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TERSÂNE-i ÂMÝRE

natla da sýnýrlý deðildir; istiare, tevriye, tý-
bâk (tezat) gibi birçok edebî sanatý hazýr-
layýcý, destekleyici ve pekiþtirici öðe biçimin-
de bulunur (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 273; Ýbn Hic-
ce, II, 297; Ýbn Ma‘sûm, VI, 163). Fahreddin
er-Râzî ile Sekkâkî muhtemelen istiâre-i
terþîhiyye (muraþþaha) baðlamýnda terþîh
terimine temas eden ilk müelliflerdir. Râ-
zî’ye göre bu tür istiarede terþîh, “müs-
tear minh (müþebbeh bih) tarafýna itibar
edildiðini gösteren ve onunla ilgili olan ilâ-
ve ifadeler” anlamýna gelir (Nihâyetü’l-îcâz,
s. 249). Sekkâkî’ye göre ise müstear minh
tarafýný güçlendiren, onunla ilgili tâli vasýf
ve kayýttýr (Miftâ¼u’l-£ulûm, s. 385). Terþîhi
müstakil bir edebî tür gibi ele alýp açýkla-
yan ilk yazar Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ olmuþtur. Da-
ha sonra Ýbn Hicce, Süyûtî, Ýbn Ma‘sûm,
Abdülganî en-Nablusî ve Cermânûs Fer-
hâd gibi müellifler onun ortaya koyduðu
taným ve çerçeveyi aynen nakletmiþ, ör-
nekleme dýþýnda kayda deðer bir þey ek-
lememiþtir.

Terþîhin istiare baðlamýnda kullanýmýna
örnek olarak, P�1
�� '
�b
א א�k(�א ��h
א 	`
�/”
“�1���5� !X�� �f�( (Onlar dalâleti hidayet kar-
þýlýðýnda satýn aldýlar da ticaretleri kâr etmedi)
âyeti (el-Bakara 2/16) zikredilebilir. Burada
satýn alma (iþtirâ) “deðiþme” (istibdâl) mâ-
nasýnda istiâre-i asliyye þeklinde kullanýl-
mýþ, bu asla uyarak “deðiþtiler” ( 
=א�(א��
anlamýnda “satýn aldýlar” ( (א�k(�א istiâre-i
tebeiyyesi gerçekleþmiþ, müþebbeh bih
olan “satýn aldýlar” ifadesini güçlendirmek
için onunla ilgili bir terþîh kaydý mahiyetin-
de “ticaretleri kâr etmedi” ifadesi istiare-
ye ek olarak getirilmiþtir. Ebü’l-Kasým es-
Semerkandî’nin istiare konusunda kaleme
aldýðý Ferâßidü’l-fevâßid adlý eserinin üçün-
cü bölümünde terþîh meselesi ayrýntýlý bi-
çimde ele alýndýðý ve özgün bir yaklaþým
ortaya konulduðu için esere er-Risâletü’t-
terþî¼iyye adý da verilmiþtir.

Terþîhin tevriye baðlamýnda kullanýmý-
na örnek olarak, \�À�R
א -�t9A�( 	�� ��8 2A)"nא”
“-��� )"n (Beni efendinin yanýnda an, ancak þey-
tan efendisine anmayý ona unutturdu) âyeti (Yû-
suf 12/42) verilebilir. Burada “	��” (efen-
dinin) lafzý, “-��” kelimesini tevriye eksen-
li bir anlam (uzak anlamý olan “efendi, sahip”
anlamý) yüklenmesi için hazýrlayan bir ter-
þîh iþlevi görmüþtür. Zira “	��” kelimesiy-
le hem “Allah” hem “kral, efendi, sahip” an-
lamý murat edilebilir. Söz, “	�� ��8 2A)"nא”
(Beni efendinin yanýnda an) cümlesi anýlma-
dan sadece “-��� )"n\�À�R
��t9A-א(” (Þeytan efen-
disine anmayý ona unutturdu) ifadesiyle sýnýrlý
kalsaydý o zaman “-���” lafzý sadece Allah’a
yönelik olacak, “kral, efendi” anlamýna ham-
li (tevriye) imkânsýz hale gelecekti. Sadece

