
el-BEYAN ve't- TAHSiL 

tır. Bugün İbn Rüşd' ün eserinin pek çok 
yazmasının mevcut olmasına karşılık el
eUtbiyye veya el-Müstal]rece'nin muh
telif dünya kütüphanelerinde eksiksiz 
veya bir araya getirilerek tamamlanmış 
müstakil bir yazmasının bulunmayışı bu
nun açık delilidir. Diğer taraftan el- eUt
biyye için sağlam olsun olmasın her tür
lü rivayeti ihtiva ettiği yönünde tenkit
ler ileri sürülmüş, el-Beyan ve't-taJ:ışil 
ise bu hususlara açıklık getirmesiyle ay
rı bir değer kazanmıştır. 

İbn Rüşd gerek el-Müdevvene ile ge
rekse el-Müdevvene üzerine yapılan ça
lışmalarla ilgili geniş incelemeleri sonun
da elde ettiği ilmf birikimi, öğretim, fet
va ve yargı görevleri sırasında kazandı
ğı formasyon ve tecrübenin ürünlerini 
sonraki nesillere özellikle bu eser yoluy
la aktarmıştır. Müellif el- eUtbiyye'de 
zikredilen bir fetvayı değişik yönleriyle 
ele alırken özellikle şu hususlar üzerin
de durmaktadır: Mezhepte kabul edi
len görüşü belirtmekte, yanlış anlaşıl

maya elverişli veya tereddüde yol açan 
ifadeleri tahlil edip konuya açıklık ge
tirmekte, gerektiğinde delilleri zikret
mekte, bazı çevrelerde yaygın bulunan 
bir kısım yanlış görüşlerin doğrusunu 

belirtmektedir. Eğer mesele açıklanma

ya ihtiyaç göstermiyorsa gereksiz izah
Iara girmekten sakinmakta, tekrarlara 
girmekten kaçınmak için de bir defa 
açıkladığı meseleye daha sonra atıfta 

bulunmakla yetinmektedir. 

Kitapta ele alınan meseleler el- eUt
biyye'nin sistematiğine uygun bölüm
ler halinde incelenmekte ve bu bölümie
rin başında ele alınacak fetvaların kim
den işitil~iği ve kimin tarafından nakle
dildiği ("semau İbn Kasım min Malik" 
veya "semau İsa min İbn Kasım" gibi) be
lirtilmektedir. İbn Rüşd'ün kitap adını 
verdiği bu bölümler kendi içinde de bö
lümlere ayrılmaktadır ("Kitabü'l- Vudüi'l 
evvel", "Kitabü'l- Vudüi's - sani" gibi). Ki
tabı neşredenlerden Muhammed el-Hac
cl bu bölümleri "ruzme" başlığı altında 
ana bölümler içinde sınıflandırırken ki
tapların toplamını ve konularına göre 
dağılımını şu şekilde göstermektedir: 1. 

Ruzmetü'ş-şerai' (ibadetler, yirmi kitap); 
2. Ruzmetü'n-nikah (aile hukuku, on beş 
kitap); 3. Ruzmetü'l -büyQ' (borçlar huku
ku, on beş kitap); 4. Ruzmetü'l-akdiye 
(muhakeme usul hukuku, otuz iki kitap); S. 
Ruzmetü'l - ıtk (kölelik hukuku ve azat hü
kümleri, on iki kitap); 6. Ruzmetü'l -hudQd 
(ceza hukuku, yedi kitap); 7. Ruzmetü'l -
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cami' (genel konular, dokuz kitap; top}am 
ll O kitap). Buna karşılık Haccı eserin 
müellif huzurunda yapılan karşılaştırma 
çalışmalarından bahsederken birinci mer
halede doksan sekiz, ikincisinde ise on 
dokuz kitabın okunduğunu belirtmek
tedir ki buna göre toplam kitap sayısı
nın 117 olması gerekmektedir. öte yan
dan neşredilmiş şekliyle eserde yer alan 
kitaplar sayıldığında 121 rakamı ortaya 
çıkmaktadır. 

Eserin yirmi cilt halindeki ilmf neşri 
Muhammed el -Hacci ve bir grup arka
daşı tarafından yapılmış olup son iki cilt 
konu fihristine ayrılmıştır (Beyrut 1404-
1407/1984-1987; 1408/ 1988). Her cilt 
üzerinde o cildi tahkik edenin (veya eden
lerin) adları bulunduğu gibi, ayrıca XVIII. 
cildin başında bu çalışmaya katılanların 
bir listesi verilmektedir. 

