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Takdim

Hamdolsun Allah’a! Selâm olsun O’nun elçisi Hz. Muham-
med’e ve diğer seçkin kullarına!

Elinizdeki eser, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tara-
fından geçmiş entelektüel mirasımızın aydınlatılması ve yeni 
dönemin inşası için sağlam bir zemin elde edilmesi hedefiyle 
yürütülen İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlan-
mıştır. Bu çerçevede diğerlerinin yanı sıra Osmanlı döneminin 
de ilim ve düşünce hayatı mercek altına alınarak monografiler 
ve entelektüel biyografiler yayımlanması ve bu dönemde telif 
edilmiş eserlerin ilmî neşirlerinin gerçekleştirilmesi öncelikli 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Proje kapsamında ilk defa ilmî neşri gerçekleştirilen et-Tes-
hîl, Osmanlı’nın kuruluş dönemi uleması arasında gösterilen, 
fıkha dair ayrıca Câmi‘u’l-fusûleyn ile Letâifü’l-işârât gibi eser-
leri bulunan ve Mûsâ Çelebi döneminde kazaskerlik de yapan 
Şeyh Bedreddin’e (ö. 820/1417-1418) aittir. Adı, ömrünün 
son dönemlerinde kendisine nispet edilen bazı aykırı düşün-
celer ve idamıyla son bulacak devlete isyan hareketiyle tarihe 
geçtiğinden ve böylece en fazla tartışılan isimlerden biri haline 
geldiğinden, aslında bir Hanefî fakihi olan Şeyh Bedreddin’in 
hukukçu kimliği geri planda kalmıştır. Bu yüzden et-Teshîl 
neşri Osmanlı hukuk düşünce birikimine olduğu kadar, Şeyh 
Bedreddin’in ihmal edilen fakih kimliği yönüne de ışık tuta-
caktır diye umuyoruz.
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Bilindiği üzere Hanefî mezhebinin muhtasar fıkıh metinleri 
arasında “mütûn-i erbaa” olarak şöhret kazanmış dört eser 
bulunmaktadır. Bunlar Mevsılî’nin (ö. 683/1284) el-Muhtâr’ı, 
Mahmûd b. Sadrüşşerîa el-Evvel’in (ö. 673/1274?) el-Vikāye’si, 
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Kenzü’d-dekā’ik’i 
ve İbnü’s-Sââtî’nin (ö. 694/1295) Mecma‘u’l-bahreyn’idir. Bu 
dört eser hem fıkıh tedrisatı hem de sonrasında üretilen fı-
kıh metinleri için temel başvuru kaynağı olmuş; mütûn-i er-
baa örnek alınarak Osmanlı uleması tarafından da metin ve 
şerhler telif edilmiştir. Bunların en meşhuru Molla Hüsrev’in 
(ö. 885/1480) daha ziyade el-Vikāye ve Kenzü’d-dekā’ik’i mer-
keze alarak hazırladığı Gurerü’l-ahkâm’ı ve onu şerhetmek 
üzerine kaleme aldığı Dürerü’l-hükkâm’ıdır.