“kral” anlamýný yüklenme durumu olan
“	���” lafzýnýn önceden anýlmasýyla “-�� ��” laf-
zýna her iki anlamý yüklenme imkâný ve-
rilmiþ ve uzak anlamýn kastedilmesini ha-
zýrlayarak tevriye sanatýnýn icrasýna imkân
saðlanmýþtýr (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 273-274;
Ýbn Hicce, I, 249). Hz. Ali’nin Eþ‘as b. Kays
hakkýndaki “����
�� *��R
א �9�� S=�/ \�" ”��hא
(Bunun babasý saðýyla kadife ihramlar, örtüler
diker) sözünde de “yemîn” (sað el) ifadesi
geçmeseydi veya onun yerine “el” (��) ke-
limesi kullanýlsaydý “þimâl”in yakýn anlam
olarak “sol el” ve uzak anlam olarak “ka-
dife ihramlar, örtüler” anlamýnda tevriye-
ye hamli mümkün olmazdý (Ýbn Ebü’l-Ýs-
ba‘, s. 271).

Terþîhin týbâk sanatý baðlamýnda kul-
lanmasýna örnek olarak da Mütenebbî’nin,
“��� �1 -�(!� ���f 
 2�� �f �� ���1
��/� =
” (Bir kalbin
çarpýntýsý ki [içinde tutuþan] alevini görseydin ey
cennetim / [o kalbin] içinde cehennem [tutuþu-
yor] zannederdin) beyti (Dîvân, IV, 28) zikre-
dilebilir. Çünkü beyitte “2���f ��” lafzý “�f� �f1f ”
lafzýný týbâk eksenli bir kullanýma hazýr-
lamýþtýr. Onun yerine “2������” (ey arzum),
“2��V���” (ey maksudum) gibi baþka bir ifa-
de kullanýlsaydý beyitte týbâk sanatý söz
konusu olmayacaktý (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 271-
272; Ýbn Hicce, II, 297).
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Filâlîler’de
XIX. yüzyýlýn sonlarý ile

XX. yüzyýlýn baþlarýnda yapýlan
vergi düzenlemesi.

˜ ™

Sözlükte “sýralamak, düzenlemek” an-
lamýndaki tertîb kelimesi, Filâlîler’de XIX.
yüzyýlýn sonlarý ile XX. yüzyýlýn baþlarýnda
yapýlan ve daha sonra Fransa himaye yö-

1806’da bir Týbhâne açýlarak ilk defa týp
tahsiline baþlandý. Tersâne-i Âmire 1913’-
te bölünerek Taþkýzak Tersanesi donan-
maya, Camialtý ve Haliç tersaneleri Ýnþâ-
ât-ý Bahriyye Þirket-i Osmâniyye’sine dev-
redildi. I. Dünya Savaþý sonunda imzala-
nan Mondros Mütarekesi ile Tersane’de
gemi inþa faaliyetleri tamamen durdu. Ni-
hayet 1925’te yapýlan yeni bir düzenle-
meyle Taþkýzak Tersanesi Deniz Kuvvetle-
ri’ne, Camialtý ve Haliç tersaneleri Türki-
ye Seyrisefâin Ýdaresi’ne devredildi.
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Bir ifadeye kendi sayesinde
edebî anlam yüklenen

