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maya baþladý. 1870’te Ýstanbul’a giderek
Ahmed Ziyâeddin Gümüþhânevî’nin soh-
betlerine katýldý ve bazý tarikat mensup-
larýnýn evrad olarak çokça okuduðu Delâ-
ilü’l-hayrât*tan icâzet aldý. Ertesi yýl git-
tiði Hicaz’da Nakþî þeyhlerinden Mûsâ el-
Mekkî’nin yanýnda bulundu ve ondan da
hilâfet icâzeti aldý. Hac görevini ifa edip
Düzce’ye geldi. 1887’de Ýstanbul’da Gü-
müþhânevî’nin yanýnda dört defa halvete
girdi ve hilâfet mansýbýný elde etti. Düz-
ce’ye döndükten sonra vefatýna kadar Ye-
nicami’nin yanýnda yaptýrýlan medresede
pek çok talebe yetiþtirdi, tarikat dersleri
verdi. Hasan Hilmi Efendi yaklaþýk 100 ya-
þýnda iken 20 Eylül 1926 tarihinde Düzce’-
de vefat etti ve Hacýhasan köyünde def-
nedildi.

Zâhid Kevserî temel Ýslâmî bilgileri ba-
basýndan aldýktan sonra girdiði Düzce’-
deki rüþdiye mektebinde müftü Üsküp-
lü Hüseyin Vecih Efendi gibi hocalardan
ders aldý ve mezun oldu. 1893’te Ýstan-
bul’a gidip Kazasker Hasan Efendi Dârül-
hadis Medresesi’nde öðrenimini sürdür-
dü. Bir taraftan amcasý Mûsâ Kâzým Kev-
serî’den Arap dili ve edebiyatý okurken di-
ðer taraftan Fâtih Camii’nde çeþitli hoca-
larýn verdiði derslere devam etti. Burada
ders halkalarýna katýldýðý hocalar arasýn-
da Çekmeceli Ýsmâil Zühdü Efendi, Yûsuf
Ziyâeddin Efendi, Karinâbâdlý Halil Efen-
di, Alasonyalý Ali Zeynelâbidin Efendi, Ha-
cý Hâfýz diye bilinen Eðinli Ýbrâhim Hakký
Efendi, Ali Rýzâ Fakrî Efendi ve Þeyh Meh-
med Esad Dede gibi âlimler yer alýr. Ken-
di ifadesine göre ilmî þahsiyetinin teþek-
külünde en çok Alasonyalý Ali Zeynelâbi-
din Efendi ile Eðinli Ýbrâhim Hakký Efendi
etkili oldu. Bu arada babasýnýn dostu Kas-
tamonulu Þeyh Hasan Hilmi Efendi’den
tarikat dersi aldý ve tasavvuf yoluna inti-
sap etti. Ýstanbul’da on yýl süren medre-
se tahsilini 1904’te tamamlayýp 1906’da
girdiði ruûs imtihanýný kazandý ve dersiâm
unvanýný elde etti.

Fâtih Camii’nde müderrislik yapmaya
baþlayan Zâhid Kevserî bu sýrada medre-
selerin ýslahý için kurulan komisyonda gö-
revlendirildi; Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’-
ne muhalefetine raðmen öðretime iliþkin
yeni kararlarýn alýnmasýný saðladý. 1913’-
te Ýstanbul müderrisliði ruûsu imtihanýný
kazandý. Dârülfünun’da açýlan fýkýh mü-
derrisliði imtihanýnda da baþarý göster-
mesine raðmen tayini Ýttihatçýlar tarafýn-
dan engellenince Kastamonu’da yeni açý-
lan medresenin kuruluþu ile görevlendiril-
di. Burada üç yýl kaldýktan sonra deniz yo-
luyla Ýstanbul’a dönerken bindiði tekne-
nin alabora olmasý yüzünden boðulma teh-
likesi atlattý. I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan
Dârüþþafaka’daki bir aylýk müderrisliðin-
den sonra Süleymaniye’de Medresetü’l-
mütehassýsîn müderrisliðine getirildi. Bu
arada Süleymaniye Medresesi temsilcisi
sýfatýyla Meclis-i Vekâlet-i Ders’e üye seçil-
di. 15 Aðustos 1919 tarihinde þeyhülislâm
vekilliði makamý olan ders vekâleti göre-
vine tayin edildi. Sultan III. Mustafa’nýn
yaptýrdýðý medresenin Sadrazam Ahmed
Tevfik Paþa’nýn baþkanlýðýndaki bir cemi-
yet tarafýndan yýkýlmasýna karþý çýkýp Ders
Vekâleti’ne baðlý medreselerin kendi iz-
ni alýnmadan yýkýlamayacaðý gerekçesiyle
mahkemede dava açtýðý için bir süre son-
ra ders vekâleti görevinden uzaklaþtýrýldý,
fakat meclis üyeliði devam etti.