Şeyh Bedreddin, Molla Hüsrev’den önce Letâifü’l-işârât adlı 
mezhepler arası mukayeseli bir fıkıh metni hazırlayarak ferâiz 
kısmı hariç mütûn-i erbaada yer alan bütün mesâili bu metin-
de zikretmiş, ayrıca her faslın sonuna mütûn-i erbaada geçme-
yen diğer bazı önemli meseleleri de ilave etmiştir. Talebelerin 
metni anlamakta zorlandıklarını gören Şeyh Bedreddin kendi 
eseri üzerine et-Teshîl adıyla orta hacimli bir de şerh yazmıştır. 
Metin olarak hazırlanan Letâifü’l-işârât; tertibi, üslubu ve atıf-
ta bulunduğu mezhep imamlarına işaret etmek için kullandığı 
rumuzlar açısından İbnü’s-Sââtî’nin Mecma‘u’l-bahreyn’ine ben-
zemekle birlikte içerdiği meseleler ve zikredilen görüşlerin ge-
rekçelerine de yer vermesi gibi yönlerden bu eserden farklılaşır. 
Letâifü’l-işârât’ın şerhi olarak kaleme alınan ve sorgulayıcı bir 
dile sahip olan et-Teshîl ise Şeyh Bedreddin’in 1000 kadar öz-
gün görüşü ile çeşitli itiraz ve yorumlarını ihtiva etmesi yönüyle 
özelde Osmanlı uleması, genelde ise Hanefî mezhebi literatürü 
açısından dikkat çekici bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şeyh Bedreddin’in et-Teshîl adlı bu şerhi Dr. Mustafa Bülent 
Dadaş tarafından ilk olarak 2014 yılında doktora tezi olarak 
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hazırlandı. Sonrasında tezin Türkçe inceleme kısmı geliştirile-
rek İSAM tarafından 2018 yılında Şeyh Bedreddin: Bir Osmanlı 
Fakihi adıyla yayımlandı. Tezin tahkikli neşir kısmı da uzun ve 
yorucu bir çalışma sonucunda geliştirildi ve elinizdeki şeklini 
aldı. Dadaş, diğer mezheplere yapılan atıfları ilgili kaynakla-
rından kontrol ederek bu atıfların bir tür sağlamasını yaptı-
ğı gibi et-Teshîl üzerine Fâzıl Emîr tarafından kaleme alınan 
Hâşiye’den yaptığı alıntılarla da eserin anlaşılmasını kolaylaş-
tırdı. Osmanlı’nın kuruluş döneminde telif edilen et-Teshîl’in 
neşrinde asıl metni oluşturan Letâifü’l-işârât parantez içinde 
ve kalın (bold) olarak verilmek suretiyle metinle şerhin birbi-
rinden kolayca ayrıştırılması sağlanmıştır. Asıl metni oluştu-
ran Letâifü’l-işârât’ın müstakil bir baskısının da kurumumuz 
tarafından ayrıca yapılması planlanmaktadır.

Elinizdeki eserin yayıma hazırlanmasında kendilerine mü-
teşekkir olduğumuz çok sayıda ismin önemli katkıları oldu. 
Bunlardan eserin tahkik kısmının sorumluluğunu üstlenip 
tashihini de yapan ve süreci yakından takip edip eserin son 
şeklini alması için çaba harcayan İSAM Tahkik Yayın Kurulu 
üyesi Dr. Orhan Ençakar’a özellikle teşekkür ederim. Ayrıca 
eserin Türkçe kısmının sorumluluğunu üstlenen Dr. Mustafa 
Demiray’a, tashih ve imla kontrolüne katkı veren Muhammed 
Şahin’e ve sayfa tasarımını yapan Ali Haydar Ulusoy ile İbrahim 
Dervişmüezzin’e de şükranlarımı sunarım.

Doç.Dr. M. Suat Mertoğlu
İSAM Yayın Kurulu Başkanı
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Önsöz