destekleyici öðe anlamýnda
belâgat terimi.˜ ™

Sözlükte “terlemek, nemlenmek, sýz-
mak” anlamlarýndaki reþh (reþehân) kö-
künden türeyen terþîh “terbiye etmek,
yetiþtirmek, bir kimseyi bir göreve hazýr-
lamak” demektir (Lisânü’l-£Arab, “rþh”,
md.). Belâgatta terþîh bir ifadeye kendi
sayesinde edebî anlam yüklenen destek-
leyici ve hazýrlayýcý öðedir (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘,
s. 271; Ýbn Hicce, II, 297; Nablusî, s. 106).
Terþîhte bir lafzýn baþka bir lafzý edebî kul-
lanýma hazýrlamasý, edebî bir anlam yükle-
nebilmesi için onu desteklemesi söz konu-
sudur. Bundan dolayý terþîh müstakil bir
sanat olmadýðý gibi herhangi bir edebî sa-
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rin yararlandýðý vergi imtiyazlarýnýn kaldý-
rýlmasý þartýyla kabul edebileceklerini bil-
dirdiler. Bu yüzden kanun ancak 2 Nisan
1902 tarihinde çýkarýlabildi. Kanunun bi-
rinci maddesinde yabancýlarýn, onlarýn hi-
mayesinde olanlarýn ve reâyânýn ziraî ürün-
ler, hayvanlar, ekilen topraklar üzerine ko-
nulan vergi hususunda eþit kýlýndýðý ifade
ediliyordu (kanunun tamamý için bk. Me-
nûnî, II, 85-115). Tertîb vergisinin ardýn-
dan liman gümrük vergisini düzenleyen
kanun çýkarýldý.

Mevlây Abdülazîz’in en önemli ýslahatý
sayýlan ve “et-tertîbü’l-Azîzî” adý verilen bu
vergi kanunuyla þerifler, þeyhler, kaidler
gibi önemli bir kesimin vergi muafiyeti ip-
tal edildi. Bütün ülke vatandaþlarý ile Av-
rupalý tüccarlar ve himayeden yararlanan-
lar vergi mükellefi sayýldý. Mevlây Hasan
dönemindeki ilk uygulamadan farklý þekil-
de zekât ve öþür gibi þer‘î vergilerle bir-
likte diðer vergiler de kaldýrýldý. Ayrýca va-
tandaþlarý nüfuzlu kimselerin tahakkümün-
den kurtarmayý ve eþitliði saðlamayý amaç-
layan önemli bir yenilik olarak kaidlerle
mahallî yöneticilerin yetkileri sýnýrlandýrýl-
dý ve halktan vergi almalarý yasaklandý; ar-
týk vergileri vergi memurlarý toplayacak-
tý. Mahzen tertîb vergisiyle ilgili çalýþmayý
nüfus sayýmý yapýlarak vergi mükellefi aile
reislerinin tesbiti, sahip olduklarý arazi, hay-
van, bahçe vb. mallarýnýn yazýlýp vergi mik-
tarlarýnýn belirlenmesiyle baþlattý. Yerle-
þim merkezlerine ve kabilelere emin un-
vanýný taþýyan birer görevliyle yardýmcý ola-
rak iki bilirkiþi gönderildi. Tesbit iþine Me-
rakeþ civarýndan baþlandý, bunlara kabile
kaidinin nâibi de katýlacaktý. Böylece mal
varlýklarýna göre aynî veya nakdî vergi ta-
hakkuk ettirildi. Mallarýný gizleyenlerin bu
mallarý müsadere edildi.

Tertîb vergisinin, Fransa’nýn Maðrib’de
yayýlmasýna karþý çýkan Ýngiltere’nin teþ-
vikiyle veya Fransýzlar’ýn mahzen içinde bu-
nu ilk savunan bakan olan Abdülkerîm b.
Süleyman’a tavsiyesiyle yapýldýðý iddialarý
ortaya atýlmýþtýr. Ancak Mevlây Hasan za-
manýnda sonuç alýnamayan ilk teþebbü-
sün ardýndan bu ikinci ýslahatý Fas devlet
adamlarýnýn düþünmüþ olmasý ihtimali da-
ha kuvvetlidir. 1901’de Hariciye Veziri Ab-
dülkerîm b. Süleyman’ýn Fransa, Ýngiltere,
Almanya ve Rusya’yý ziyaretinin sebebi ver-
gi ýslah planý hususunda Avrupa devletle-
rini ikna etme arzusu olmalýdýr (Allâl el-
Hudeymî, VII, 2317). Ancak halk nezdin-
de mahallî idarecilerin vergi toplama hu-
susundaki baský ve zulmünden kurtulma
vesilesi gibi görülen bu uygulama en baþ-

