ez-ZEVÂCÝR an ÝKTÝRÂFÝ’l-KEBÂÝR

Resûlî’ye ait eserin neþridir. 13. Þemsü’l£ulûm ve devâßü kelâmi’l-£Arab mine’lkülûm (I-II, Leiden 1951-1953). Neþvân elHimyerî’nin eserinin kýsmî neþridir. Zetterstéen ayrýca, Ýsveçli müsteþrik Herman
Napoleon Almkvist’in Nubische Studien
Sudan 1877-78 adlý eserini (Uppsala 1911)
ve Carlo de Landberg’in Glossaire de la
langue des bédouins Anazah isimli kitabýnýn ikinci cildiyle (Uppsala 1940) Glossaire Datînois adlý eserinin III. cildini (Leiden 1942) müelliflerinin ölümünden sonra yayýmlamýþtýr.
C) Katalog Çalýþmalarý. 1. Die Arabischen Persischen und Türkischen
Handschriften der Universitätsbibliothek zu Uppsala (I-II, Uppsala 1930-1935).
Zetterstéen, Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan ve Ýsveçli müsteþrik C. J.
Tornberg tarafýndan 1849’da Latince olarak katalogu yayýmlanan Arapça, Farsça
ve Türkçe toplam 512 yazmayý, kütüphaneye sonradan gelen 110 yazma ile birlikte yeniden kataloglayarak yayýmlamýþtýr.
Eserin ilk cildini Tornberg’in katalogunun
bazý ilâvelerle Latince’den Almanca’ya tercümesi, II. cildini ise diðer yazmalar teþkil etmektedir. 2. Verzeichnis der hebräischen und aramäischen Handschriften der Königlichen Universitätsbibliothek zu Uppsala (Lund 1900). Zetterstéen
bunlarýn yaný sýra Arap dili ve edebiyatý
(Le monde oriental, XI [1917], s. 224; XIV
[1920], s. 1-106; XIX [1925], s. 1-186; J. D.
Pearson, Index Islamicus: 1906-1955, nr.
22759, 23479, 23626, 23846, 24555), Fars
dili ve edebiyatý (J. D. Pearson, Index Islamicus: 1906-1955, nr. 24249, 24550, 24708),
Türkçe ve Farsça arþiv belgeleriyle ilgili çok
sayýda makale neþretmiþtir. Ayrýca Encyclopaedia of Islam’ýn ilk baskýsýnda pek
çok maddesi çýkmýþtýr.

und Islamkunde (ed. Fuat Sezgin), Frankfurt 1993,
XVIII, 587-588; Yahyâ Murâd, Mu£cemü esmâßi’lmüsteþriš¢n, Beyrut 1325/2004, s. 438-439; A.
S. Roald, New Muslims in the European Context: The Experience of Scandinavian Converts,
Leiden 2004, s. 162, 165, 166, 168, 359; S. Kahle,
“Les études arabes en Suède”, JTS, XVIII (1994),
s. 121-136; el-Æåmûsü’l-Ýslâmî, III, 256.
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Ýbn Hacer el-Heytemî’nin
(ö. 974/1567)
büyük günahlara dair eseri.
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Ýbn Hacer eserinin baþýnda 953 (1546)
yýlýnda büyük günahlara dair tatminkâr
bir eser yazmayý düþündüðünü, fakat o
dönemde bulunduðu Mekke’de yeterli kaynaklara ulaþamadýðýný, Zehebî’ye ait bir kitap eline geçmiþse de bunu, muhtevasý ve
yapýlan nakillerin kaynaklarýnýn gösterilmemesi açýsýndan yeterli görmediðini kaydeder. Bununla birlikte insanlarýn umursa-

madan günaha daldýklarýný görerek eserini kaleme almaya baþladýðýný belirtir ve
planýný da burada verir. ez-Zevâcir’in içeriðini bir mukaddime, iki bölüm ve bir hâtime çerçevesinde incelemek mümkündür. Oldukça uzun tutulan mukaddimede
kebîrenin tarifine, bir günahý hangi vasýflarýn kebîre sýnýfýna soktuðuna, kebîrenin
sayýsý ve kebîreden kaçýnmanýn yollarýna
dair birçok görüþ zikredilmiþtir. Eserin birinci bölümü zihin ve gönül yoluyla iþlenen, inanca ve güzel ahlâka zarar veren
gizli (bâtýnî) kebîreler hakkýndadýr. Altmýþ
altý kebîreden oluþan bu bölüm “þirk-i ekber” (Allah’a zâtýnda ve sýfatlarýnda ortak koþma) ve “þirk-i asgar”la (riyâ) baþlamakta;
gazap, kin, haset, kibir, hýyanet ve nifak
gibi günahlarýn anlatýmýyla devam etmekte, kendisinden korkulan bir insan olma,
altýn ve gümüþ paralarý kýrýp bozma, sahte para basýp tedavüle sürme gibi günahlarla sona ermektedir. Kitabýn asýl kýsmýnýn beþte dördünü meydana getiren ikinci bölüm fiil halindeki açýk (zâhirî) kebîrelere tahsis edilmiþtir “Kitâbü’t-Tahâre” ile
baþlayan bu bölüm salât, zekât, sýyâm,