İslâm tarihi boyunca farklı sebeplerle, mahir olduğu alana nis-
petle diğer alanlarda daha fazla tanınmış âlimler olmuştur. Bu 
âlimlerden biri de Şeyh Bedreddin’dir. Diyanet İşleri başkan-
larından Şerafettin Yaltkaya’nın Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bed-
reddîn’i ve Nazım Hikmet’in onun bu eserinden ilham alarak 
yazdığı Şeyh Bedreddin Destanı’ndan sonra Bedreddin, ülkemiz 
aydınlarının tartıştığı tarihî şahsiyetlerin en önemlilerinden 
biri hâline gelmiştir. Onun bu kadar gündemde tutulmasının 
sebeplerini; devlete isyan ettiği gerekçesiyle idam edilmesi, 
dönemin bazı tarihî kaynaklarında öğrencisi Börklüce Mus-
tafa’ya -dolayısıyla da hoca-talebe ilişkisine binaen kendisine- 
nispet edilen sosyalist fikirler ve yine kendisine nispet edilen 
Vâridât adlı eserdeki zahirî, İslâm’ın yerleşik esaslarına muva-
fık olmayan görüşler şeklinde sıralamak mümkündür. Onun 
etrafında oluşan birbiriyle uyuşmaz görüş ayrılıklarının en 
önemli sebebi, onu olduğu gibi tanımak niyetiyle yola çıkmak 
yerine, görülmek istenen şekliyle tanımak niyetiyle hareket 
etmektir. Takdir edileceği üzere, tarihî bir şahsiyeti tanıma-
nın en sağlıklı yolu, yazdığı eserlere müracaat etmektir. Ancak 
üzülerek söylemek gerekirse Bedreddin ve görüşleri hakkında 
farklı dillerde yazılan eserlerin büyük çoğunluğu, ona nispeti 
kesin olan kitaplara müracaat edilmeden, hayal gücünün üret-
tiği fikirlere dayanılarak telif edilmiştir. Tabi bunda Bedred-
din’in yazdığı eserlerin kısa bir süre öncesine kadar tercüme 
edilmemiş olmasının da ciddi bir payı vardır.
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Kanaatimizce Bedreddin, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döne-
minin beş büyük fakihinden biridir. Fıkıh sahasında telif ettiği 
Câmiu’l-fusûleyn, Letâifü’l-işârât ve Letâif’in şerhi et-Teshîl adlı 
eserlerle ismini fıkıh tarihine yazdırmıştır. Üslup bakımından 
bilinen diğer Hanefî fakihlerinden farklılık arzeden Bedred-
din, özellikle de et-Teshîl’de sorgulayıcı bir dil kullanmıştır. 
Onun bu itirazcı üslubu sonraki kimi fakihler tarafından da 
benimsenmiştir. Bununla birlikte hayatının devlete isyan it-
hamıyla idam edilerek sonlanması ve başka farklı sebeplerle 
Letâifü’l-işârât ve et-Teshîl, -biyografi kitaplarında kendilerin-
den kısaca bahsedilse de- hak ettikleri değeri yeterince göre-
memiş ve ilmî neşirleri yapılmadığı için de günümüze kadar 
kütüphane raflarında yazma nüshalar halinde kalmıştır.

Bedreddin’in fıkha dair ilk kitabı olan Letâifü’l-işârât mukayeseli 
bir hukuk kitabıdır. Tertibi, kullandığı rumuzları ve ihtiva ettiği 
meseleler bakımından kendisinden büyük ölçüde istifade ettiği 
İbnü’s-Sââtî’nin (ö. 694/1295) Mecmau’l-bahreyn adlı kitabına 
benzese de ele aldığı meselelerin fazlalığı ve zikredilen görüş-
lerin gerekçelerine yer vermesi bakımından ondan farklılaşır. 
Bedreddin’in, Letâifü’l-işârât’ın daha rahat anlaşılması için yaz-
dığı et-Teshîl ise bir taraftan telif gayesi olan Letâifü’l-işârât’ın 
kolayca anlaşılmasını sağlama hedefini yerine getirirken, diğer 
taraftan Bedreddin’in kendine ait özgün fikirleri ihtiva etmesiyle 
fıkıh literatüründe önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Bu kitap, Şeyh Bedreddin’in Teshîl Adlı Kitabının Tahkîk ve Tahlîli 
başlıklı doktora tezimizin dirâse kısmının özeti ve et-Teshîl’in 
tahkikli metninden oluşmaktadır. Burada kitabın basılmasına 
kadar geçen sürecin her aşamasında önemli katkıları bulunan, 
muhterem ilim adamları Dr. Orhan Ençakar ve Dr. Mustafa 
Demiray başta olmak üzere, İSAM’ın bütün yetkililerine teşek-
kürlerimi sunmayı bir borç telakki ediyorum.

Dr. Mustafa Bülent Dadaş
Ankara 2019