ta önceden zekât ödemeyen, fakir olduk-
larý için kendilerine zekât verilen yoksul-
larý memnun etmedi; çünkü bunlar bir tek
hayvana sahip olsalar bile vergi mükellefi
sayýldýlar. Ayrýca ödemekte olduklarý ver-
ginin birkaç katýný ödemek zorunda ka-
lan zenginler, vergi muafiyetleri kaldýrýlan
kesimler ya da vergi vermek istemeyen
yabancýlar bu vergiye karþý çýktý. Netice-
de kamuoyu Abdülazîz’in aleyhine döndü.
Din âlimleri de bu hareketi destekledi; ter-
tîbin Kur’an ve Sünnet ilkelerine uymadý-
ðýný söyleyerek vergiyi iptal ettirmek için
harekete geçti. Bütün bunlar, 1904 yýlýn-
da sultanýn vergi toplamada baþarýsýz kal-
masýna ve nüfuzunu büyük ölçüde yitir-
mesine yol açtý. Devlet iki yýl yeni vergi
toplayamadýðý gibi eski vergileri de kay-
betti. Bu durum merkezî hükümetin za-
yýflýðý ile birleþince sosyal, siyasal ve malî
bakýmdan bir felâkete dönüþtü. Sultan ka-
idlere söz geçiremez hale geldi. Ülkenin
çeþitli yerlerinde isyanlar çýktý. Bilhassa
Vücde þehri yakýnlarýnda Cilâlî b. Ýdrîs ez-
Zerhûnî'nin (Bû Hamâre er-Rûkî) baþlattý-
ðý isyan devleti zor durumda býraktý. Karý-
þýklýk her tarafa yayýldý; isyanlarý bastýrmak
için yapýlan harcamalar sebebiyle malî kriz
büyüdü. Hazine açýklarýnýn kapatýlmasý yo-
lunda aþýrý dýþ borçlanmaya gidildi. Aðýr
þartlarla alýnan paralarýn çoðu eski borç-
larý kapatmaya harcandýðýndan ekonomik
kriz daha da derinleþti. Yönetimden ay-
rýlmak zorunda kalan Abdülazîz’in yerine
kardeþi Abdülhafîz geçti (1908). 1912’de
Fas’ý iþgal eden Fransýzlar, himaye yöne-
timi lehine gerekli deðiþiklikleri yaptýktan
sonra yeni bir tertîb vergisi uygulamasý
baþlattý (25 Kasým 1913). Yeni usule göre
mayýs ve haziran aylarýnda ziraat mahsul-
lerinin, aðustos ayýnda hayvanlarýn ve güz
mevsimi ürünlerinin tesbiti yapýlýyordu.
Ayrýca kiþi baþýna “darîbetü’l-üzün” (darî-
betü’r-re’s) denen bir vergi kondu. Ülkede
Fransýzlar’ýn elindeki ekilebilir arazilerden
tertîb vergisinin yarýsýný ödemeleri karar-
laþtýrýldý. Daha sonra çeþitli tarihlerde ye-
ni vergi düzenlemeleri yapýldýysa da II. Ha-
san 6 Haziran 1961’de tertîb uygulama-
sýný, ülkenin ekonomik geliþmesini engel-
lediðini ve sosyal adalet ilkelerine uygun
düþmediðini ileri sürerek yürürlükten kal-
dýrdý.
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netimi tarafýndan devam ettirilen ekono-
mik reformlar için kullanýlmýþtýr. Bu dü-
zenleme ile zekât ve öþrün yaný sýra “te-
kâlîf-i mahzeniyye” denilen diðer vergiler
kaldýrýlmýþ, tek tip vergi sistemine geçil-
miþtir. Ülkedeki konsoloslarýn ayrýcalýklý bir
statüye sahip olmasý, yabancýlar ve onla-
rýn himayesindeki Faslýlar’ýn vergiden mu-
af tutulmasý Fas Filâlî hükümetinin gelir-
lerini azaltýyordu ve devletin maliyesi gi-
derek kötüleþmiþti. Herkesin vergi öde-
mesini saðlama yolunda ilk önemli adým,
Mevlây Hasan zamanýnda 1880’de ticarî
ve ekonomik konularýn görüþüldüðü Mad-
rid Konferansý’nda atýldý; imtiyaz sahibi ya-
bancýlar ve konsoloslarýn himayesi altýn-
daki Fas vatandaþlarý vergi mükellefi sayýl-
dý. Buna karþýlýk yabancýlara Fas’ta gayri
menkul satýn alma izni verildi. Mart 1881’-
de baþlatýlan bu uygulamada zekât, öþür ve
tekâlîf-i mahzeniyye kaldýrýlmamýþtý. Ver-
gi koyma, miktarýný tesbit ve tahsili göre-
vi hükümet tarafýndan tayin edilen emin
unvanlý kiþilere verildi. Eminlere yardýmcý
olmak üzere kabilelerden þeyhler ve mükel-
leflerin durumunu inceleyecek kaidler ta-
yin edildi. Ýkinci tertîb uygulamasýna 1884’-
te geçildi. Ancak her iki tertîb uygulamasý
yabancýlarýn muhalefeti sebebiyle yürür-
lükten kaldýrýldý.

