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ISLAM ILIM TARIHINDE TESEKKUL EDEN METINLERI 

3 

İNCELEME VASITALARI 

Prof. Dr. Kasım ŞULUL • 

Biz müzakerernizde,. metin tenkidi ter ki bini tahlil ettikten sonra sadece 

bilimsel neşrin değil metin merkezli faaliyetlerin ön koŞulu mesabesinde o

lan "İslam ilim tarihinde teşekkül eden metinleri inceleme vasıtaları" üze

rinde duracağız. 

A-ISTILAH 

İlınl faaliyetlerde, ıstılahiarın tarhşılması doğru kabul edilmez;ı fakat 

yerinde kullanılmaları -bilimsellik bakımından- gereklidir. Bu biikımdan 

"metin tenkidi" terkibinin İslam ilim dairesindeki durumu araşhrılıp-tahlil 

edildiğinde şu hususlar dikkat çeker: 

"Metin" kelimesinin sözlük ve ıshlah manası malumdur.2 "Tenkid" ke

limesinin iştikakı ve konumuzia ilgili formları şunlardır: 

* 
ı 

2 

.. 
1- "'ı 'ii-Jı", s iliasi mücerredin ilk babından olan "..lÖ.i" fiilinin mastarıdır. 

Harran Ü. İlahiyat Fakültesi, kasimsulul@gmail.com 

"..;. '->-t.:... )l; CY c':>\.b...,'~/1'', bkz. Hüccetü'l-İsliim Ebü Hiirnid Muhammed b. Muhammed el

Gazzall (ö. 505/1111), Mihakkü'n-Nazar fi İlmi'l-Manhk, (CD: Şamile), s. 50. 

Bkz. Raşit Küçük, "Metin" maddesi, DİA, XXIX, 411-414. 

. . ' 
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2- ll ..ı.,.i::!ıll, süHisi mücerrede bir harf eklenen fiilierin ikinci babından . 
(J_:;;) bir mastardır. Bu kelimenin kullanımı yaygın değildir. 

3- ll ~\j;:;')'ill süHisi mücerrede iki harf eklenen fiilierin ikinci babından . 