Zâhid Kevserî hayatý boyunca Ýttihat ve
Terakkî Cemiyeti’ne mensup devlet, siya-
set ve fikir adamlarýna muhalif kaldý. 1922
yýlýnýn sonlarýna doðru bir dostunun, hak-
kýnda tutuklama emrinin çýkarýldýðýný so-
kakta kendisine söylemesi üzerine ailesi-
ne bile haber vermeden deniz yoluyla Mý-
sýr’a hareket etti, önce Ýskenderiye’ye, bir-
kaç gün sonra da Kahire’ye ulaþtý. Ýsken-
deriye’den Beyrut’a, oradan Þam’a geçti
(1923). Þam’da Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’-
deki yazma eserler üzerinde incelemeler
yaptý. 1926’da Kahire’ye döndü ve Ezher’-
de okuyan Türk talebelerinin kaldýðý Te-
kiyyetü’l-Etrâk Ebü’z-Zeheb adlý tekkede
ikamet etmeye baþladý. 1928’de ilmî seya-
hat maksadýyla ikinci defa Þam’a gittiyse
de burada kendisine uygun bir çevre bu-
lamadýðýndan ertesi yýl Kahire’ye döndü.
Kahire’de Dicvî, Muhammed b. Ca‘fer el-
Kettânî, Ahmed Râfi‘ et-Tahtavî gibi âlim-
lerden de Ýslâmî ilimlerden icâzet aldý. Her-
hangi bir geliri olmadýðýndan maddî sýkýn-
tý çekmesine raðmen yardým tekliflerini
kabul etmedi. Bazý Türkçe belgeleri Arap-
ça’ya çevirtmek amacýyla Dârü’l-mahfûzâ-
ti’l-Mýsriyye idaresince açýlan imtihaný ka-

dir. Baþta aðýr çenber usulünde, “Düþme-
sin miskin gönüller zülf-i anber-bûlara”
mýsraýyla baþlayan hümâyun bestesi ol-
mak üzere berefþan usulünde, “Þebnem
gibi saçýlsýn hûn-i eþk-i pür-revâným” mýs-
raýyla baþlayan hüseynî, aðýr çenber usu-
lünde, “Leyle-i zülfün dil-i þeydâ olur dîvâ-
nesi” mýsraýyla baþlayan isfahan, ayný usul-
de, “Çeþm-i mey-gûnun ki bezm-i meyde
cânan döndürür” mýsraýyla baþlayan segâh
besteleri, hüseynî makamýnda, “Tal‘atýn
devr-i kamerde mihriâlem tâb eder” mýs-
raýyla baþlayan aðýr semâisi ve uzzâl ma-
kamýnda, “Terk eyledi gerçi beni ol mâh-
cemâlim” mýsraýyla baþlayan nakýþ yürük
semâisi günümüzde de icra edilmektedir.
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Muhammed Zâhid Kevserî 16 Eylül 1879
tarihinde Düzce’nin Hacýhasan (ardýndan
Çalýcuma, bugün Karaçalý) köyünde doð-
du. Dedelerinden Gûser (Kevser) adlý birine
nisbetle anýlan Çerkez asýllý bir aileye men-
suptur. Babasý müderris Hasan Hilmi Efen-
di 1831’de Kafkasya’da Þebzer’de doðdu.
Bu yörede tahsilini tamamladýktan sonra
ülkesinin 1863’te Rusya tarafýndan iþgal
edilmesi üzerine ailesi ve talebeleriyle bir-
likte Düzce’ye hicret edip kendi adýna izâ-
fetle kurulan Hacýhasan köyüne yerleþti.
Düzce’de Nakþibendiyye tarikatý halifele-
rinden Þeyh Devlet’e baðlandý ve 1865’te
hilâfet mansýbýný elde etti. 1867’de köyün-
de inþa edilen medresede müderrislik yap-
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ZÂHÝD KEVSERÎ

Görüþleri. Son devirde Ýslâmî ilimlere
hizmeti geçmiþ, velûd, tenkitçi ve araþtýr-
macý bir âlim olan Zâhid Kevserî mezhe-
be baðlýlýkta ve muhalif mezhep mensup-
larýný eleþtirmede katý davranmýþ, bazan
da aþýrýya kaçmýþtýr. Ýlmî birikiminde ke-
lâm, fýkýh, hadis ve tasavvuf önemli yer
iþgal eder. Mýsýr’da kaleme aldýðý kitapla-
rýnda ve özellikle makalelerinde Ýslâm’a ay-
kýrý saydýðý yenilik düþüncelerine ve mez-
heplerin telfîkine karþý çýkmýþ, dinî ve sos-
yal konularla ilgilenip bu alanda müca-
dele vermiþtir. Ehl-i sünnet kelâmcýlarý-
nýn görüþlerine eleþtirel bakýþ yapýlmasý-
na muhalefet etmiþ ve kendi görüþlerini
katý bir üslûpla savunmuþtur. Mâtürîdiy-
ye’ye mensup olan Zâhid Kevserî’nin ke-
lâma dair temel görüþleri þöyledir: Ehl-i
sünnet’e dahil Mâtürîdiyye ile Eþ‘ariyye
büyük çoðunlukla ortak görüþler benim-
semiþtir, aralarýndaki farklýlýklar çok azdýr;
bu sebeple mezhepleri birbirine yaklaþtýr-
maya çalýþmanýn bir anlamý yoktur; mez-
hepsizlik ise dinsizliðe götüren bir yoldur.
Dinî emirleri hayata geçirebilmek için bir
mezhebe baðlanmak zorunludur. Selefiy-
ye (Haþviyye) ise Selef mezhebine intisap
iddiasýnda bulunan ve kelâm ilmine vâkýf
olmayan ehl-i hadîs zümresinin mezhebi-
dir. Bu mezhep teþbih ve tecsîme götü-
ren inançlar içerdiðinden Ehl-i sünnet’e da-
hil deðildir (Ýbn Asâkir, neþredenin giriþi,
s. 17). Ýsbât-ý vâcib konusunda Kur’ân-ý
Kerîm’de üzerinde durulan deliller tercih
edilmelidir. Çünkü bu delillerde müþahe-
deye önem verilir, þuurlu ve þuursuz bü-
tün varlýklarýn kendi kendine vücut bulma-
sýnýn imkânsýzlýðýna dikkat çekilir (Hâmid
Ýbrâhim Muhammed, s. 105-119). Ehl-i
sünnet kelâmcýlarýyla Mu‘tezile mensup-
larý arasýnda ilâhî sýfatlara iliþkin görüþ ay-
rýlýklarý izâfîdir ve önemli deðildir. Ýbn Tey-
miyye’nin ilâhî kelâmý kadîm, harf ve ses-
lerden oluþan kelâmý ise hâdis ve zâtýyla
kaim kabul etmesi hâdislerin Allah’ýn zâ-
týna nisbet edilmesi anlamýna gelir ki bu
imkânsýzdýr. Allah’ýn dünya göðüne nüzû-
lü, bir melek gönderip insanlarý dua et-
meye çaðýrmasý veya dua ve istiðfarý ka-
bul etmesi demektir (bk. NÜZÛL). Naslar-
da Allah’a izâfe edilen ve O’na hareket,
mekân, cihet, yaratýlmýþ varlýklara ait ni-
telikler nisbet eden lafýzlarý mutlaka te’vil
etmek gerekir. Bunlarý te’vil etmeyenler
müþrik sayýlýr. Bu sebeple Ýbn Huzeyme’-
nin Kitâbü’t-Tev¼îd’i bir þirk kitabýdýr.
Ahmed b. Hanbel Selefiyye’nin iddia etti-
ði gibi teþbih ve tecsîmi benimsememiþ,
aksine haberî sýfatlara dair bazý naslarý Se-
lef’in yaptýðý gibi icmâlî bir te’vile tâbi tut-