1894 yýlýnda Mevlây Hasan ölünce yeri-
ne on dört yaþýndaki oðlu Mevlây Abdüla-
zîz geçti. Ýlk yýllarda idareyi vasîsi sýfatýy-
la Hâcib Ahmed b. Mûsâ (Bâ Ahmed) üst-
lendi. Ahmed b. Mûsâ’nýn 1900’de ölümü-
nün ardýndan ülkedeki Avrupalý temsilci-
ler sultanýn siyasî tecrübesizliðini ve Batý
medeniyetine düþkünlüðünü istismar et-
tiler. Silâh ve mühimmat üretimi, Ameri-
ka Birleþik Devletleri ve Avrupa ülkelerin-
den önemli silâhlarýn ithalinin yaný sýra
sultan ve devlet ricâlinin bisiklet ve mo-
torlu kayýk gibi bazý Avrupa icatlarýna düþ-
künlüðü yüzünden yapýlan büyük masraf-
lar hazinenin kaynaklarýný tüketti. Ayrýca
yabancýlardan ve onlarýn himayesindeki ki-
þilerden vergi alýnamamasý üç yýl geçme-
den hazineyi büyük bir sýkýntýya soktu. Ne-
ticede Mevlây Abdülazîz idarî ve askerî alan-
da olduðu gibi malî alanda da ýslahat yap-
mak zorunda kaldý. Babasý Mevlây Hasan
zamanýnda kýsmen uygulanabilen tertîb
vergisinin yeniden konulmasý kararlaþtý-
rýldý (1901). Ancak Avrupa temsilcileri ken-
dilerine ve himayelerinde bulunanlara ver-
gi konulmasýný yine engellemeye çalýþtý-
lar. Avrupa devletleri yeni verginin uygu-
lanmasýný önce Fas’ta þerifler, þeyhler, ka-
idler ve dinî cemaatler gibi büyük kitlele-