(J~ı) bir mastardır. Bu kelimenin kullanımı yaygındır. Fıkıh kitaplarında, 

bazı hadis şerhlerinde, mevzu hadisleri konu edinen kitaplarda böyle hadis

leri eleştirrnek manasında3 ve bazı kitaplara isim4 olarak kullanılmışhr. 

~~~ı" mastarının ve ondan türemiş -konumuzla ilgili- bazı kelimelerin 

lugav1 manaları şöyledir: 

1- Ertelemenin zıddı olarak peşin ödeme yapmak. Mesela: 

~~;~ ~~ .ı.,;tW»t ı,Şr t:i J,;~.; Ptı ~::-ll! ı.:ı; .r.b ~..l;.- .JJ"· 
-.. .. ... #' 

2~ Paranın hakikisirıi, sahtesinden ayırmak (...~i;:;i): Fıkıh kitaplarında alış

veriş bahislerinde bu kelimenin mastarı 

~), 

3 

4 

"~\j;:j')ll J.ı_r;.ı" ve ll ~\j;:j')ll rJ.>." gibi terkiplerde çok kullanılır. 

. . ' 
3- Ağırlığı gerçek ölçülerine yakın olan (madem) para ( .:ı d'J ı,ŞI ,lı r y.UIJ 

4- Bir konuyu tarhşmak (.r ~ı .:) •-:. ~ •ı.; ı~ı , G')l.! ~~ı.; J), 

1-" ı.;.,; ,ı.,.i G J--i 'i rı;':lı 0:ı..:.. .,pı Jri JI5:;!J, r'_,..l' .w <i y\:5' <.>);il' .:-.ılı cı; r'-''i' J..:..o ..u) Jü 

>ü::ı:-'14 J<= Lo t;.,; j>'.tı .:ıi :ı..,r-Jı .:ıw, J , ,ü:;'Ji" bkz. İsmail b. Muhammed el-Aclil.ııl (ö. 1162), 

Keşfii'l-Hajfi' Ve Muzilii'l-İlbfis Amma İştalıara Mine'l-Alzfidis Ala Elsinet'ıı-Niis, Beyrut 

1408/1988, 1,7. 2- ",ü:;'Ji , J"" J·. ·Js- 1 .ı....J-ı", bkz. İbnü'l-Cevzl (Ebu'l-Ferec Cemalüddin 

Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Bağdadi et-Teymi el-Kureşi -510-597/1116-1201-), el

İlelii'l-Miitenfilıiye fi'l-Alıfidisi'l-Vfilıiye, thk. İrşadülhak el-Asseri, Faysalabad/P AKİSTAN 
1401/1981 (2. baskı), I,l. 

".j-Jl >ü:ı:-l'l ;..ı..s. c_f:- ,ü:;'Ji .J <Jliil 800 ;;,;,._ j.rJ.I ı,?' .ı)' <,> p':/ı ~ı, j.:<) .:r. .u-i" gibi. 
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5- İnsanların yapıp etliklerine göz dikip yerrnek ve ayıplamak manasın

da eleştirrnek Mesela: 

o ! ~ o .J .,.0 
, "" .,. , .. .. ... ... o .. o ! t . 

, ~ ı?' r..ı.ii ~ .!.1 _,s-; (.-P'; ı:ı~) :!1 )..\.ii <.fuı ..::..ı..l.ii ı:ı~ Jü .ı.,; ı ~b J...uı <J' ...:......~.:>- <J) 

...ı.:.c . .!.1 };ü ~ .s~=c.ıj''. 

6- Yavaş yavaş tüketmek Mesela: 

.J .,.. "' OJ " "" "" ( 

u?- ıy.) !....li ı--lk><)~ Jw 4-:1~ oY.~J ;;_,.o:.Jı ..;~i y:Ji,;:... ıJ ı)IS' J~ <J' ...:......~.:>- tJJ 
~ ~ 2 t - J.J 

ı~~ j5'4 <,ŞI ('+'l....b .:.r' ~ ıo?'.s 

Dikkat edilirse "..u..;" kelimesinde: "Nakit", "sahteyi ayırmak" ve "ayıp

lamak/yermek/eleştirmek" gibi manalar ön plana çıkmaktadır. Nakd, intikad 

veya tenkid kelimeleri, eski literatürde metin merkezli bilimsel faaliyetlerde 

bir ıshlah. olarak değil, lugavi manasıyla karşımıza çıkar. 

"Nakdü'l-metn" (.:;di ..ı.ii), "tenkldü'l-metn" (.:;di ı_c·;) veya "intikadü'l

metn" (.:;di ~L<.:;I) şeklindeki terkiplerden hiç biri eski eserlerde -web 

ortarnında yaphğımız araşhrmaya göre- geçmez. 

Muasır Arap literatüründe, Bah'da ortaya çıkıp gelişen "textual 

criticism" denilen faaliyetlerinden etkilenilerek ve bunun karşılığı olarak 

"nakdü'l-metn" (.:;dı ..ı.ii) terkibi çokça kullanılmaktadır. 

Metin türleri ve metin merkezli faaliyetler İslam ilim tarihinde çok çeşit
lidir. Kesinlikle tek bir İsimlendirme ile karşımıza çıkmaz. Bu sebeple bucla

rın çeşitli tasniflerine veya alt taksimahna, tek bir İsimlendirme yapmaya 
kalkışmak beyhude bir uğraşhr. Bu gerçek görülmediği veya göz ardı edildi-

5 "Tırnakla soyup, dişlerle aşındırmak (~1)", "kuş gagalaması", "yılan sokması" ve 

"kirpiye verilen bir isim (~f : i~!~ıı Jı...;J)" gibi başka manalar da söz konusudur. Bkz. el

Cevheri, es-Silıiilı fi'l-Liiğa, CD: Şamile (32 farklı alanda binlerce cilt kitaptan oluşan ve 
erişimi ücretsiz olan bir bilgisayar prograınıdır. Metinler genelde tarayıa (scanner) 
kullanılarak bilgisayar ortamına aktanldığı için hatalar oluşabilmektedir. Bu nedenle 
metinler kullanılırken dikkat edilmelidir: bkz. http://www.shamela.ws/), II,262; İbn 

• Manzfır, Lisiinii'l-Arab, CD: Şamile, III,425; Firfızabadi, Kiimılsii'I-Mulıft, CD: Şamile, s. 412. 

. . , 



480 iSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİIUSÜL PROBLEMİ-II 

ği içindir yıllardır şarkiyatçıların etkisinde kalınarak teşekkül tar
zı/yapısı/tabiah/intikali/karakteristikleri tamamen farklı mecralardaki ve dil
lerdeki metinlerle ilgili olarak ortaya çıkan ve gelişen "kritisizm"in İslam i
lim dairesinde yapılmış mıdır yapılmamış mıdır tarhşması sürüp gitmekte
dir. Aslında böyle bir sorunun/problemin bilimsel açıdan doğrulu

ğu/gerçekliği baştan sakathr. 

Zira değinilen hususlar bir tarafa kritisizm derıilince, -antik çağın safist

lerine dayanan- felsefi bir akım olarak eleştiricilikten, metin kritisizmine ka
dar -orijin ve özgünlük tarhşmaları bir tarafa.:. B ah' da ortaya çıkıp gelişen ol

dukça geniş beşeri zihinsel faaliyet alanlarıyla karşı karşıya kalırız. Bu beşeri 
zihinsel faaliyet alanlarının temel karakteristikleri ile neticeleri üzerinde du

rulması gerekir. Sekülerlik, değişkenlik, kutsalı yok etmek ve metinler dahil 
her şeyi metalaşhrmak gibi hususlar, bu temel karakteristiklerin en dikkat 

çekenleri ve görünür olanlarıdır.6 Öyleyse batının beşeri entelektüel bir tec
rü"Qesi olarak "kritisizm" kayd-ı ihtiyatlanazar-ı dikkate alınabilir. 

İslam'ın ilk asırlarına ait dim haberlerin rivayet şekline hakim olan ha
dislerin rivayet usul ve metodudur7 Kitabet, tedvlrı, tasmf ve eda tahammül 
tekniklerinden hadis merkezli çeşitli faaliyetlere kadar, kökü aynı fakat çok 
erken zamanlarda ayrı ayrı tezahür etmeye başlayan siyer-megazi, tefsir ve 
fıkıh gibi metin türlerine kadar pek çok metin merkezli faaliyet bulunmakta
dır. Bunların bir kısmını sıralamak bile maksadı izaha kafidir: 

6 

7 

8 

1- Farkına varılan bir ilmi tedvin etmek gayesiyle metin teşkili. 

2- Başka geçerli amaçlarla metin teşkili.s 

Bkz. H. P. Rickman, Anlam ve İnsan Bilimleri, Çev. Mehmet Dağ, Ankara 1992, s. 107 vd.; 
Orhan Hançerlioğlu, Felsefe SözliiğÜ, İstanbul 1982, s. 81-85; Doğan Özlem, Tari/ı Felsefesi, 