Herbir bölümde ele alınan konular ese
r in orijinalinde "mesele" başlığı altında 
incelendiği için neşri gerçekleştirenler 

tarafından bu meselelere orada ele alı
nan konuyu hatırlatan başlıkların eklen
mesi faydalı olmuştur. Şu kadar var ki 
bu başlıkların yardımıyla oluşturulan ko
nu fihristinin iç atıflar bakımından çok 
önemli bir görev ifa ettiğinin eseri ya
yımlayanlarca belirtilmesine rağmen (XIX, 
5-6) bu iç atıflardan faydalanma husu
sunda okuyucunun epeyce zorluk çekti
ği ve kullanımı daha pratik bir fihriste 
ihtiyaç duyulduğu gözlenmektedir. Bö
lümlerin hangi ciltlerde yer aldığını top
lu olarak gösteren bir fihristin yapılma
mış olması da eserden İstifadeyi güç
leştirmektedir. Öte yandan ayet ve ha
dislerin geçtiği yerlerde bunların kay
naklardaki yeri belirtilmiş, fakat ayet 
ve hadisler veya diğer hususlar için ayrı 
bir fihrist eklenmemiştir. 

el-Beyan ve't-taJ:ışfl, Bicaye müftü
sü ve hatibi Muhammmed b. Ebü'I-Ka
sım ei-Meşezzalf ( JIWI, ö. 866 / 1461-
62) tarafından ihtisar edilmiştir. 
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el- BEYAN ve't-TA'RİF 
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İbn Hamza el-Hüseyni'nin 
(ö. 11201 ı 708) 

hadislerin vürüd sebeplerine dair eseri. 
L ~ 

İbn Hamza ei-Hüseynf diye tanınan İb
rahim b. Muhammed b. Kemaleddin ed
Dımaşki 1054'te (1644) Dımaşk'ta doğ
du. Şam nakibüleşraf* ı olan babasın
dan, ayrıca Dımaşk, Mısır, Hicaz ve İstan
bul'un tanınmış alimlerinden ilim tahsil 
etti. Dımaşk ve Mısır'da nakfbüleşraflık, 
ayrıca Dımaşk' ta mahkeme naibliği ve 
muhtelif medreselerde hadis ve Arap di
li müderrisliği yaptı. Bu eserinden baş
ka İbn Malik'in el-Eltiyye'si üzerine yaz
dığı yarım kalmış bir haşiyesi de vardır. 

Tam adı el-Beyô.n ve't-ta erit ii esbd
bi vün1di'l-Jıadişi'ş-şeritolan eser, mü
ellifin mukaddimede belirttiği gibi ori
jinal bir çalışma ·mahsulü olmayıp EbO 
Hafs Ömer b. İbrahim ei -Ukberf (ö. 3871 
997) ve Süyütf gibi bilginierin benzeri ça
lışmalarından dertenrnek ve yeni bilgi
ler eklenmek suretiyle meydana getir il
miştir. Kitapta hadisler alfabetik olarak 
verilmiş ve her hadisin kaynağı gösteril
miştir. Hadisin değeri üzerinde yer yer 
büyük hadisçiterin görüşleri nakledilmiş
tir. Daha sonra "sebebühQ" başlığı altında 
ve genellikle güvenilir kaynaklara dayanı

larak hadisin vürQd sebebi ( esbiibü vürü
di' l -hadis*) zikredilmiştir. Sebeb-i vürüd 
tesbit edilirken sırasıyla hadisin kendi 
içindeki muhtemel rivayet farklılıkları, 

varsa ilgili Kur'an ayetleri, sahabe ve çev
resinden gelen bilgiler değerlendirilmiş 
olup çok dağınık malzemelerden derlen
diği için eser değerli kabul edilmektedir. 

el-Beyan ve't- ta erit, hadis metinleri 
hareketi olarak iki cilt halinde Halep'te 
basılmıştır ( 1929-1930). Daha sonra Hü
seyin Abdülmecfd Haşim tarafından ha
disleri açıklayıcı mahiyette bazı dip not
larıyla üç cilt olarak Kahire'de yayımlan
mıştır ( 1973-1975). Halep baskısını esas 
alan Seyfeddin ei-Katib, eserin sonuna 
111 sayfalık bir indeks ekleyerek yine 
iki ci lt halinde ofset baskısını yapmıştır 
(Beyrut 1401 / 1981) 
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