haçlýlar barýþ istediler.
Talâi‘, bu dönemde Haçlýlar’a karþý Nûreddin Mahmûd Zengî ile iþ birliði yapmak
için giriþimlerde bulundu. Bu sýrada Bizans
elçisi Kahire’ye gelip Sicilya’ya karþý Talâi‘e
ittifak teklif etti. Nûreddin Zengî ile iþ birliði yapmayý tercih eden Talâi‘ onun 554’te (1159) Haçlýlar’a karþý hücumlarýna asker göndererek destek oldu. Suriye bölgesinden gelebilecek bir saldýrýya karþýlýk Bilbîs þehrinde bir kale yaptýrdý. Ýskenderiye
Valisi Tarhan ve kardeþi Ýsmâil’in giriþtiði
isyaný kýsa sürede bastýrdý. Talâi‘, Halife Fâiz’in 555’te (1160) erkek çocuk býrakmadan ölümü üzerine Hâfýz-Lidînillâh’ýn toru496

nu Abdullah’ý Âdýd-Lidînillâh lakabýyla Fâtýmî halifesi ilân etti. Kýzýný halife ile evlendiren Talâi‘in bütün yetkileri elinde toplamasý hem halifeyi hem de saray mensuplarýný rahatsýz etmeye baþladý. Zâfir’in kýz
kardeþinin planladýðý bir suikast sonucunda sarayýnda saldýrýya uðrayýp aðýr þekilde yaralanan Talâi‘ 19 Ramazan 556’da
(11 Eylül 1161) öldü. Ölümünün ardýndan
oðlu Rüzzîk, el-Melikü’l-Âdil unvanýyla vezir oldu.
Talâi‘ melik unvanýný alan ilk Fâtýmî veziridir. Güçlü vezir geleneðinin son temsilcisi olan Talâi‘, Mýsýr’da birçok idarî düzenleme yapmýþtýr. Devlet maliyesini ýslah
etmek için bölge valilerini hazineye belli
bir meblað vermeleri kaydýyla ve altý ay
gibi kýsa sürelerle tayin etmeye baþlamýþ
valilerin sýk sýk deðiþmesi yüzünden yýlda
iki defa vergi ödemek zorunda kalan halkýn þikâyetleri giderek artmýþtýr. Talâi‘, Fâtýmîler’in son dönemindeki siyasî istikrarsýzlýktan kaynaklanan ekonomik problemleri ve devlet maliyesini düzeltmeye çalýþmýþ, ancak tekelciliðe baðlý olarak fiyatlarýn artmasý Mýsýr ekonomisini olumsuz yönde etkilemiþtir. Onun döneminde Fâtýmîler milletlerarasý siyasette oldukça etkili
olmuþ; Bizans, Haçlýlar ve Zengîler’le iliþki içinde bulunmuþtur. Kültürlü bir vezir
olan Talâi‘ þairleri ve ilim adamlarýný himaye ederdi. Kendisi de iyi bir þair olup divaný yayýmlanmýþtýr (Dîvânü’l-vezîri’l-Mý½rî
ªalâßi£ b. Rüzzîš, nþr. Ahmed Ahmed elBedevî, Kahire 1958; nþr. Muhammed Hâdî el-Emînî, Necef 1964). Talâi‘in Kahire
surlarý dýþýnda Bâbüzüveyle yakýnýnda 555’te (1160) inþa ettirdiði Sâlih Talâi‘ Camii
günümüze ulaþmýþtýr.
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Belli lafýzlarla
nikâh akdinin bozulmasý,
boþama ve boþanma anlamýnda
fýkýh terimi.
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Sözlükte “serbest kalmak / serbest býrakmak, baðýndan kurtulmak / baðýný çözmek” anlamýndaki talâk kelimesi fýkýh terimi olarak belli lafýzlarla nikâh akdinin bozulmasýný ifade eder. Türkçe karþýlýðý boþama ve boþanmadýr. Kur’ân-ý Kerîm’in 65.
sûresine isim olan talâk ve ayný kökten türeyen kelimeler âyet ve hadislerde çok defa terim anlamýyla geçer (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “tlk” md.; Wensinck, el-Mu£cem,
“tlk” md.). Baþlangýçtan itibaren hadis ve
fýkýh kaynaklarýnda “kitâbü’t-talâk” boþanmayla ilgili konularýn ele alýndýðý önemli
bir bölüm oluþturur.
Ýslâm dini neslin devamý için tek yol olan
evliliði teþvik etmiþ, eþlerin evlilik birliðini, karþýlýklý sevgi ve saygý ortamýný olabildiðince korumalarýný istemiþ, talâký da ancak evliliðin sürmesine imkân kalmadýðýnda baþvurulabilecek bir çözüm þekli olarak meþrû saymýþ, bazý dinlerde ve hukuk
sistemlerinde görüldüðü gibi kâðýt üzerinde evli kalýp gönül ve bedence ayrý yaþamayý uygun görmemiþtir. Kur’an ve Sünnet’te talâkýn meþruiyeti açýkça ifade edilmekle birlikte (meselâ bk. el-Bakara 2/228232, 236-237, 241; et-Talâk 65/1-2; Buhârî,
“Talâk”, 1-4) evlilik baðýnýn önemli bir sebep bulunmadýkça keyfî þekilde sona erdirilmesi tasvip edilmemiþtir. Erkeklere eþleriyle iyi geçinmelerini ve onlarýn kusurlarýný deðil olumlu yönlerini görmeye çalýþmalarýný öðütleyen âyet ve hadisler yanýnda (en-Nisâ 4/19; Müslim, “Radâ.”, 63),
“Helâl þeyler içerisinde Allah’a en sevimsiz geleni boþamadýr” (Ebû Dâvûd, “Talâk”,
3) ve, “Evlen, fakat boþanma, Allah zevk
için evlenip boþanan erkek ve kadýnlarý sevmez” (Heysemî, Mecma£u’z-zevâßid, IV, 335)
gibi hadislerde boþamanýn dinen hoþ karþýlanmadýðý açýkça belirtilmiþtir. Kur’ân-ý
Kerîm’de aile içi anlaþmazlýðýn ortaya çýkmasý halinde evliliðin devamýný saðlamaya
yönelik bazý tedbirlere baþvurulmasýnýn,
geçimsizliðin devam etmesi durumunda
erkek ve kadýnýn ailelerinden seçilecek hakemlerin onlarýn arasýný bulmaya gayret
etmesinin istenmesi de (en-Nisâ 4/34-35,
128) karý-koca arasýndaki uyuþmazlýklarýn
ilk çözüm yolunun boþanma olmamasý gerektiðini ortaya koymaktadýr.