İstanbul2001, s. 439 vd.; Mehmet Emin Erişirgil, Kaııt Ve Felsefesi, İstanbul1997, s. S. 63 vd; 
Yusuf Kaplan, "Sekiiler Akim Ötesi", İslamiyat N (2001), sayı: 3, sayfa: 81-102. 

Fuat Sezgin, "İslam Tarllıinin Kaynağı Olmak Bakımmdaıı Hadis'in E/ıemmiyeti", İslam Tetkik
leri En,stitüsü Dergisi, İstanbul1957, ll/1,82. 

Abdurrahman b. Haldfın (732-808/1332-1406), Kitiibii'l-İber ve Diviinii'l-Miibteda ve'l-Haber fi 
Ayyiimi'l-Arab ve'/-'Acem ve'l-Berber ve men Asaralıımı min Zevi's-Sultiini'l-Ekber, Beyrut 
1413/1992 (bu eserin ilk cildi, Mukaddime'dir), 1,614 vd. 
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3- Tedris, tahammül, eda: Hadis ilminde: Sema', kıraat (arz), icazet, 

münavele (arzü'l-münavele), kitabet (mükatebe), i'lam, vasiyet ve vicade di

ye sekiz kısım halinde millahaza edilen ilim alma yöntemleri(tahammülü'l

il!Jl/tahammülü'l-hadis) dikkatle incelendiğinde gerçekte yazılı bir naklin 

kanunlanndan ibaret olduğu anlaşılır. Bütün bu usuller arasında ortak diğer 

bir nokta, hocanın talebelerine. yazı ve hafızayla tesbit edilen "haberi" kul

lanma izni (icazet) vermesidir. Haberi izinsiz kullanana "hadis hırsızı" 

(sarikü'l-hadis) denir.9 

4- Rivayet: İslam ilim tarihinde ilmi değeri yilksek her eserin birçok 

ravisi bulunması bir gelenektir. Hatta aynı eserin rivayetleri arasında -

genelde aslı değiştirmeyen- farklar da olabilmektedir. Zürkaru'nin belirttiği 

gibi: "İbn İshak' ın es-Szre' sinin ravileri çoktur ve bu rivayetler, ziyadelik ve 

noksanlık bakımından birbirinden farklıdır." ıo Dikkat edilirse Zürkaru, 

tefırüz bakımından değil_ ziyadelik ve noksanlık bakımından rivayetler ara

sında farklılıkların mevcudiyetinden bahsetmektedir. 

5- İstinsah-tashlh killdeleri ve uygulamaları. 6- Tefs1r. 7- TahkJk.ll 8-

Tedklk.12 9- Taharri.13 10- İ'rab ve benzeri veeililerden tahlil. ll- Şerh.14 12-

9 

lO 

ll 

12 

13 

14 

Bkz. F. Sezgin, Bıtlıtlri'nin Kaynakları, İstanbul1956, s. 17-23; M. M. el-A'zami, İlk Devir Ha
dis Edebiyatı, çev. Hulusi Yavuz, İstanbul1993, s. 265,271,272. 

Muhammed b. Abclllbaki b. Yusuf b. Ahmed b. Ulvfın el-Mısri ez-Zürkihu el-Ezheri el
Maliki (ö. 1122/1710), Şerh ale'l-Mevnhibi'l-Lediiııniyıje, thk. Muhammed Abdiliaziz Hiilidi, 
Beyrut 1996, II,353. Muhammed b. İshak b. Yesar'ın (85-151/704-768) ravi listesi için bkz. 
es-Sire: Kitfibi'l-Mebde' ve'l-Meb'as ve'l-Megnzi, thk. M. Hamidullah, Konya 1981, s. 36 (M. 
Hamidullah'ın takdimi). 

"W-4 ..ıUı -=-l,.'J .... ~ı", bkz. Muhammed AbdurraUf el-Münavi, et-Tevkif Ala Mıthimmnti't

Tafirif, thk. Muhammed Rıdvan ed-Da ye, Beyrut 1410, CD: Şamil e, s. 164. 

"<,ı);.l:l <i;)-._;, j,l-4 ..ıUı ..:..t,'j ... -.;.cıı", bkz. el-Münavi, et-Tafirif, s. 167. 

"V>'l}J .::ır'ıı tS _r-i YJ. ,şr:Jı", bkz. Seyyid Şerif e!-Cürcfuıi (ö. 816/1413), Kitfibii't-Ta'rifnt, 

baskı yeri ve tarihi kaydedilmemiş, s. 53. 

" :.r .;>- ı... J4kb 4....ı r)L<ıı :.r J-<.:.1' cr-) -}! JJ'; .ı....., ,şi J.ı...dı cr- """'J rJ!' ~ .u..,i crl' 

,~;,...", el-Münavl, et-Tenrif, CD: Şamile, s. 427. 

. . ' 
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Kaynak tesbiti (bir nevi tahrk). 13- Haşiye.15 14- İmla-emrui. 15- Ta'lik.16 16-

Mutavvel. 17- İhtis&r. 18- Asla uygun teks!r. 

Hadis, fıkıh ve tarih gibi ilimlerle birlikte yürütülen ilmü rivayetü'l

hadl:s, fikhü'l-hadl:s, mühtelifü'l-hadls, nasihü'l-hadl:s ve mensılhuhu, 

müşkilü'l-hadis, garibü'l-hadis, esbabü vürıldi'l-hadis, ihtisarü'l-hadis, 

iktisarü'l-hadis, takn'ü'l-hadls, şaz, muztarib, maklub, muallel, müdrec, 

musahhaf, ziyadetü's-sika, ihtilaru'l-hadis, tearüz, cerh ve tadil, mevzu' ha

dl:slerin tesbit kriterleri17 sıhhatü'l-metn, asruetü'l-metn, temhlsü'l-ahbar (o

lay sınaması/tenkidi), edebü'l-müerrih, edebü'l-katib, yazışma/inşa sanah 

(divanü'r-resilil ve'l-küttab) gibi daha pek çok metin merkezli bilimsel faali

yetler bulunmaktadır. 

Öyleyse İslam ilim tarihinde teşekkül eden metinler üzerinde bir İsim

lendirme yapılacak ise bunun mutlaka metinlerin karakteristiklerini dikkate 

alması, kapsayıcı olması ve metinletimize olumsuz bir yaklaşımı ifade et

memesi gerekir. Bu konuda teklifimiz, basit/yalın ve. kapsayıcı olan, "metin 

incelemeleri", "metin araşhrmaları", "metin tahlili" veya "metin araşhrma 

15 

16 

17 

T. R. Topuzoğlu, "Hfişiye", DİA, XVI,419-420'den. 

Sözlükte bir şeyi asmak, destek ve dayanaktan mahrum bırakmak anlamına gelir. Farklı 
ilimlerde farklı manalarda kullanılmıştır: a) Bir kimsenin (ravinin) kendi şeyhinden itiba
ren bir veya birkaç raviyi yahut bütün senedi atarak "kale fulan" veya "k1ile ResUluilah 
(as)" ibaresiyle rivayette bulunması. b) Bir kitaba açıklayıcı, i:arnarnlayıcı, değerlendinci 
notlar koyınak, yazmak. c) Hat sanatında bir yazı çeşidi. d) Ayrı yazılması gereken harfleri 
birleştirmek, harfleri birbirine karıştırmak. e) Şafiiler, ta'liki em1ili manasma da kullanırlar. 
Bkz. Talat Koçyiğit, Hadis lshlalıları, Ankara 1985, s. 427-428; Muhammed Halef Selarne, 
Lisfiııii'l-Mıılıaddisfıı, CD: Şarnile, II,343; Abdullah Aydınlı, Hadis Istzla/ıları Sözliiğii, İstanbul 
1987, s. 149. 

Mevzu' hadisleri tesbitte başvurulan kıstaslan (mesela Süyilti, Tedrfbii'r-Ravl' de -!,276-

şöyle der: } ;..ı...WıJ __...J.ı.w.ı; ı... .o.; ... ~J Jul:ıı ~'i~ j.W.llili.J:. eı7~ eıi c'>}' jl'io <.!..?.- ,y eıi 

~~ t. Lr. )'1 } ; ;ı p.ı <:....lt } ~ı ._,.,ı:Qı <.l'i.ı.l yt;,. Cı~) bazılan -bilerek veya bilmeyerek

sıhhati tesbit edilmiş hadisler için de kullanırlar ve bıınu yaparken de "Kur'an'a arz" vs. 
diye yanlış ıstılah kullanır!ar. Halbuki herhangi bir hadis ıstılahlan, ta' rifat veya rniftahü'l, 
ulum türii esere ba)<rnış olsalardı, "arz" kelimesine (bkz. DİA, "Arz" maddeleri, III, 438--
440) böyle bir mana verilmediğini, bu tarzda kullanılmadığını ve sıhhati tesbit edilmiş ha