TERTÎB



518

TERTÎB

nin biyografilerine yer verilen bölümler ge-
lir. Bu kýsým, Ýmam Mâlik’in yaþadýðý II.
(VIII.) yüzyýlýn ortalarýndan VI. (XII.) yüzyý-
lýn ilk çeyreðine kadar Hicaz’dan Endülüs’e
Ýslâm dünyasýnýn farklý bölgelerinde yaþa-
yan ve Mâlikî mezhebinin geliþimine kat-
kýda bulunan 1500’den fazla âlimin biyog-
rafisini içermektedir. Ýkinci bölümün so-
nundaki listede mevcut isimlerden Mâlik’e
öðrencilik yapmýþ ve fakih olarak tanýn-
mýþ olanlar onunla öðrencilik iliþkileri açý-
sýndan üç tabakaya ayrýlarak bu bölümde
iþlenir. Mâlik hayatta iken ilmiyle ön pla-
na çýkan, ondan bir þekilde yararlanan ve
kendisine yakýn tarihlerde vefat edenler bi-
rinci tabakayý, uzun süre Mâlik’e öðrenci-
lik yapan, onun fýkhýný sonraki nesillere ak-
taran, 802-850 yýllarý arasýnda vefat et-
miþ olanlar ikinci tabakayý, hayatýnýn son
yýllarýnda Mâlik’in derslerine katýlmakla bir-
likte daha çok onun öðrencilerinden ya-
rarlanan ve 829-862 yýllarý arasýnda vefat
edenler üçüncü tabakayý teþkil eder. Ýkin-
ci tabakada Ýmam Þâfiî’ye uzunca bir yer
tahsis edilmesi dikkat çekicidir (a.g.e., III,
174-195). Mâlik’in fýkhýný onun öðrencile-
rinden öðrenen ve 812-868 yýllarý arasýn-
da vefat edenlerle baþlayýp yaklaþýk üç bu-
çuk asýrlýk dönemde yaþamýþ fakihlerin bi-
yografilerini içeren dördüncü bölüm gü-
nümüze ulaþan Tertîbü’l-medârik nüs-
halarýnda on tabakaya ayrýlmýþtýr. Ancak
bir MuÅta½arü’l-Medârik nüshasýnda bu
bölüm on birinci tabakayla sona ermek-
tedir. Bu kýsým son cildi neþreden Saîd Ah-
med A‘râb tarafýndan kitaba dahil edil-
miþtir (a.g.e., VIII, 167-187). Kadî Ýyâz’ýn gi-
riþte hocalarýna ve kendi akranlarýna yer
vereceðini söylediði halde bunlarýn mev-
cut nüshalarda bulunmamasý, kitaba son
þeklinin verilemediðini ya da mevcut nüs-
halarýn eksikliðini akla getirmekle birlikte
eser üzerine ihtisar çalýþmasý yapan Ýbn
Alvân’a göre Mâlik’in hocalarýný almama-
sýnýn sebebi daha sonra onlar hakkýnda
el-øunye adýyla müstakil bir kitap yaz-
mýþ olmasýdýr (neþredenin giriþi, VIII, 1-2;
Kasým Ali Sa‘d, I, 33).

Üçüncü ve dördüncü bölümlerdeki ta-
bakalardan her biri yaklaþýk yarým yüzyýl-
lýk bir zaman dilimine tekabül etmekle be-
raber bir yüzyýl içinde yaþayan Mâlikî fa-
kihlerinin hoca-talebe iliþkileri dikkate alý-
narak birbiriyle kesiþim halindeki üç taba-
kaya ayrýldýðý görülmektedir. Her tabaka-
da yer alan âlimler kendi coðrafî bölgele-
rine göre tasnif edilmiþ olup bölgeler için-
deki biyografilerin diziliþinde sistematik bir
yöntem benimsenmemiþ, ancak mezhe-
be katkýsýyla öne çýkanlar baþta yer almýþ-