ez-Zevâcir £an ištirâfi’l-kebâßir adlý eserin ilk ve son sayfalarý (Nuruosmaniye Ktp., nr. 2414)
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i‘tikâf, hac, udhiyye, sayd ve zebâih, akýka, et‘ime, bey‘, nikâh, iddet, nafakat, cinâyât, ridde, hudûd, cihad, eymân, þehâdât, deâvî ve ýtk olmak üzere yirmi ikinci
kitapta sona ermektedir. Eserin yine uzun
sayýlan hâtimesinde tövbenin fazileti, kýyamet gününde yeniden dirilme, hesaba
çekilme ve sýrattan geçiþ, cehennem ve
cehennem azabý, cennet ve nimetleri gibi konular iþlenmektedir.
ez-Zevâcir günahlarla ilgili hadis rivayetlerini, sahâbî, tâbiîn ve ardýndan gelen âlim, zâhid, sûfî ve hakîm gibi þahsiyetlerin görüþlerinin birçoðunu içermesi
bakýmýndan zengin bir muhtevaya sahiptir. Ancak müellif, naklettiði hadislerin kaynaklarýna ve zaman zaman sýhhatlerine iþaret etmekle birlikte zayýf rivayetlere de yer
vermiþ, hadis dýþýnda kalan nakilleri deðerlendirmeden kaydetmiþtir. Eserde yer alan
konulara sistematik yaklaþým çok zayýftýr.
Müellif, 500’e yaklaþan günah çeþitlerini
sýralarken -küfür ve þirk hariç- mükellefi
âdeta dinî deðerleri aþaðýlayan bir kiþi olarak kabul etmektedir. Ayrýca büyük günahlarýn beþte dördü zihnin ve kalbin deðil fiilin ürünü olan günahlardýr. Fiiller içten ve dýþtan gelen birçok dürtünün etkisiyle meydana gelmekte ve bunlar için
verilecek hükümlerde etkenlerin de hesaba katýlmasý gerekmektedir. Öyle anlaþýlýyor ki Ýbn Hacer, eserinde ilmî bir hedef
belirlemekten ziyade müslümanlarý günahlardan sakýndýrmayý esas alan, uyarý ve eðitime yönelik bir amaç benimsemiþtir. Nitekim kitabýn giriþ kýsmýnda da buna iþaret etmektedir.
Çeþitli kütüphanelerde yazma nüshalarý bulunan eserin (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 730; Nuruosmaniye Ktp.,
nr. 2414; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 332; TSMK, Revan Köþkü, nr. 374) birçok baskýsý yapýlmýþtýr (I-II, Bulak 1284;
Kahire 1292, 1310, 1322, 1325, 1331, 1356,
1370, 1390, 1980; nþr. Ahmed Abdüssâfî,
Beyrut 1977, 1407/1987, 1408/1988; el-Ý£lâm
bi-šavâ£idi’l-Ýslâm ve Keffü’r-re£â£ £an mu¼arremâti’l-lehv ve’s-semâ£ ile birlikte, Kahire 1328; Ta¹hîrü’l-cenân ile birlikte, Kahire 1370/1951; nþr. M. Mahmûd Abdülazîz v.dðr., el-Ý £lâm bi-šavâ¹ý£i’l-Ýslâm ’la birlikte, Kahire 1414/1994). Abdullah b. Muhammed el-Beytûþî ez-Zevâcir’i ¥adîšatü’s-serâßir fî na¾mi’l-kebâßir adýyla 720
beyitte nazma çekmiþ, bunu da ªarîšatü’l-be½âßir ilâ ¥adîšati’s-serâßir adýyla þerhetmiþtir. Muhammed b. Ali elBeyrûtî’nin Kenzü’n-nâ¾ýr, Abdullah b.
Ahmed el-Mevsýlî’nin æevâhirü’z-Zevâ302