disleri mevzfı hadis derekesine indirip sonra yeni baştan mevzu hadisleri tesbit kriterleri
ne göre değerlendirmek gibi bir garabete asla düşmezlerdi. 
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ve incelemeleri" gibi terkipler olacakhr. Metinler üzerinde/etrafında yapılan 

çalışmalar, muhtevasına güre böyle bir genel İsimlendirme altmda tasnif edi

lebilir. 

B. KLASİK ESERLERİ İNCELEME VASITALARI 

İlıni faaliyetler, metinlerle varlık kazanır, korunur ve gelişir. "Farkına 

varılan anlaşılabilir ve gerçek olan her konunun, zahna arız olan özellikleri 

araşhrmak doğru olduğuna göre, her mefhumun ve hakikatin kendisine has 

bir ilminin olması gerekir" .ıs Dolayısıyla o ilmi elde etmenin doğru vasıtala

rımn tespiti ve tiınsili gereklidir. Öyleyse İslam ilim tarihinde telif edilen kla

sik metinlerin anlaşılmasının ve daha sonraki safhaların ön koşulu, araç ilim

lerin usUlünce elde edilmesidir. 

İslam ilim tarihinde gelişen ilimler -İbn Butlan'ın (ö. 458/1066) ifade etti

ği gibi- üç ana 'sımfa ayrılabilir19: 1- İslami ilimler, 2- Felsefe ve tabiat ilimleri, 

3- Dil ve edebiyat ilirnleri. 

Bu üç ilim grubu arasındaki karşılıklı ilişkiler, ters çevrilmiş bir ikizke

nar üçgen şekli üzerinde gösterilebilir. İslfunl ilimler üçgenin sağ üst köşe

sindeki şeref kürsüsünde, felsefe ve tabiat ilimleri de aym seviyedeki sol üst 

köşede bulunmaktadır. Dil-edebiyat ilimleri ve manlık alt uç noktada yer a

lır.20,Usı1lü'd-drn, fıkıh usulünde olduğu gibi her ilmin tarif, mevzu, asıl21 ve 

18 

19 

20 

İbn Haldıln, I, 40. 

"İlimlerin tasnifi" (ihsaü'l-ulılnı), eskiden beri ilim adamlannın üzerinde önemle durduk
lan bir konudur. İlimlerin sınıflandınlması teorik ve pratik açıdan gereklidir. İlimler bir
birleriyle ilişkili ve değişik yollarla birbirleriyle etkileşim halinde olsalar bile aynı zaman
da aralannda sınır çizgilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Sınıflandırma sonucunda ilim
ler arasında ortak bağlar kurulabilir ve onlara ilişkin toplu bir bakış açısı sağlanabilir. Da
ha fazla bilgi için bkz. Mahmut Kaya, "İhsiiii'l-ııliim", DİA, XXI, 549-550. 

George Makdisi, Ortacnğ'da Yiiksek Öğretim: İsliim Diiııyası ve Hıristiyan Diiııyası, çev. Ali 
Hakan Çavuşoğlu -Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul 2004, s. 134. 

. . ' 



484 İSLAMi İLİMLERDE METODOLOJİ!USÜL PROBLEMİ-II 

-o ilimierin giriş· kısmını teşkil eden-mebadi'i22 de o ilimlerde ihtisas sahibi 

olmak isteyenler için birer vasıta mesabesindedirler. 

Alt uç noktada yer alan ilimler, araç mesabesindedir. Üçgenin üst iki ta- · 

rafındaki ilimiere ulaşmanın yolu bu ilimierin tahsilinden geçmektedir. Baş

ka bir deyişle araç sayılan ilimler usUlünce tahsil edilmediğinde, temel mak

sat teşkil eden ilimleri anlamak, tahlil etmek, sonuç çıkarmak ve doğru ge

nellemelerde bulunmak gibi aşamalara intikal imkarn güçleşir. 

Tabii ki araç ilimleri her tahsil edenin, bu aşamalara mutlaka geçeceğini 

söylemek doğru değildir. Zira bir şeyin imkan dahilinde olmasıyla gerçek

leşmesi farklı şeylerdir. Anlama, çözümleme ve benzeri safhalara intikal; ha

zırlık aşaması olan araç ilimlerin elde edilmesiyle birlikte, sağlıklı bir zeka, 

güçlü bir öğrenme arzusu, sabır, birikim, hocanın merkezi bir konuma sahip 

olduğu yetişme tarzı gibi iimillere de bağlıdı:r. Yetişme tarzı gerçekten önem

lidir. Söz gelimi sathiciliğin egemen olduğu bir ortamda yetişenin zihni sathi 

olur.23 Tahk1k24 ve tetk}kin25 esas olduğu ortamlarda yetişenin her şeye bakış 

21 

22 

23 

"• p<. ..,ı.. c,.-= ı.. _,.. j . ./~/1. • ;~.,.- t_,.!.l' .:; J • p<. Jl _,.. A '1 J .Yl A W> • .;t,.. .....uı .:; _,.. J ~i e;r. J -'""" ~~ 

•p<. ~ C,.-:<J ~ ...... <>. ..:..,;. Lo J.-~'J .p<. ~_,..c,.-:< 'lJ .p<. ..,ı.. -:,.-:ı W>", bkz. Seyyid Şerif el

Cürciini (ö. 816/1413), Kitiibii't-Ta'rifiit, baskı yeri ve tarihi kaydedilmeırıiş, s. 28. 

Mebde' kelimesinin çoğulu olan mebadi', -mantıkta- bir bilim dalına giriş yapılması için 
bilinmesi gerekli olan ıstılah ve konulardır. Başka bir ifadeyle, bir bilim dalının giriş kıs
mını oluşturan unsurlara mebde' denir. Bkz. el-Cürcaru, et-Ta'rifiit, s. 197; İsmail Hakkı 
Bursevi, Fııriik Hakki, Ziihire matbaası, Zilkade 1251 -Taş baskı-, s. 196; Ka tip Çelebi, 
Keşjii'z-Zımiitı, Maarif Matbaası 1941, I, 9-10. 

İbn Haldfın'a göre: "Amaç durumundaki ilimlerde sözü uzatıp genişletınenin, meseleleri 
.dallandırınanın, delilleri ve göriişleri açık ve ayrıntılı şekilde ortaya koymanın bir sakınca
sı yoktur. Çünkü böyle yapmak, o ilimleri tahsil eden öğrencilerin melekelerini sağlamlaş
tınr ve kastedilen manaların daha açık bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Arapça, mantık 
ve diğer araç ilimlerde ise sadece fonksiyonlan ölçüsünde açıklamalar yapmakla yetinilir, 
söz çok fazla uzatılıp genişletilmez ve meseleler dallandınlmaz. Aksi takdirde onlardan 
beklenen amacın dışına çıkılmış olur. Çünkü bu ilimierin amacı, sadece diğer ilimierin a
racı olmaktır. Eğer söz konusu ölçünün sınırlan aşılırsa, amacın dışına çıkılır ve onlarla 
meşgul olmak gereksiz bir şey haline gelir. Ayrıca söylenenlerin uzunluğu ve dallannın 
çokluğundan dolayı, onlarda meleke elde etınek de zorlaşır. Belki de bu durum, araçları
nın uzunluğundan dolayı bizzat amaç olan ilimierin tahsil edilmesinin önünde bir engel 
teşkil eder. Çünkü insan ömrü bunların hepsini tahsil etıneye yetınez. Dolayısıyla (ölçüyü 
aşmış olan) alet ilimleriyle meşgul olmak ömrii boşa geçirmek ve faydasız bir işle meşgul 
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açısı ise -İbn Haldün'un ifadesiyle- dikkatli tenkid26 olur. Tabi ki istisnalar 

kaideyi bozmaz. 

Özetle -İbn Haldün'un ifade ettiği gibi- ilimler fonksiyanlarına göre araç 

ve amaç/maksat ilimler olmak üzere ikiye ayrılır. "Maksat" olan ilimlerin el

de edilmesi "araç" konumundaki ilimlerin tahsiline bağlıdır.27 