muþtur (Kevserî, Mašålât, s. 33, 62-63,
148-153, 335, 355-378, 409). Kadere iman
insanýn eylemlerini icbar altýnda yapmasý
anlamýna gelmez. Aksi takdirde insanýn
iradesi sorumlu kýlýndýðý fiillerde kaderin
bir parçasý haline gelir (Kevserî, el-Ýstib½âr,
s. 22; Cüveynî, s. 38). Tevessül naslara da-
yanan bir uygulama olup þirk kabul edil-
mesi sapýklýktýr. Ýnsanýn, fiillerini iradesiy-
le yapamadýðýný ifade eden bazý hadisler
fiillerin iradî olduðunu açýklayan âyetlerle
çeliþtiðinden zayýftýr. Zâhid Kevserî’nin Ýbn
Teymiyye’ye ve onun þahsýnda Selefiyye’-
ye karþý çýkmasýnda Ýbn Teymiyye’nin Hz.
Peygamber ve evliya ile tevessülde bulu-
nanlarý müþrik saymasýnýn etkisinin bulun-
duðunu söylemek mümkündür.

Hadis alanýnda da temayüz eden Zâhid
Kevserî yirmiye yakýn hadis kitabýný üstat-
larýndan okuyarak rivayet icâzeti almýþtýr.
Ebû Hanîfe’nin hadis anlayýþýna yönelik
eleþtirilere cevap olarak kaleme aldýðý Teß-
nîbü’l-ƒa¹îb ve en-Nüketü’¹-¹arîfe adlý
eserleri büyük yanký uyandýrmýþ, haklarýn-
da reddiyeler yazýlmýþ, kendisi bunlarýn bir
kýsmýna cevap vermiþtir. Hadise dair di-
ðer eserleri onun ricâl ilmindeki dirayeti-
ni kanýtlayýcý niteliktedir. Ona göre âhâd
seviyesindeki bir rivayet Kur’an’ýn umu-
muna ve akla aykýrý bir muhteva taþýyor-
sa terkedilir. Kevserî hadislerin içerik yö-
nünden, Ýslâm dininin ana ilkeleri ve nak-
lî delillerin bütünlüðü açýsýndan incelenip
deðerlendirilmesinin gerektiðini benimse-
yen ehl-i re’y mektebine baðlý bulunma-
sýna ve mutlak müctehid gibi davranma-
sýna raðmen Selefiyye’nin haberî sýfatla-
ra iliþkin inançlarýný temellendirmek için
dayandýklarý rivayetleri eleþtirmiþ, fakat
kendi mezhebinin dayandýðý rivayetleri ay-
ný yöntemle deðerlendirmeyip bu seviye-
de nakledilen haber-i vâhidi delil kabul et-
miþtir. Nüzûl-i Îsâ’ya dair rivayetleri me-
tin açýsýndan tenkit eden Mahmud Þel-
tût’a karþý bu rivayetleri yalnýzca isnad
açýsýndan deðerlendirmeye tâbi tutmasý
da bunu kanýtlamaktadýr. Onun Kur’an’ý
tefsir ederken de mezhebî bir bakýþ açý-
sýna sahip olduðu ve âyetleri bu doðrul-
tuda yorumlamak için zaman zaman uzak
te’viller yaptýðý anlaþýlmaktadýr (Kevserî,
Na¾ra £âbire, s. 93-114).

Zâhid Kevserî’nin ilmî þahsiyetinde ta-
savvufun önemli bir yeri vardýr. Babasý
Nakþî þeyhleri arasýnda yer aldýðý gibi ken-
disi de Kastamonulu Nakþî þeyhi Hasan
Hilmi Efendi’ye intisap etmiþtir. Her iki
þeyh de dönemin müceddidi kabul edilen
Ahmed Ziyâeddin Gümüþhânevî’nin der-
gâhýna mensuptur. Ona göre nefsin ve he-

zanýp maaþla çalýþmaya baþladý. Bu sýra-
da ailesini Ýstanbul’dan getirtti. Oðlu ile
bir kýzý kendisi Ýstanbul’da iken vefat et-
tiðinden Kahire’ye eþi ve iki kýzý geldi; kýz-
larýndan Seniha 1934’te, Meliha 1947’de
Kahire’de vefat etti.