týr. Coðrafî bölgeler bütün tabakalarda þu
sýrayla tasnif edilmiþtir: Medine, Hicaz /
Mekke, Yemen, Irak ve diðer doðu illeri,
Þam, Mýsýr (bazan Þam’dan önce), Tunus /
Kayrevan, Kuzey Afrika’nýn batý kesimi ve
Fas, Endülüs. Bu tasnif büyük ölçüde Mâ-
lik’in öðrencilerinin yayýldýðý ve hocalarýn-
dan aldýklarý birikimi rivayet ettikleri böl-
gelerin kronolojik sýralamasýný yansýtýr. Bu
bölgelerin tamamýnda Mâlik’in rivayet ve
görüþlerini esas alan “sürekli” ilim ve fý-
kýh halkalarý teþekkül etmediðinden bölge-
lerin isimleri bazý tabakalarda azalýp ço-
ðalmaktaysa da Medine / Hicaz, Irak, Mý-
sýr, Ýfrîkýye ve Endülüs bütün tabakalar-
da öne çýkmaktadýr. Mâlikî mezhebi tari-
hine dair eserlerde bu coðrafî tasnif esas
alýnarak mezhep içi ekollerden söz edil-
mektedir (meselâ bk. M. Ýbrâhim Ali, s. 62-
81). Bu yaklaþým, Mâlik’in öðrencileriyle
birlikte oluþan coðrafî bir ekolleþmeyi tes-
bit etmekle birlikte birebir coðrafî ekol-
lerle eþleþtirilemeyecek olan metodolojik
farklýlýklarý ifade etmekte yetersiz, hatta
yanýltýcýdýr (Çavuþoðlu, s. 16-18, 65-67). Mü-
ellifin eþ-Þifâß için Endülüs’te iken yazdý-
ðý 7 Muharrem 532 (25 Eylül 1137) tarih-
li icâzet kaydýnda icâzet verdiði kitaplarý
arasýnda Tertîbü’l-medârik’i de saymasý
(Makkarî, IV, 350) eserin bu tarihten ön-
ce tamamlandýðýný göstermektedir. Kadî
Ýyâz’ýn fýrsat bulamadýðý için öðrencileri-
ne okutamadýðý (Ebû Abdullah Muham-
med, s. 116) eserin müellif nüshasý VIII.
(XIV.) yüzyýlda yaþamýþ Endülüslü fýkýh âli-
mi ve tarihçi Nübâhî’nin eline geçmiþtir
(TârîÅu šuŠâti’l-Endelüs, s. 32, 46).

Öðrencilik yýllarýnda yaklaþýk bir yýl sü-
ren (507-508) Endülüs seyahati dýþýnda
memleketi Sebte’den hiç ayrýlmamýþ ve
doðuya gitmemiþ olan Kadî Ýyâz’ýn zen-
gin bir kütüphanesinin bulunduðu anla-
þýlmaktadýr. Tertîbü’l-medârik’i yazarken
daha önce telif edilen belli baþlý tarih, ricâl
ve tabakat kitaplarýndan faydalanmýþtýr.
Giriþte listesini verdiði, sayýlarý altmýþa ula-
þan bu kitaplardan (Tertîbü’l-medârik [Ra-
bat], I, 8-14, 28-30) en çok yararlandýkla-
rý, Ýbn Ebû Düleym Abdullah b. Muham-
med el-Kurtubî’nin Kitâbü’¹-ªabašåt fî
men revâ £an Mâlik ve etbâ£ihim min
ehli’l-Em½âr’ý, Darrâb el-Mýsrî’nin er-Ru-
vât £an Mâlik’i, Ebû Abdullah Muham-
med b. Ahmed b. Ömer et-Tüsterî’nin
Menâšýbü Mâlik’i ve Ebû Ýshak eþ-Þîrâ-
zî’nin ªabašåtü’l-fušahâßsý ile Muham-
med b. Hâris el-Huþenî’nin bazý eserleridir
(a.g.e., I, 6, 12; V, 269; VI, 150; sýkça atýf
yaptýðý diðer kaynaklar için bk. neþrede-