Ta.cüddm es-Sübki, yukarıda bahsedilen hususlara - tarih çalışmaları 

bakımından - dikkat çeker. Hatta o, meşhur "Tabakfitü'ş-Şafiiyyeti'l-Kübrii" 

adlı eserinde "Kiiidetun fi'l-Cerlı ve't-Ta'dfl" ve "Kiiidetun fi'l-Müerrilıfn"213 baş

lıkları alhnda bu konuları ele almışhr. 

Tarihçi-kaynak ilişkisi ve tarihçinin konusunu ele alış tarzına dair killde

ler öneren Tacüddin es-Sübki'ye göre, tarihçi: 

24 

25 

26 

27 

28 

olmak haline gelir. Sonraki iiliınierin nahiv ilminde, rnanhk ilminde ve hatta fıkıh usillün
de yaphklan buna örnektir. Çünkü bu alirnler, bu ilimlerde söylenenlerin çerçevesini son 
derece genişletip detaylandırmışlar, meselelerini dallandırmışlar ve sonuçta bunlan araç 
ilim olmaktan çıkanp, bizzat amaç ilim haline getirmişlerdir. Bundan dolayı o ilirnlerde, 
bizzat amaç olan ilimlerde hiç de gerek duyulmayan görüşlere ve rneselelere yer verilmiş
tir. Bu ise bir çeşit boş ve faydasız şeylerle meşgul olmak anlamına gelir. Sonraki alimierin 
nahiv ilminde, rnanhk ilıninde ve hatta fıkıh usulünde yaphklan buna örnektir. Çiinkü bu 
iHirnler, bu ilimlerde söylenenlerin çerçevesini son derece genişletip aynntıla:ndırmışlar, 
meselelerini dallandırmışlar ve sonuçta bunlan alet ilim olmaktan çıkanp, bizzat amaç i
lim haline getirmişlerdir. Bundan dolayı o ilirnlerde, bizzat amaç olan ilimlerde hiç de ge
rek duyulmayan görüşlere ve rneselelere yer verilmiştir. Bu ise bir çeşit boş ve faydasız 
şeylerle rneşgul.olrnak anlamına gelir. Diğer taraftan bu durum, öğrencilere zarar veriyor. 
Çiinkü öğrencilerin bizzat amaç olan ilimiere verdiği önem, araç ilimiere verdiği önernden 
daha büyüktür. Şayet öğrenciler, ömürlerini araç ilimleri öğrenmekle geçirirlerse, acaba 
amaç ilimleri ne zaman tahsil edecekler?" Bkz. Mukaddime, I,622. .. 

"4l:J.ı., AJLiı ..:..t,:j .... ~ı", bkz. Muhammed AbdurraUf el-Münavi, et-Tevkif Ala Mulıimmati't

Taarif, (CD: Şamile), s. 164. 

"<;_,l;L:l ...;,)> ıJ> j,l.ı., .ıLiı ..::..~.,>'! JJ.ı.:ll", bkz. el-Münavi, et-Taarif, s. 167. 

".,....._,Jı -tM" bkz. İbn Hal dün, I,24. 

İbn Haldun, !,622. 

Tacüddin Ebu Nasr Abdülvehhab b. Takiyyüddin Ali es-Sübki (727-771/1326-1369), 
Tabakatii'ş-Şafiiyyeti'l-Kiibra, thk. Abdülfettah Muhammed el-Hulv- Mahmud Muhammed 
et-Tanahi, Mısır 1964, II, 22-25. Tabaktlftaki bu iki başlık, rnüstakil bir risale şeklinde neş
redilrniştir: Bkz. es-Sübki, Kaide ft'l-Cerlı ve't-Tadfl ve Kaide ji'l-Muerrilıfıı, thk. Abd ilifettah 
Ebu Gudde, Kahire 1978. 

. . ' 
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1- Doğru sözlü olmalıdır. 

2- Alınh yaphğında manayı değil, lafzı esas almalıdır. 

3- Alınhyı, müzakere ederek yapmalı, soma kaydetmelidir. 

4- Haberin kaynağını belirhnelidir. 

Tarihçinin kaynakla ilişkisini belirleyen yukandaki kaidelerin gerçek

leşmesi, tarihçinin bazı şartlara haiz alınasına bağlıdır. Sübki'ye göre bu şart

lar dört tanedir: 

1- Biyografisini yazdığı veya hakkında bilgi verdiği kişinin~ dindarlık, i

lim ve başka sıfatlar bakımından, durumunu bilmesi gerekir. Bu çok önemli

dir. 

2- Tarihçinin ibaresi yani beyanı güzel ve düzgün (hesenü'l-ibare) olma-. 
lıdır. Lafızlarm/sözcüklerin ifade ettiği anlamlan bilmelidir (medlfıHit-ı 

elfaza marifet): Tacüddin es-Sübki'nin bu ifadesinde, dil-edebiyat, manhk, 

münazara, cedel ve fıkıh usfılü gibi ilimleri ilgilendiren, "ibare" (beyan), "la

fız/elfaz" (kelime/sözcük, kelam/söz), "delaiet", "dal", "medlfıl", 

"medlfılatü'l-elfaz" ve "lafız-anlam ilişkisi" gibi ıshlahlar ve mevzular dik

kat çeker. Ona göre, tarih çalışmalan için esaslı bir dil formasyonu vazgeçil

mesi mümkün olmayan bir ön şarthr. 

3- Tarihçinin "tasavvuru29 giizel" olmalıdır. Ta ki ele aldığı şahsın ter

cüme-i halini bir bütün olarak tasavvlır edebilsin ve durumunu ne eksik ne 

fazla anlatsın: 

29 İslam miıntıkçılannın bilgi nazariyesi ile ilgili bir terim olan tasavvur, bir şeyin sılretinin 
akılda hasıl olması ve mahiyetinin -nefiy veya ispat şeklinde bir hüküm vermeden- idrak 
edilmesidir (el-Cürdini, et-Ta'rifiit, s. 59). Tasavvurun meydana gelmesi, mücmelin tafsiline 

veya mufassalın -nispeten- tafsil edilmesine dayarur ( Js- '1'! C"";. 'i ,:r.Uı .j ;_,_dı J _,....,- ...,..U, 

<,.-.:l4 J..=..i.- J_ -';} J....; ~,bkz. es-Sekkaki, Miftiilıii'l-Ulılm, CD: Şamile, 1,136). Temessül 

gibi ol~n tasavvur, tahayyül, tevehhüm ve zandan farklıdır (el-Askan, Mucemii'l-Fiiriiki'l
Liiğaviyye, CD: Şamile, I,87, 88, 235). Aynca bir şey hakkında hüküm vermek, -herhangi bir 
şekilde- o şeyi tasavvur etmenin uzantısıdır. İslam mantıkçılanna göre ilim, tasavvur ve 
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"Tasavvuru güzel" (hasenü't'-tasavvur) izafesi de ıshlahl bir anlam ka

zcinnuş olup: "Eşyanın, olduğu şekliyle ve olduğu kadar, anlaşılır bir şekilde 

anlahlmasıdır"30 diye tarif edilmiştir. 

Tacüddin es-Sübkl'ye göre, tarihçinin tasavvurunun güzel olması ve 

bilgisi, -araşhrma, telif veya tenkit esnasında- hahrlamayı3I sağlamaz. Öyley

se, tarihçide bulunması gereken şartlara "hahrlama melekesine sahip olmak" 

da ilave edilmelidir. 

4- Kişisel arzu ve eğilimlerine (heva) yenilmemelidir. Aksi takdirde he

vesleri, hayallerle sevdiğinde sözü uzahrken başkasında kısalhr. Öyleyse ta

rihçi ya kişisel arzu ve eğilimlerinden sıyrılmalı -ki bu çok önemlidir- ya da 

adil davranıp bunları bashrmalı ve insaf yolunu tutup dengeli olmali dır. 32 

İki ve üçüncü şartlar tarih çalışmalarında ön koşul niteliğindedir. Bir ve 

dördüncü şartlar ise tarih çalışmaları yanında her tür bilimsel araşhr

ma/inceleme/değerlendirme gibi ilmi faaliyette aranacak diğer safhalara işa

ret eder. Yani çalışılan konuyla ilgili verilerin toplanmasına tam gayret et

mek, keyfilikten kaçınmak, bilimsel yöntemlere bağlılık, adil, dengeli, insaflı 

ve tutarlı olmak gibi hususlara işaret eder. 

30 

31 

32 