Kevserî, Kahire’de bulunduðu yýllarda
bir taraftan evini medrese haline getire-
rek talebe yetiþtirirken bir taraftan da çok
sayýda Ýslâmî eserin ilmî neþrini saðladý.
Çoðunluðu Mýsýrlý olmak üzere Yemen, Hin-
distan, Pakistan, Endonezya, Malezya, Su-
riye, Irak ve Türk uyruklu öðrencilere icâ-
zet verdi. Abdülhamîd el-Kütübî el-Mýsrî,
Ahmed Avang Hüseyin, Alasonyalý Büyük
Cemal Öðüt, Abdülfettâh Ebû Gudde, Ah-
med Hayri Paþa, Muhammed Reþad Ab-
dülmuttalib, Ebü’l-Fazl Ýbnü’s-Sýddîk, Ali
Ulvi Kurucu, Mehmed Ýhsan Efendi, Mus-
tafa Runyun ve Muhammed Hüseyin onun
yetiþtirdiði talebelerdendir. Bu arada Mý-
sýr basýnýnda yayýmlanan reformist görüþ-
lere karþý çýkmasý yüzünden sýnýr dýþý edil-
mesi için giriþimlerde bulunulduysa da
Þeyh Abdülmecîd es-Sindûnî ve bir süre
Evkaf Bakanlýðý da yapan Ezher Þeyhi Mus-
tafa Abdürrâzýk’ýn müdahalesiyle bundan
kurtuldu. Faaliyetleri ve yayýnlarý ile büyük
takdir toplayan Zâhid Kevserî, Mýsýr’daki
ilim erbabý üzerinde etkili oldu. Ezher’de
okuyan öðrencileri vasýtasýyla Hindistan ve
Pakistan’da yaþayan âlimlerle irtibat ku-
rarak geniþ bir ilmî çevre edindi (Nu‘mâ-
nî, s. 175-198). 1950’de Demokrat Parti’-
nin iktidara gelmesiyle Türkiye’ye dönme
ümidi taþýdýðý, bunun için fýrsat gözettiði
bir zamanda çeþitli hastalýklarla mücade-
le etti ve hastalýklardan kurtulamayarak
vatan hasretiyle 11 Aðustos 1952 tarihin-
de Kahire’de vefat etti. Ardýndan eþi has-
talanarak Türkiye’ye döndü ve beþ yýl son-
ra o da öldü (Ahmed Hayrî, s. 5-32).

Zâhid Kevserî’nin Kahire’deki mezarý



79

lýk vermek amacýyla kaleme alýnmýþtýr (Ka-
hire 1942). Râvi ve rivayetlerle ilgili bazý
kriterlerin ortaya konduðu esere birkaç
reddiye yazýlmýþtýr. Bunlardan Abdurrah-
man b. Yahyâ el-Muallimî el-Yemânî’nin
Talî£atü’t-tenkîl limâ verede fî Teßnî-
bi’l-Kev¦erî mine’l-ebâ¹îl adlý reddiye-
sine (Kahire 1942) Kevserî et-Terhîb bi-
našdi’t-Teßnîb adlý risâlesiyle cevap ver-
miþ (Kahire 1949) ve Yemânî’yi yeni türe-
yen mezhepsizlik akýmýna nisbet etmiþtir.
Yemânî’nin buna karþý yazdýðý et-Tenkîl
limâ verede fî Teßnîbi’l-Kev¦erî mi-
ne’l-ebâ¹îl adlý eser Kevserî’nin vefatýn-
dan sonra Nâsýrüddin el-Elbânî ve Muham-
med Abdürrezzâk Hamza tarafýndan ba-
zý dipnotlar ve ta‘liklerle beraber yayým-
lanmýþtýr (Kahire 1386; Riyad 1403/1983,
1406/1986). Muhammed Abdürrezzâk
Hamza, Kevserî’nin Yemânî için kaleme
aldýðý reddiyeye el-Mušåbele beyne’l-
hüdâ ve’Š-Šalâl: ¥avle Terhîbi’l-Kev-
¦erî bi-našdi Teßnîbihî adlý bir kitapla
karþýlýk vermiþtir (Kahire 1370). 7. en-Nü-
ketü’¹-¹arîfe fi’t-te¼addü¦ £an Rudûdi
Ýbn Ebî Þeybe £alâ Ebî ¥anîfe. Ýbn Ebû
Þeybe’nin, 125 ana meselede Ebû Hanî-
fe’nin sahih hadislere muhalefet ettiði-
ne iliþkin iddiasýna karþý yazýlmýþtýr (Kahi-
re 1365). 8. TârîÅu’l-fýrašý’l-Ýslâmiyye:
Menþeßühâ ve’Åtilâfühâ ve esbâbü
ta£addüdihâ ve te¹avvurihâ ve e¦eru
×âlik fi’l-müctema£ (Hâmid Ýbrâhim Mu-
hammed, s. 64). 9. et-Ta¼rîrü’l-vecîz fî-
mâ yebta³¢hi’l-müstecîz. Müellifin men-
sup olduðu ilim silsilesinde yer alan âlim-
lerin ve icâzet verdiði talebelerinin isim-
lerini içeren bir eserdir (sebet) (Kahire
1941; nþr. Abdülfettâh Ebû Gudde, Halep
1413/1993). 10. Min £iberi’t-târîÅ. Baþýn-
dan beri Ýslâm’a düþmanlýk yapanlara dair
bilgiler içerir (Hâmid Ýbrâhim Muhammed,
s. 65). 11. Ý¼šåšu’l-¼aš bi-ib¹âli’l-bâ¹ýl
fî Mu³¢¦i’l-Åalš fî tercîhi’l-šavli’l-¼aš.
Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’ye ait Mu-
³¢¦ü’l-Åalš adlý eserde savunulan, Ýmam
Þâfiî’nin en büyük müctehid ve en iyi mez-
hebin kurucusu olduðu, Ebû Hanîfe ile
mezhebinden daha üstün kabul edilme-
si gerektiði yolundaki iddiaya karþý yazýl-
mýþtýr. Selçuklu Sultaný Tuðrul Bey’in ve-
ziri Amîdülmülk el-Kündürî’nin giriþim-
leriyle Nîþâbur’dan ayrýlmaya mecbur bý-
rakýlan Cüveynî eserini, kendisini Hanefî
mezhebi konusunda olumsuz bir düþün-
ceye sevkeden bu olayýn etkisiyle yazmýþ-
týr (Kahire 1360, 1988; Beyrut 2003). 12.
el-Ýþfâš £alâ a¼kâmi’¹-¹alâš. Ahmed Mu-
hammed Þâkir’in Ni¾âmü’¹-¹alâš fi’l-Ýs-
lâm adlý eserinde yer alan talâka dair hü-