1981, III, 506-507; Menûnî, Me¾âhiru yaša¾ati’l-
Ma³ribi’l-¼adî¦, Beyrut 1405/1985, I, 132-133;
II, 64-68, 85-115; E. Aubin, Le Maroc d’aujo-
urd’hui, Paris 1994, s. 153-156; E. Doutté, “Ab-
dülaziz”, ÝA, I, 62; G. Yver, “Fas”, a.e., IV, 484;
Brahim Boutaleb, “Tartýb”, EI2 (Ýng.), X, 307-309;
Muhammed Razûk, “Filâlîler”, DÝA, XIII, 72; Allâl
el-Hudeymî, “et-Tertîbü’l-.Azîzî”, Ma£lemetü’l-
Ma³rib, Rabat 1415/1995, VII, 2316-2319.
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Kadî Ýyâz’ýn
(ö. 544/1149)

Mâlikî mezhebine dair
fukaha tabakatý kitabý.˜ ™

Tam adý Tertîbü’l-medârik ve tašrî-
bü’l-mesâlik li-ma£rifeti a£lâmi me×he-
bi Mâlik olup fukaha tabakatý türünün
Mâlikî mezhebi tarihindeki en tanýnmýþ ör-
neðidir. Müellif kitabýn ismini giriþte be-
lirtmese de eþ-Þifâß adlý eseri için yazdýðý
bir icâzetnâmede bu þekilde geçer (Mak-
karî, IV, 350). Ayrýca oðlu Ebû Abdullah
Muhammed eserin ismini açýkça kaydet-
miþtir (et-Ta£rîf, s. 116; kitabýn adýnýn ba-
zý kaynaklardaki farklý yazýlýþlarý için bk.
Kasým Ali Sa‘d, I, 31-32). Eser bir giriþle
dört bölümden meydana gelir. Kadî Ýyâz
giriþte kitabýn yazýlýþ amacý, kaynaklarý, tas-
nifi ve üslûbu ile Mâlikî mezhebinin yayýl-
dýðý coðrafya hakkýnda bilgi verir (Tertî-
bü’l-medârik [Rabat], I, 6-31). Asýl konuya
giriþ niteliðinde kaleme alýnan mukaddi-
melerden oluþan ilk bölümde Medine’nin
faziletleri, Medine ilim geleneði ve Medi-
ne âlimlerinin üstünlükleri, Medine icmâý,
Medine ameli, Mâlikî mezhebini diðer mez-
heplerden üstün kýlan yönleri ele alýnýr
(a.g.e., I, 32-104). Ýkinci bölüm Mâlik b.
Enes’in menâkýbýna ayrýlmýþtýr. Mâlik’in ha-
yatý, kiþiliði, sosyal ve siyasî iliþkilerinin ya-
nýnda özellikle ilmî þahsiyeti ve fýkýh anla-
yýþý, hadis ve fýkýh alanlarýndaki eðitim fa-
aliyetiyle baþta el-Muva¹¹aß olmak üzere
eserlerine dair geniþ bilgi verilir (a.g.e., I,
104; II, 169). Bu bölüm Ýmam Mâlik’ten ha-
dis, fýkhî görüþ ya da eserlerini rivayet eden
hocalarý, akranlarý ve öðrencilerinin adla-
rýndan oluþan altý tabakaya ayrýlmýþ (ilk be-
þi bölgelere göre, sonuncusu alfabetik olarak
tasnif edilmiþ) bir listeyle sona erer (a.g.e.,
II, 170-224). Kadî Ýyâz, Mâlik’ten rivayet-
te bulunan 1300’den fazla kiþiyi tanýttýðý
Cemheretü ruvâti Mâlik adlý eserinden
özetlediðini söylediði bu listede yaklaþýk
1000 isme yer verdiðini belirtir.

Kitabýn yaklaþýk dörtte biri hacmindeki
bu iki bölümün ardýndan Mâlikî fakihleri-