tasdik olmak üzere ikiye aynlır. Onlar, bilgi nazariyesi ile olan ilgisinden dolayı, tasav
~rdan ilk ilim olarak bahsetrnişlerdir. İlk ilim olan tasavvur, tarumla ve onun yerine ge
çen bir şeyle kazarulır. Tasdik ise kıyas ve onun yerine geçen bir şeyle kazarulır. Tasavvur-... 
larm esası beş külliler olup bunlar: Cins, nevi, fasıl, hassa ve arazdan meydanagelir. A-
maçlan ise tarif, (bir kavramın özünü tanıtan ve başka kavraınlardan farkını belirleyen bir 
tanımlama işlemi olan) had ve resimdir. Tasdikierin esası, önermelerdir. Amaçlan ise kı
yas, burhan, cedel, şiir, hitabettir. Bu bölümler ilke ve amaçlaoyla birlikte mantığın konu- · 
sunu teşkil ederler. Bkz. M. Naci Bolay; Farabi ve İbııi Sina'da Knvram Aıılaı;ışı, İstanbul 
1989, s. 8-9. . 

"<l j-+-< .ıJ;. if' t.. J-'-'i .t,.;. \rı ,y- ~~ JJ...::ıı ,:r->-" bkz. el-Münavi, et-Tafirlf, CD: Şamile, s. 280. 

Jl.::.> .. : ... ::ıı 1 Jr==!' J;:=- şeklindeki tabir! er, istenen şeylerin hatırlanmasını; mesela tasavvur 

edilen şahsın biyografisi yazılırken onunla ilgili manalann/şeylerin yeri geldikçe hatırla
nabilmesi melekesini ifade eder. 

Sübki, Tabakiit, IT,22-25; Kfiide, s. 69-86. 

. . ' 
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Ahmed b. Hanbel'in de aralarında yer aldığı birçok ilim ehlinin, 

ra viierin durumu cerh ve ta' dil yönünden araştırılırken ta' dlle öncelik veril

mesi gerektiğini belirtıneleri, üzerinde ayrıca durulması gereken bir tesbittir. 

Ahmed b. Hanbel bu konuda ll Adaleti sabit olan kimse hakkında, hiç 

kimsenin cerhi kabul edilmez. Cerhini gerektiren tartışmasız bir husus orta

ya çıkıncayakadar (bu böyledir)" demiştir" _33 

Tacüdaın es-Sübkl ise aynı konuda şu tesbit ve izahlarda bulunur: "Bu 

killde gerekli ve yararlıdır. Onu usill kitaplarında göremezsin. Cerh ve tadili 

öğrendiği ve cerhin tadlle takaddüm ettiğini duyduğunda, işlerin aslı konu

sunda dikkatsiz veya nakledilen asıllarla yetinen anlayışı kıt biriysen, 

(ravilerin durumu araştırılırken) geçerli killdenin cerh olduğunu zanneder

sin. Aman ha aman! Sen sen ol böyle bir zandan sakın . 

. Bilakis bizce doğru olan: İmameti ve adaleti sabit kimseyi, övenleri ve 

tezkiye edenleri çok, cerh edenleri nadir, mezhep taassubu veya başka bir ta

assup sebebiyle cerh edildiğine dair işaretler varsa, cerhine iltifat etınememiz 

ve onu adil kabul etınemizdir. Aksi halde bu kapıyı açarsak ve mutlak suret

te cerhin önce geldiğini kabul edersek, imamıardan/ulemadan kimse sela

metle kalmaz. Zira tenkitçilerin eleştirmediği ve insanların onu tenkit etınek

le helak olmadığı bir imam/alim yoktur" .34 

Metinleri araştırma/inceleme/değerlendirme her ne kadar araç ilimleri

nin öğrenimiyle başlamakta ise de ilerleyen safhalarda başka bilimsel araçla

ra da ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlar üzerinde de kısaca durmak

ta yarar vardır. 

İsıarnı ilirnler, zamanla birbirinden ayrılmış ve· ayrı yapılar şekliıide tas

nif olmuşlarsa da birbirleriyle sıkı bir alış veriş halindedirler. Sehil.vi'nin: 

33 İbn Hacer, Telızfbii't-Telızib, (CD: Şamile), VII,271. 

34 Sübkl, Ktiide, s. 9-10. 
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"Tarih, hadis disiplinlerinden biridir"3S şeklindeki ifadesi İslfunl ilimler ara

sındaki sıkı bağlara ve ilişkilere işaret için kafidir. Öyleyse sağlıklı bir tahlil 

ameliyesi, ele· alınan konunun diğer ilimlerle kesiştiği ve ayrıldığı alanların 

belli oranlarda bilinmesini de gerektirir. Muhammed b. Süleyman el

Ka.fiyed'nin (788-879/1386-1474), -tarih ilmini, varlık kavramı ve diğer ilim

lerle ilişkisi konusunda yaptığı- şu kısa açıklama ifade etmek istediğimiz 

noktaya ışık tutar: 

"Derim ki: Varlık; ya kadimdir ya hadistir ya da -bizim konumuz dışın

da olan- ne kadim ne de hadistir. Kadim olan, Allah'ın zatı ve sıfatlarıdır. 

Kelam ilmi, -zikri yüce- Allah'ın zatından, sıfatlarından ve bunlarla ilgili me

selelerden bahseder. Tarihçi, bu konularla kelam ilmi gibi ilgilenmez. Nite

kim fıkıh, usfıl ve diğer ilimierin konularıyla da -ilgi alanı dışında olduğu i~ 

çin- ilgilenmez. Evet, tarihçi söz konusu ilimlerle, ihtiyaç duyduğunda, hadi

seleri tanımlama (tahdlt) ve vakitlerini belirleme (tevklt) açısından ilgilenebi

lir ."36 

Diğer taraftan İslam! ilimierin her birinin kendine özgü tarifi, konusu, 

ıstılahları, usfılü ve meseleleri bulunmaktadır. Bunun bir uzantısı olarak İs

lfunl ilimierin her birinin kendine özgü bir metin yapısı ortaya çıkmıştır~ Ya

ni her ilmin usulü, ıstılahiarı ve meseleleri ve bunların uygulamadaki halle

riyle ilgili ayrı metin grupları oluşmuştur. Bunların rivayeti, tahklki, teclklki, 

şer hi, haşiyesi, ta'llki, ihtisarı (muhtasar), tatv!li (mutavvel) ve tafsili ile ilgili 

farklı düşünceler ve bakış açıları da bulunmaktadır. Metin incelemelerinde 

doğru olan yöntemin üzerinde çalışılan her metnin kendi zemininde ve tabi! 

mecrasında, ilgili kaidelerine bağlı kalarak ve kendi değerLendir

me/tahlil/şerh/eleştiri düzeneği içinde ele alınması olduğu kanaatindeyiz. 

ilimierin gelişmesi sonucu ortaya çıkan verilerin kullanılmasına bir ör

neklik teşkil etmesi bakımından İbn Haldfrn'un tesbitleri üzerinde bir nebze 

durmakta yarar vardır: 

35 

36 

"..:..,..\J.ı .:ı_,:; J';) t.<Ji::lı ~"bkz. Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman es-Sehavi, el-İ'mı 

bi't-Tevbilı limen Zemme't-Tarfh, thk. Franz Rosenthal, Beyrut ts., s. 82. 

Kasım Şulul, K!ifiyeci'de Tari/ı Usulü -el-Mııtasar Ff İlmi't-Tfirilı -, İstanbul2003, s.lOl. 
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İbn Haldfrn, tarihçilerin içine düştükleri yanlışlıkların temel nedenlerini 

tesbit etmekle yetinmez, bu hatalardan sakınınanın yollan ve tarihte doğru

yu yaİ'ı.lıştan ayıracak yöntemler üzerinde yetkin bir şekilde durarak teklif

lerde bulunur. Ona göre, İslam tarih kitaplarında yer alan haberler konusuna 