kümlerin eleþtirisidir (Kahire, ts.). 13. el-
Ýfsâ¼ £an ¼ükmi’l-ikrâh fi’¹-¹alâš ve’n-
nikâ¼. Ebû Hanîfe’nin cebir altýnda vuku
bulan talâk ve nikâh hakkýnda çaðýndaki
âlimlerin deðerlendirmelerine cevap ver-
diði bir risâledir (Hâmid Ýbrâhim Muham-
med, s. 67). 14. Øafa£âtü’l-burhân £alâ
½afa¼âti’l-£Udvân. Muhibbüddin el-Ha-
tîb’in Mecelletü’l-Ezher’de yazdýðý “.Ud-
vânü .ulemâ,i’l-Ýslâm yecibü en yekûne
lehû had yekýfu .indeh” adlý makalesinde
hadis âlimlerine yönelttiði eleþtirilere ce-
vaptýr (Dýmaþk 1348).

Kevserî’nin diðer bazý eserleri de þun-
lardýr: Ašvemü’l-mesâlik fî ba¼¦i rivâ-
yeti Mâlik £an Ebî ¥anîfe ve rivâyeti
Ebî ¥anîfe £an Mâlik (küçük bir risâle
olup Ý¼šåšu’l-¼aš adlý eserle birlikte ya-
yýmlanmýþtýr; Kahire 1360, 1988); el-Ým-
tâ£ bi-sîreti’l-imâmeyn ¥asan b. Ziyâd
ve ½â¼ibihî Mu¼ammed b. Þücâ£ (Kahi-
re 1368; Beyrut 2004); ¥üsnü’t-tešåŠî fî
sîreti’l-Ýmâm Ebî Yûsuf el-ÆåŠî (Ýmam
Ebû Yûsuf’un biyografisi yanýnda Ýmam
Ebû Hanîfe’nin kendisine yaptýðý vasiyeti
içerir; Kahire 1948; Humus 1968; Beyrut
2004); Bülû³u’l-emânî fî sîreti’l-Ýmâm
Mu¼ammed b. el-¥asan eþ-Þeybânî
(Humus 1388/1969; Beyrut 2004); Leme-
¼âtü’n-na¾ar fî sîreti’l-Ýmâm Züfer (Ka-
hire 1368; Karaçi 1983; Beyrut 2004); el-
¥âvî fî sîreti’l-Ýmâm Ebî Ca£fer e¹-ªa-
¼âvî (Beyrut 2004); el-Bu¼û¦ü’s-seniy-
ye £an ba£²ý ricâli esânîdi’¹-¹arîšati’l-
ƒâlidiyye (Halvetî-Þâbânî silsilesinde yer
alan on üç þeyhin biyografisine dairdir;
Kahire 1944); el-Cevâbü’l-vefî fi’r-red
£ale’l-vâ£i¾i’l-Ofî (vaazlarýnda tasavvuf
aleyhinde konuþmalar yapan Oflu bir ho-
caya yönelik reddiyedir; Muslu, s. 698);
Fýšhü ehli’l-£Irâš ve ¼adî¦ühüm (nþr.
Abdülfettâh Ebû Gudde, Beyrut 1390/
1970; T. trc. Abdülkadir Þener – M. Cemal
Sofuoðlu, Hanefî Fýkhýnýn Esaslarý, Anka-
ra 1991); Nibrâsü’l-mühtedî fi’ctilâßi en-
bâßi’l-£ârif Demirdâþ el-Mehdî (Kahire
1364; nþr. M. Abdülkadir Nassâr, Kahire
1429/2008).

Bunlarýn dýþýnda Zâhid Kevserî neþret-
tiði, takriz yazdýðý veya tanýttýðý çok sa-
yýda esere takdim yazýsý ve mukaddime
yazmýþ, dipnotlar eklemiþtir. Önemli de-
ðerlendirmeler içeren ve büyük deðer at-
fedilen bu yazýlardan elli yedisi Mušad-
dimâtü’l-Ýmâm el-Kev¦erî adlý eserde
toplanmýþtýr (Dýmaþk-Beyrut 1418/1997).
Kevserî’nin yayýmladýðý baþlýca eserler de
þunlardýr: Ebû Hanîfe, el-£Âlim ve’l-mü-
te£allim; Ýbn Tayfûr, Kitâbü Ba³dâd; Ýbn
Kuteybe, el-ÝÅtilâf fi’l-laf¾; Ýbn Ebü’d-

