
Takdim

Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun! Hz. Peygamber’e, as-
habına ve âline salât ve selâm olsun!

İmdi: İslâm düşüncesinin düştüğü yerden kalkabilmesi için 
geçmiş birikimin gün yüzüne çıkması ve ardından bu biriki-
min yeni bir okumaya tâbi tutulması gerekir. Bunun yapıla-
bilmesi için de klasik dönemde kaleme alınan eserlerin neş-
redilmesi ve araştırmacıların istifadesine sunulması elzemdir. 
Bu bağlamda Şemseddin el-İsfahânî’nin el-Kavâid adlı eserinin 
neşredilmesi büyük önem arzetmektedir.

Aklî ilimlerdeki uzmanlığı ile bilinen Şemseddin el-İsfahânî’nin 
el-Kavâid adlı eseri VII. (XIII.) asrın bilgi ve birikimini yan-
sıtması açısından önemli bir eserdir. İsfahânî’nin günümüze 
ulaşan iki önemli eseri söz konusudur. Bunlardan birincisi 
Fahreddin er-Râzî’nin el-Mahsûl adlı eserine yazdığı ve tamam-
layamadığı şerh çalışmasıdır ve bu eserinden dolayı kendisine 
“Şârihu’l-Mahsûl” denilmiştir. İkincisi ve belki de en önemlisi 
incelemeye çalıştığımız el-Kavâid adlı eseridir. Zira bu eser, İs-
fahânî’nin şahsî kanaat ve tercihlerini ortaya koymasının yanı 
sıra el-Mahsûl’e yazdığı şerhten sonra kaleme alındığı için ayrı-
ca önemlidir.

İsfahânî, mantık, hilâf, fıkıh usulü ve usûlü’d-dîn alanında 
temel metinler hazırlama gayesiyle el-Kavâid adlı eserini telif 



etmiş, dolayısıyla bu kitapta dört müstakil ilim muhtasar bir 
şekilde ele alınmıştır. İsfahânî’nin mantık ilmindeki hocası 
Îsâgûcî yazarı Esîrüddin el-Ebherî’dir. Dolayısıyla mantık bö-
lümünde onun birikiminden ziyadesiyle etkilenmiştir. Fakat 
bu bölümün, Îsâgûcî’ye göre daha gelişmiş bir metin oldu-
ğu görülür. İsfahânî, hilâf bölümünde Âmidî’nin yöntemini 
takip etmiş ve eserini onun öğrencilerinden istifade ederek 
oluşturmuştur. Fıkıh usulü bölümü ise Fahreddin er-Râzî’nin 
el-Mahsûl adlı eserinin muhtasarı mahiyetindedir. Yazar, bu 
bölümde “el-İmâm” diyerek Râzî’nin pek çok görüşüne te-
mas eder, fakat yer yer onun görüşlerini de eleştirmekten geri 
durmaz. Usûlü’d-dîn bölümünde ise yazar, konuları bir Eş‘arî 
kelâmcısı olarak ele almış ve Râzî’nin geliştirdiği tahkik yön-
temini takip etmiştir.

el-Kavâid’in tahkikli neşrinin istifadeye sunulmasının araş-
tırmacılara VII. (XIII.) asrın ilmî birikimi hakkında önemli 
bir katkı sunacağı kanaatindeyiz. Zira İsfahânî, dönemin, 
mantık, hilâf, fıkıh usulü ve usûlü’d-dîn alanında temel me-
tinler hazırlamanın yanı sıra fıkıh usulü ve kelâm alanında 
Râzî’yi, mantık ilminde Ebherî’yi, hilâf ilminde ise yeni bir 
yöntemin kurucusu kabul edilen Âmidî’yi takip etmiş ve bü-
tün bu yöntemlere katkı sunmuş önemli bir âlimidir. Dola-
yısıyla İsfahânî’nin el-Kavâid’inin, bütün bu ilimlerde döne-
min ana çizgisini devam ettiren bir eser olma özelliği taşıdığı 
söylenebilir.

Yaptığımız bu tahkik çalışmasının mükemmel olduğunu iddia 
etmemiz elbette mümkün değildir. Dolayısıyla esere ilgi gös-
terenlerin eleştirilerini ve katkılarını şimdiden şükranla karşı-
ladığımızı belirtmek isteriz. 

Bu münasebetle, başta bu çalışmayı titiz şekilde okuyup kat-
kı sunan ve ilmî mülâhazalarda bulunan hakemlere, ardından 
eserin neşredilmesi için her türlü imkânı sağlayan TDV İslâm 

10 KITÂBÜ’ l-KAVÂIDI ’ l-KÜLL IYYE



Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamıza,  
eserin İSAM’da neşredilmesi için irtibata geçtiğimiz andan iti-
baren bize her türlü yardımda bulunan başkan yardımcıları 
Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu ve Doç. Dr. Tuncay Başoğlu’na ve 
son olarak İSAM çalışanlarına teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

Dr. Mansur Koçinkağ - Dr. Bilal Taşkın

Çanakkale, 11 Ekim 2017
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