göre ikiye ayrılabilir: 

1- Dinl haberler, 

2- Olaylara ait haberler.37 · 

İbn Haldfrn' a göre, hadis usUlündeki ravilerin doğruluğunu ve adaletini 

araştırma yöntemleri, hadislerin sahlhini, sahlh olmayandan ayırt etmeye ye

terli gelse bile tarihçilerin naklettikleri olaylara ait haberlerde kafi gelme

mektedir. Tarihl hadiselerde kişi eleŞtirisi (cerh ve ta'dll) ancak ikinci dere

cede yardımcı olabilir. Yapılması gereken tarihsel haberin içine girip "olay 

eleştipsi" (temhlsu'l-ahbar) yapmaktır. Böyle yapıldığı takdirde aktarılan 

hadiselerde doğruyu yanlıştan ayırmanın yolunu; yani şüpheye mahal bı

rakmayacak burharu bir metotla doğruyu yanlıştan ayırmanın kanununu bu

luruz. Böylece umranda vuku bulan hadiselerin doğruluk ve yanlışlığını 

tesbit konusunda nasıl karar verebileceğimizi biliriz. İşte tarihçiler, naklettik

leri hadiselerde doğruluk ve isabeti bu ölçüyle tesbit ederler.38 

İbn Haldfrn' a göre,. ilimler mantık üzerine kurulmalıdır.· Akıl mantığa 

göre hareket ederse hataya düşmekten kendini korur. İbn Haldfrn, sahip ol

duğu zengin tecrübelerden ötiirü sosyal ve siyası tezahürlerin kesinlikle bil

dik filozof mantığına uymadığını görmüştür. Zira filozof mantığında kişisel 

37 
38 

İbn Haldfrn, I,38c39. 
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.:ı\5' ı; ı ı.. i; E-' } j-<.c .........:.; .j _p..ı ..!Jj; .:ı i ~ C? ;ı;)ı J<..t.ü Jl E'"_;! \' J >1;)1 J<.ı...:ı ~ı eP
\' U:..J.ı J [; J .ı..aıı J }.ı.. ;Jt.-:....1 _p..ı .) .:1'\kll ;;' }:.:ll J:>i ~ ..ı..:ı J cı _,.,..=ll; J<.h:li ıj ).ll ;.ı.m ')U ":}~ 
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. .k,..alı; ;Jı.Wt., ;ı;)lı :u:ıı .:,.l:lı ~ J-y L;J~ .:,.ı:ıı J-=- .:,...,.. u. ~ı .:; .ı., ':lU ..:.>wı_,Jı .::" Jl,>' \'ı ı..i1 
..,ı... ı..~) J<.Wı ;r ri ..!JJ; LeJ }-" 1 ..,. h .:ııs::..ı .,;ı }:.:; .:ı i ~; ..!.ll.ill :uılklı Jt,:?i :r ~; L;J..L..o ", 

İbn Haldfrn, !,38-39. 
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eğilimler vardır ve somut olandan uzakhr. Sosyal hadiseler, hukukçuların 

benzer meseleleri birbirine kıyaslama manhğına da uymaz. Çünkü umrarua 

ilgili hallerin hiçbiri diğerine kıyas edilemez, bazı hususlarda birbirlerine 

benzeseler bile diğer hususlarda tamamen farklı istikamette gelişebilirler. O 

zaman olaylan doğru tasvir eden haberler bulunmadan tarih yazıcılığı, tarih 

yazıcılığı olmadan da insanın varoluşunu belirleyen insani-toplumsal olaylar 

anlamında tarih ilmi mümkün olmaz. Zira tarih ilmi, tarihi rivayet ve eserle

re anlam veren çerçevenin esasını teşkil eder.39 

İbn Haldf:ın, tarihsel haberin içerdiği gerçeği, tarihin hammaddesinden 

çıkarır. Bunu da geçmişin doğru tarihsel bilgisini elde ehnek için yapar. Filo

zoflar manhklarını kendi kaynaklarından, İslam hukukçulan kendilerine öz

gü manhğı (fıkıh usUlü) fıkıh ilminin hammaddesinden; dinin kaynak metin

lerinden ve Şeriat'ın maksatlarından elde ederler. O halde tarihin manhğı da 

bizzat tarihten, maziden ve hal-i hazırdan çıkanlmalıdır. Tarihin kuralları 

sosyal hayahn realitesini ifade etmelidir. Beşeri hayahn doğasını ve değiş

meyen özünü veren prensipler tarihte ölçüt olarak kullanılmalıdır. Tarihte 

mümkünü imkansızdan ayıracak kanun "toplumsal hayahn doğasını ince~ 

I emektir". izlenmesi gereken yol, "toplumsal hayahn realitesine uygunluk" 

kuralıdır. 

Tarihi haberlerin "realiteye uygunluk" kuralını tesbit için yapılınası ge

reken iş, umrarun zahna ait ve tabiahnın gereği olan şeyler ile anz1 olup sos

yal hayahn özünden sayılınayacak şeyler arasında bir ayının yapabilmektir. 

Yani tarihl-sosyal hadiselerde sabit ile değişkeni birbirinden ayırmak gere-
kir.4o 

J 

Öyleyse nakledilen bir kısım haberlerin imkansız veya ihtimalden uzak 

oluşunun sebepleri vardır: 

39 

40 

1- Haberin bizzat umran/sosyal hayahn doğasına aykırı düşmesi. 

Tahsin Görgün, "İbn Haldılıı'ım Göriişleri", DİA, İstanbull999, XIX,545. 

Sabit, hareketini kaybetmiş değil, sürekli tekrarlanan ve varolan demektir. Bkz. Muham
med Abi d el-Cabiri, Felsefi Mirasım ız ve Biz, çev. Said Aykut, İstanbul 2000, s. 346-348. 



492 İSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİ!USÜL PROBLEMİ-II 

2- Sözün ifade ettiği mananın (m:edh1lat-ı elfaz) muhal oluşu. 

3- Haberin, aklın kabul etmeyeceği bir yorumla açıklanması: 

Başka bir deyişle insan uygarlığının doğası, zaman-mekan ile ilgili şart

lar veya tabiat kanunları bazı haberlerin gerçeklik imk8.nını ortadan kaldır
maktadır.41 

İbn Haldı1n'un, -tarih tenkidinin bir unsuru olarak kullandığı- imkan42 

dahilinde olmak veya olmamakla kastettiği şey akll imkan değil, ontolojik43 

imkandır. Manhki imkan, bir şeyin iç çelişkiden arınmış olması yani akla 

uygun bulunmasıdır. Bu durumda varlığı çelişki içermeyen her şey mümkün 

kategorisine girmektedir. Ontolojik imkana gelince, manhki imkanm yanın

da bir şeyin tasavvurdan varlık alanına çİkma şartlarını ifade eder. Mesela 

akla göre mümkün olan iki şey veya olayın birlikte gerçekleşmesi mümkün 

olmayabilir; çürlkü bunlardan birinin gerçekleştirilmesi ötekinin gerçekleş

mesine engel teşkil edebilir. Buradan hareketle, "ontolojik açıdan mümkün 

olan her şey manlık bakımından da mümkündür; fakat akla göre mümkün 

olan her şey antolajik anlamda mümkün değildir" genellemesi yapılmakta
dır.44 

İbn Haldı1n şöyle der: "(Haberler konusunda) insanın yapması gereken 

şey, aslına dönmesi, nefsine hakim olması ve bulanmamış aklı ve bozulma-

41 
42 

43 

44 

İbn Haldı1n, 1,38. 

İmkan, olabilirlik anlamında bir manhk ve felsefe terimi dir. Manhk ve felsefede bir şeyin 
vücfıb, imkan ve imtina' olmak üzere üç halinden söz edildiği gibi bir önermede hüküm 
kesinlikle bu üç nitelikten birini ifade eder. Vücfıb zorunlu var olmayı, imtina' zorunlu 
yok olmayı belirtirken imkan bu iki zorunluluk arasında tam ortadadır; yani bir şeyin ol