vânýn baskýsýna mâruz kalan kiþiler kutsî
âlemle irtibatý olan kâmil mürþidlerin ir-
þad ve yardýmýna muhtaçtýr (Ýr³åmü’l-me-
rîd, s. 61). Tevessül câizdir, çünkü teves-
sül edilen kâmil insanlar ruhlarýný arýndý-
rýp temizlediklerinden mânevî tasarrufta
bulunma melekesine sahiptir, onlarýn bu
nitelikleri ölümlerinden sonra da devam
eder. XX. yüzyýlýn Mâtürîdiyye müceddidi
olarak nitelendirilen Zâhid Kevserî’nin gö-
rüþleri Mýsýr’da ve diðer Ýslâm ülkelerinde
dinî tartýþmalara zemin hazýrlamýþtýr, ken-
disini eleþtirenler bulunduðu gibi savunan-
lar da vardýr. Mýsýr müftüsü Muhammed
Bahît onun görüþlerini en çok benimse-
yenlerden biridir. Kevserî’nin insanýn ira-
de hürriyetine sahip olduðuna dair görüþ-
lerini eleþtirenlerin baþýnda, kendisi gibi
Ýstanbul’dan Mýsýr’a gitmek mecburiyetin-
de kalan Osmanlý þeyhülislâmý Mustafa
Sabri Efendi yer alýr (Hâmid Ýbrâhim Mu-
hammed, s. 238, 254, 326).

Eserleri. Zâhid Kevserî’nin belli baþlý
eserleri þunlardýr: 1. el-Ýstib½âr fi’t-te-
¼addü¦ £ani’l-cebr ve’l-iÅtiyâr (Kahire
1370/1951). Ýnsanýn irade hürriyetine sa-
hip kýlýndýðýný kanýtlamak amacýyla yazý-
lan eserde, Mustafa Sabri Efendi’nin Mev-
šýfü’l-beþer ta¼te sul¹âni’l-šader adlý ki-
tabýnda insan fiillerinin cebir altýnda ger-
çekleþtiðini savunan görüþleri eleþtirilmiþ,
Mustafa Sabri Efendi’nin bu inancý benim-
semesi, kendisinin Mýsýr’a hicret etmek
mecburiyetinde kalmasý gibi psikolojik se-
beplere baðlanmýþtýr. 2. Na¾ra £âbire
fî mezâ£imi men yünkiru nüzûle £Îsâ
£aleyhi’s-selâm šable’l-âÅire. Bu eser-
de de Mahmud Þeltût’un, Hz. Îsâ’nýn öldü-
ðü ve kýyametin kopmasýndan önce yer-
yüzüne inmeyeceði yolundaki görüþü red-
dedilmektedir (Kahire 1943). 3. Mašålâ-
tü’l-Kev¦erî. Müellifin öðrencileri tara-
fýndan derlenen deðiþik makalelerinden
meydana gelmiþtir (Kahire 1952; nþr. Râ-
tib Hâkimî, Humus 1388). 4. Ýr³åmü’l-
merîd fî þer¼i’n-na¾mi’l-£atîd li-teves-
süli’l-mürîd. Kevserî’nin tasavvufa dair
görüþlerini ve Nakþibendiyye tarikatýna
mensup Mâverâünnehir bölgesinden otuz
üç sûfînin ve kendisinin biyografisini içer-
mektedir (Ýstanbul 1328). Esere ed-Dür-
rü’n-naŠîd adýyla bir þerh yazýlmýþtýr. 5.
Ma¼šu’t-tešavvül fî mesßeleti’t-teves-
sül. Tevessülün meþrûluðunu kanýtlama-
ya yönelik bir risâledir (nþr. Vehbî Süley-
man Gavecî, baský yeri yok, 1417/1997). 6.
Teßnîbü’l-ƒa¹îb £alâ mâ sâšahû fî ter-
cemeti Ebî ¥anîfe mine’l-ekâ×îb. Ha-
tîb el-Baðdâdî’nin Ýmam Ebû Hanîfe hak-
kýnda ileri sürdüðü asýlsýz isnatlara karþý-
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335, 355-378, 409, 476; a.mlf., el-Ýstib½âr fi’t-te-
¼addü¦ £ani’l-cebr ve’l-iÅtiyâr, Kahire 1370/
1951, s. 22; a.mlf., Na¾ra £âbire fî mezâ£imi men
yünkiru nüzûle £Îsâ £aleyhi’s-selâm šable’l-
âÅire, Kahire 1943, s. 93-114; a.mlf., Ýr³åmü’l-
merîd, Ýstanbul 1328, s. 26-45, 61, 110-112;
a.mlf., et-Ta¼rîrü’l-vecîz fîmâ yebte³¢hi’l-müs-
tecîz, Kahire 1341, s. 26, 75-78; Ýmâmü’l-Hare-
meyn el-Cüveynî, el-£Aš¢detü’n-Ni¾âmiyye (nþr.
M. Zâhid Kevserî), Kahire 1367/1948, neþrede-
nin notu, s. 38; Ýbn Asâkir, Tebyînü ke×ibi’l-müf-
terî, neþredenin giriþi, s. 17; Ahmed Hayrî, el-
Ýmâm el-Kev¦erî, Kahire 1372, s. 5-32; Sadýk Al-
bayrak, Son Devir Osmanlý Ulemâsý, Ýstanbul
1981, IV, 128-138; Hâmid Ýbrâhim Muhammed,
eþ-ÞeyÅ Mu¼ammed Zâhid b. ¥asan b. £Ali el-
Kev¦erî ve cühûdühü’l-kelâmiyye (doktora te-
zi, 1988), Câmiatü’l-Ezher, s. 37-84, 105-119, 162-
163, 238, 244, 254, 326; Abdurrahman b. Yahyâ
el-Muallimî el-Yemânî, et-Tenkîl limâ verede fî
Teßnîbi’l-Kev¦erî mine’l-ebâ¹îl (nþr. M. Nâsýrud-
din el-Elbânî – M. Abdürrezzâk Hamza), neþrede-
nin giriþi, Kahire, ts. (Dârü’l-kütübi’s-selefiyye), I,
s. b; Mehmet Emin Özafþar, “Muhammed Zâhid
el-Kevserî: Hayatý”, Muhammed Zâhid el-Kevse-
rî: Hayatý-Eserleri-Tesirleri, Ýstanbul 1996, s. 29-
54; a.mlf., “Muhammed Zâhid el-Kevserî: Hadis
Yönü”, a.e., s. 83-105; Yakup Çiçek, “Muham-
med Zâhid Kevserî’nin Tasavvufî Görüþleri”,
a.e., s. 127-141; Muhammed b. Abdullah Âlü
Reþîd, el-Ýmâm Mu¼ammed Zâhid el-Kev¦erî ve
ishâmâtühû fî £ilmi’r-rivâye ve’l-isnâd, Amman
1430/2009; M. Abdüþþehîd en-Nu‘mânî, “Sýlatü’l-
Ýmâm el-Kevþerî bi .ulemâ,i þibhi’l-karreti’l-Hin-
diyyeti’l-Bâkistâniyye”, Uluslararasý Düzceli M.
Zâhid Kevserî Sempozyumu Bildirileri, Düzce
2007, s. 175-198; Pehlül Düzenli, “Allâme Kevse-
rî’nin Fetvâ Usûlü Anlayýþý”, a.e., s. 420-428;
Ramazan Altýntaþ, “Kevserî’nin Ta’lîk Yöntemi-
ne Bir Bakýþ”, a.e., s. 545; Mehmet Özþenel,
“Kevserî’ye Göre Haber-i Vâhidin Ýtikadî Konu-
larda Delil Olma Meselesi”, a.e., s. 567; Rama-
zan Muslu, “Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Ta-
savvuf”, a.e., s. 698-699; Ali Ulvî Kurucu, Hatý-
ralar (haz. M. Ertuðrul Düzdað), Ýstanbul 2007,
II, 180-188; Ebü’l-Hüseyin Mahbûb Ali Þâh – Ab-
durrahman Þâh Velî, “eþ-Þeyp Muhammed Zâ-
hid el-Kevþerî: Hayâtüh ve a.mâlüh”, ed-Dirâ-
sâtü’l-Ýslâmiyye, VI/3, Ýslâmâbâd 1971, s. 73-
90.