cir ve Muhammed Osman el-Huþt’un Kebâßirü’×-×ünûb (Kahire 1985) adýyla ihtisar ettiði eser Ahmed Serdaroðlu ve Lütfi
Þentürk tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir
(Ýslâm’da Helâller ve Haramlar: Büyük Günahlar, Ýstanbul 1981, 1986, 1990). Süleyman Fâzýl Efendi MünteÅab min Kitâbi’z-Zevâcir £an ištirâfi’l-kebâßir adýyla
bir risâle yazmýþtýr (Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin Paþa, nr. 1523/2, vr. 23-28).
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Eþyada sonradan hâsýl olan fazlalýk,
semere ve deðer artýþý anlamýnda
fýkýh terimi.
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Sözlükte “artmak, çoðalmak” anlamýndaki zeyd kökünden türeyen zâid (artýk,
fazlalýk) kelimesinin müennesi zâidenin
çoðulu olan zevâid fýkýh terimi olarak eþyada sonradan ortaya çýkan fazlalýk, semere ve deðer artýþýný ifade eder. Zevâid
yerine ayný kökten ziyâde kelimesi de kullanýlýr. Borç iliþkisinde borca konu maldaki
artýþýn ne zaman meydana geldiði ve mahiyeti taraflarýn hak ve sorumluluklarýný
yakýndan ilgilendirdiði için fýkýhta üzerinde durulmuþ ve mezhep doktrinlerinde ayrýntýlý hükümler geliþtirilmiþtir. Fýkýhta zevâid asýlla iliþkisine göre iki kýsma ayrýlýr.
1. Muttasýl zevâid. Aslýna bitiþik olan artýþtýr, aslýndan doðan ve aslýndan doðmayan þeklinde ikiye ayrýlýr. Hayvanýn semizleþmesinden ve büyümesinden doðan fazlalýk birinciye, arsa üzerinde yetiþen aðaç
ve yapýlan bina yahut boya gibi bir þeye
bitiþik olup ondan doðmamýþ olan fazlalýk
ikinciye örnek verilebilir. 2. Munfasýl zevâid. Aslýna bitiþik olmayan artýþtýr, bu da
aslýndan doðan ve aslýndan doðmayan diye ikiye ayrýlýr. Hayvanýn yavrusu ve yünü,
aðacýn meyvesi gibi bir þeyden meydana
gelen ve ondan ayrýlabilen fazlalýk birincisine, bina ve hayvanýn kirasý gibi bir þeyden meydana gelmekle beraber ondan ayrý olan zevâid ikinciye örnektir. Diðer bir açýdan zevâid üçe ayrýlýr. 1. Mütemeyyiz zevâid. Arsaya dikilen aðaç gibi aslýndan ayýrt
edilebilen zevâid bu türdendir. 2. Gayri
mütemeyyiz zevâid. Farklý kiþilere ait buðdaylarýn karýþmasý sebebiyle meydana ge-

len ve aslýndan ayýrt edilemeyen zevâiddir. 3. Sýfatta ziyade. Buðdayýn öðütülerek un haline getirilmesi gibi bir þeyin sýfatýndaki deðiþiklik sebebiyle meydana gelen artýþtýr.
Hanefîler’e göre aslýndan doðan muttasýl zevâid ayýplý malýn geri verilmesine
engel deðildir; müþteri isterse malý geri
vermeyip deðer farkýný talep eder. Aslýndan doðmayan muttasýl zevâid ise malýn
geri verilmesine engeldir. Aslýndan doðan
munfasýl zevâid kabzdan önce malýn geri
verilmesine mani deðildir, kabzdan sonra
manidir. Aslýndan doðmayan munfasýl zevâid de malýn geri verilmesine mani deðildir. Mâlikîler’e göre ayýplý malýn geri verilmesi halinde muttasýl zevâidin kazandýðý deðer artýþý oranýnda müþteri malda
satýcýya ortak sayýlýr; dilerse malý elinde
tutup ayýbýn getirdiði noksaný satýcýdan
talep eder. Munfasýl zevâidde ise müþteri satýcýya ortak olmaz. Þâfiî ve Hanbelîler’e göre mebî‘ ve semende meydana gelen muttasýl zevâid bunlarýn geri verilmesi durumunda asla tâbidir. Çünkü muttasýl zevâidin asýldan ayrýlmasý ve aslýn onsuz geri verilmesi mümkün deðildir. Munfasýl zevâid mebî‘de ise müþterinin, semende ise satýcýnýndýr ve ayýplý çýkmasý halinde mebî‘ ya da semenin geri verilmesine engel deðildir.
Zevâid þüf‘a hakkýna konu olan (meþfû)
akarda meydana geldiðinde bu fazlalýðýn
kime ait olacaðý da fakihler arasýnda tartýþýlmýþtýr. Þâfiî ve Hanbelîler’e göre müþterinin elindeyken meþfû malda meydana gelen, aðacýn büyümesi gibi muttasýl
ve gayri mütemeyyiz fazlalýk þefîa aitken
galle, kira ve meyve gibi munfasýl ve mütemeyyiz fazlalýk müþteriye aittir. Hanefîler’e göre þart koþulduðu takdirde meyve þefîa, þart koþulmazsa müþteriye ait
olur. Mâlikîler’e göre ise galle vb. fazlalýklar müþteriye aittir. Rehinde meydana gelen fazlalýða gelince Hanefîler’e göre kazanç gibi asýldan doðmayan bir fazlalýk ise
rehin hükmüne dahil sayýlmaz; hayvanýn
yavrusu, yünü ve aðacýn meyvesi gibi asýldan doðan fazlalýk ise asýlla birlikte rehin
hükmüne dahil edilir. Mâlikîler’e göre mürtehin þart koþmadýkça galle, hayvanýn sütü ve arýnýn balý gibi fazlalýklar rehin hükmüne dahil olmaz. Þâfiîler’e göre aðacýn
büyümesi gibi muttasýl fazlalýk rehine dahil sayýlýrken meyve gibi munfasýl fazlalýk
rehine dahil sayýlmaz. Hanbelîler’e göre ister muttasýl ister munfasýl olsun fazlalýk
rehine dahil edilir. Benzeri bir tartýþma hibe edilen malda meydana gelen artýþýn hibeden rücûa engel olup olmadýðýyla ilgili-