ması ve olmamasının eşit düzeyde bulunduğunu ifade ehnektedir. Bir başka söyleyişle 
imkan, oluırılu ve olumsuzluk açıı;ından zorunluluğun bulunmaması veya zoronsuzluk 
anlamına gelmektedir. Bkz. el-Cürcaru, et-Ta'rijfit, s. 36, 249, 250; Mahmut Kaya, "İmkfin", 
DİA, İstanbul2000, XXIT,224. 

Ontoloji (ontology: varlıkbilim): Varlığın, niteliği, yapısı, ortaya çıkışı ve değişimini, deği
şik toplumlarda ve zamanlarda ortaya çıkan farklı varlık kavrayışlarını karşılaşhrmalı ola
rak incelerneyi konu edinen disiplin. Bkz. Ömer Demir- Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Söz
liiğii, İstanbul1992, s. 271. 

M. Kaya, "İmkfiıı", DİA, XXIT, 224-225. 
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mış fıtrah ile imkan dahilinde olan şeyler ile imkansız olanları birbirinden 

ayırması; imkan dahilinde olanları kabul edip, dışında kalanlim ise reddet

mesidir. İmkan dahilinde olmak ile kastettiğimiz, mutlak manada aklen 

mümkün (el-imkanü'l-akli) olan değildir. Çünkü bunun kapsamı çok geniş 

olup olaylar arasında (imkan dahilinde olup olmama noktasında) bir sınır 

olmaz. Bizim kastettiğimiz, o şeyin maddesi itibariyle (içinde bulunduğu 

şartlar ve imkaruar dairesinde) mümkün olup olamayacağıdır. Bir şeyin aslı

na, cinsine, sımfına, büyüklüğiinün ve gücünün miktarına bakar ve buna gö

re onunla ilgili (rivayet edilen) hallerin mümkün olup olmayacağına hük

mederiz".45 

İbn Haldfın, insan uygarlığımn doğasının, zaman-mekan ile ilgili şartla

rın veya tabiat kanunlarının, bazı haberlerin gerçeklik imkamın nasıl ortadan 

kaldırdığına dair seçilmiş örnekler de verir. 

SONUÇ 

hıni faaliyetler, metinlerle varlık kazamr, korunur ve gelişir. Öyleyse bir 

metin üzerinde ve etrafında yürütülen bilimsel ve yöntemli etkinlikler, ilmi 

faaliyetlerin esasını teşkil eder. 

Ishlahların doğru ve yerinde kullamlması, ilmi faaliyetlerde zorunludur. 

"Nakd" (.~.ii) kelimesinde, "nakit", "ertelemenin zıddı olarak peşin ödemek", 

"sahteyi, hakikisinden ayırmak" ve "eleştirmek" gibi manalar ön plana çık

maktadır. Nakd, intikad veya tenkid kelimeleri, eski literatürde metm mer

kezli bilimsel faaliyetlerde bir ıstılah olarak değit lugavi manasıyla karşımı

za çıkar. "Nakdü'l-metn" (c}dl ..lii), "tenkidü'l-metn" (c}dl ~) .veya 

"intikadü'l-metn" (c}dl .)lA.:;\) şeklindeki terkipierin web ortamında yaphğımız 

araşhrmaya göre- İslam ilim tarihinde metin merkezli bilimsel faaliyetlerin 

herhangi birisine veya tümüne isim olarak kullamldığına rastlanmamışhr. 

45 İbn Haldı1n, I, 193. 

. . ' 
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Kritisizm denilince, -antik çağın sofistlerine dayanan- felsefi bir akım 

olarak eleştiricilikten, metin kritisizmine kadar -orijin ve özgünlük tarhşma

ları bir tarafa- B ah' da ortaya çıkıp gelişen oldukça geniş beşeri zihinsel faali

yet alanlarıyla karşı karşıya kalırız. Bu beşeri zihiiısel faaliyet alanlarının te

mel karakteristikleri ile neticeleri üzerinde durulması gerekir. Sekiller lik, de

ğişkenlik, kutsalı yok etmek ve metinler dahil her şeyi metalaşhrmak gibi 

htJsuslar, bu temel karakteristiklerin en dikkat çekenleri ve görünür olanla

ndır. 

İslam ilim tarihinde teşekkül eden metinler üzerinde/etrafında yapılan 

bilimsel faaliyetlerin tümü için geçerli bir İsimlendirme yapılıp yapılamaya

cağının cevabı çok güçtür. Doğru olan, ayrı ayrı İsimlendirme yapmakhr. 

Tek bir İsimlendirme yapılacak ise bunun, mutlaka İslam ilim tarihinde te

şekkül eden metinlerin karakteristiklerini dikkate alması, kapsayıcı olması 

ve metinlerimize olumsuz bir yaklaşımı ifade etmemesi gerekir. Böyle bir İ

simlendirme konusunda teklifiıniz, basit/yalın ve kapsayıcı olan, "metin in

celemeleri", "metin araşhrmaları", "metin tahlili" veya "metin araşhrma ve 

incelemeleri'~ gibi terkipler olacakhr. Metinler üzerinde/etrafında yapılan ça- · 

lışmalar, muhtevasına göre böyle bir genel İsimlendirmenin alhnda tasnif e

dilebilir. 

Metin üzerinde/etrafında yürütülecek bilimsel faaliyetlerin ön koşulları 

şöylece sıralanabilir: · 

1- Araç-maksat ilimler ayınınında araç ilimler; yani dil, manhk ve 

mebadi formasyonu usulünce ve hakkıyla elde edilmelidir. 

2- İslami ilimler arasındaki sıkı ilişkiler dikkate alınmalıdır. 

3- isıarnı ilimierin her birinde meydana gelen zengin miras hareket nok

tası kabul edilmelidir. 

4- Her ilınin kendine özgü tarif, mevzu, ıshlah, usul, mesele ve teferruah 

yine kendi tabi! mecrası ve kuralları içinde ele alınmalıdır. 
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5- İlmilik, yöntemlilik, olumluluk ve tutarlılık gibi ilkelere bağlı kalın

malıdır. 

İslam ilim tarihi boyunca teşekkül etmiş ve zamanın tüm yıkıcı etkileri

ne rağmen günümüze ulaşmış, milyonlarca yazma metnin mevcudiyetinden 

bahsedilmektedir. Bu eserlerin tahk!kli-tedklkli bilimsel neşrini yapmak fev

kalade önemlidir. Böyle çalışmalar, "ba'su ba'de'l-mevt" berzahından geç

mekte olan İslfun aJeminin, entelektüel ve ruhsal bünyesine/yapısına, as

ll/sıhhatli kök hücreler zerk etmek manasma gelir. 

Metni merkeze alan ve metinler üzerinden yapılan her türlü bilimsel fa

aliyetler de büyük bir değere sahiptir. 

Bilimsel neşirde, dünyada geliştirilen yöntemler dikkate alınmalı; fakat 

İslfun ilim tarihinde oluşan zengin metin gelenek ve mirası esas alınmalıdır. 

Üniversitelerde bunun eğitimini verecek birimler kurulmalıdır. 

Özellikle İslfunl ilimler sahasında genç araştırmacılar metin araştırma ve 

incelemelerine yönlendirilmeli, böyle araştırmacıların dil, yöntem ve bilim 

formasyonu elde etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için de ilgili mürredatların 

gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi şarttır. 

Sivil toplum kurumlarının, yazma eserlerin araştırılması ve neşri için 

merkezler kurmaları teşvik edilmelidir. 