ÿYusuf Þevki Yavuz

™ FIKIH. Mýsýr’ýn hareketli ilmî ortamýn-
da bir taraftan Muhammed Abduh eko-
lüne mensup ýslahat yanlýsý âlimler, diðer
taraftan Ýbn Teymiyye ekolünden gelen
Selefîler ile ateþli tartýþmalara giren, yazdý-
ðý makale ve kitaplarda bu çevrelere karþý
eleþtirilerini açýkça dile getirip cevap ve-
ren Zâhid Kevserî fýkýh alanýndaki telif ve
neþirlerinde bu tavrýný yoðunlaþtýrarak sür-
dürmüþtür. Kevserî’nin bu alandaki temel
görüþleri þöyledir: Fýkýh, þeriat ve din kav-
ramlarý birbirinden ayrý düþünülemez, çün-
kü fýkýh din bilgisi olup din bilgisi dine ayký-
rý olamaz. Muâmelâta iliþkin dinî hüküm-
leri diðerlerinden ayrý tutup deðiþebilirli-
ðini ileri sürmek tutarsýzlýktýr. Ýyi özüm-
senip dirayetle tatbik edildiðinde Ýslâm

ahkâmý müslümanlarýn problemlerini her
zaman ve her yerde çözmeye yeterlidir.
Sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn fukaha-
sýnýn Kitap ve Sünnet’ten Arap dili kural-
larýna göre anladýðý þey ne ise dinî ahkâm
odur. Sonraki asýrlarda yaþayan fakihler
(müteahhirîn) öncekilerin Kitap ve Sünnet’-
ten çýkardýklarý þeylere muhalefet ede-
mez, sadece onlarýn hüküm vermediði ve-
ya sonradan ortaya çýkan hususlarda hü-
küm verebilir; onlarýn ihtilâf ettiði mese-
lelerde tercihte bulunabilir. Bu çerçevede
örf ya da maslahat hükümlerin deðiþme-
sine gerekçe yapýlamaz. Bu gerekçelerle
bazý þer‘î hükümleri yürürlükten kaldýr-
mak ise ahkâm neshetmektir, bu ise insa-
nýn teþrî‘ alanýna müdahalesi anlamýna ge-
lir. Teþrî‘ alaný münhasýran Allah’a aittir
(Mašålâtü’l-Kev¦erî, s. 108, 111, 113-116).
Fakihlerin, sadece genel geçer hale gel-
miþ olan ve þer‘î hükümlerle çatýþmayan
örfün kýyas ve eseri (sahâbe ve tâbiîn görüþ-
leri) tahsis edebileceði, hususi örfün ise
ancak kýyas ve eserle çatýþmadýðý sürece
o yöreye mahsus hüküm bildireceði yö-
nündeki görüþünü benimseyen Kevserî’ye
göre akýlla tesbit edilen dünyevî masla-
hatýn þer‘î delillerle çatýþabileceðini söyle-
mek Allah’ýn kullarýn maslahatýný bilmedi-
ði anlamýna gelecektir. Bu sebeple nas ve
icmâýn maslahatla çatýþtýðý durumlarda
maslahatýn tercih edileceðini söyleyen (et-
Ta£yîn, s. 238 vd.) Hanbelî âlimi Süleyman
b. Abdülkavî et-Tûfî bu yanlýþ görüþün
kapýsýný ilk açan kiþi olmuþtur. Ýbn Kay-
yim el-Cevziyye de e¹-ªurušu’l-¼ükmiy-
ye ve Ý£lâmü’l-muvaššý£în adlý eserle-
rinde nas-maslahat iliþkisi konusunda
benzer bir yanlýþ içindedir (Mašålâtü’l-
Kev¦erî, s. 119, 319, 331). Ýbadetlere dair
olanlarýn aksine muâmelâta dair hüküm-
lerin zamanýn gereði doðrultusunda deði-
þebileceði de söylenemez; çünkü bu doð-
rudan doðruya insana teþrî‘ yetkisi taný-
mak demektir. Esasen muâmelâta dahil
hükümlerin kullarýn dünyevî maslahatlarý
için vazedildiði fikri de hiçbir temele da-
yanmaz (a.g.e., s. 118-119). Bu baðlamda
savaþla ele geçirilen arazileri gaziler ara-
sýnda taksim etmemek, müellefe-i kulûb-
dan bazý kimselere zekât verilmesi uy-
gulamasýný durdurmak, zifafa girilmiþ eþe
bir mecliste tek lafýzla söylenen üç tala-
ký üç talak saymak gibi icraatlarýnda Hz.
Ömer’in nassa aykýrý olsa da maslahatý
esas aldýðýný söylemek mümkün deðildir.
Bu baðlamda Ýbn Receb’in Hz. Ömer’in ic-
raatlarýyla ilgili bir tasnifini aktaran Kev-
serî, onun bu uygulamasýnýn ve benzeri
hususlardaki uygulamalarýndan her biri-

Dünyâ, el-£Ašl ve fa²luhû; Malatî, et-
Tenbîh ve’r-red; Bâkýllânî, el-Ýn½âf; Dâ-
rekutnî, E¼âdî¦ü’l-Muva¹¹aß; Abdülkahir
el-Baðdâdî, el-Farš beyne’l-fýraš; Beyha-
ký, el-Esmâß ve’½-½ýfât; Cüveynî, el-£Aš¢-
detü’n-Ni¾âmiyye; Ýbn Hazm, en-Nü-
be×; Gazzâlî, Æånûnü’t-teßvîl; Ýsferâyînî,
et-Teb½îr fi’d-dîn; Kayserânî, Þürû¹ü’l-
eßimmeti’s-sitte; Hâzimî, Þürû¹ü’l-eßim-
meti’l-Åamse; Ýbn Meymûn, el-Mušad-
dimâtü’l-Åams ve’l-£iþrûn min Delâle-
ti’l-¼âßirîn; Ýbnü’s-Sîd el-Batalyevsî, Kitâ-
bü’l-¥adâßiš; Ebû Þâme el-Makdisî, e×-
¬eyl £ale’r-Rav²ateyn; Ýbn Kutluboða,
Münyetü’l-elma£î; Sirâcüddin el-Gazne-
vî, el-øurretü’l-münîfe; Devvânî, ¥aš¢-
šatü’l-insân ve’r-rû¼i’l-cevvâl; Hammâ-
dî, Keþfü esrâri’l-Bâ¹ýniyye; Ýbrâhim b.
Mustafa el-Halebî el-Mezârî, el-Lüm£a.
Zâhid Kevserî ayrýca kendi kitaplarýnda ver-
diði bilgilere göre Mýsýr’a gitmeden önce
Ýstanbul’da yirmi üç eser yazmýþ, fakat kü-
tüphane kayýtlarýnda bunlarýn nüshalarýna
rastlanmamýþtýr.

Kevserî’ye dair çeþitli monografiler ya-
zýlmýþtýr: Ahmed Hayrî, el-Ýmâm el-Kev-
¦erî (Kahire 1373); Hâmid Ýbrâhim Mu-
hammed, eþ-ÞeyÅ Mu¼ammed, Zâhid
b. ¥asan b. £Alî el-Kev¦erî ve cühû-
dühü’l-kelâmiyye (1988, doktora tezi,
Câmiatü’l-Ezher); Mehmet Emin Özaf-
þar, Muhammed Zahid Kevseri Haya-
tý Eserleri Fikirleri ve Hadisçiliði (1989,
yüksek lisans tezi, AÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü); Dayfullah Hamed Necî el-Manâsýr,
Cühûdü’l-Kev¦erî fî £ilmi’l-¼adî¦ (1993,
yüksek lisans tezi, Câmiatü Ürdün), Mu-
hammed Saîd Havvâ, el-Kev¦erî ve cü-
hûdühû fî £ilmi’l-¼adî¦ (Amman 1996);
Ebü’l-Feyz Ýbnü’s-Sýddîk el-Gumârî, Beyâ-
nü telbîsi’l-müfterî Mu¼ammed Zâhid
el-Kev¦erî (Reddü’l-Kev¦erî £ale’l-Kev¦e-
rî) (Riyad 1413); Muhammed Behcet el-
Baytâr, el-Kev¦erî ve ta£lîšåtühû (Kahi-
re 1938; nþr. Muhammed Hamed el-Ha-
mûd, Tâif 1410/1990). Zâhid Kevserî hak-
kýnda iki sempozyum düzenlenmiþtir. Bun-
larýn ilki Düzce’de yapýlmýþ ve sunulan bil-
diriler Muhammed Zâhid el-Kevserî:
Hayatý-Eserleri-Tesirleri adýyla yayým-
lanmýþtýr (Ýstanbul 1996). Sakarya Üniver-
sitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nin öncülüðünde
yine Düzce’de gerçekleþtirilen ikinci sem-
pozyumun bildirileri ise Uluslararasý Düz-
celi M. Zâhid Kevserî Sempozyumu
Bildirileri adýyla neþredilmiþtir (Düzce
2007).
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