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Yazar ve eserin tanitimi
Ankara'da Millí Kiitüphane'de Késik Ba§ Hikáyesi üzerinde gali§irken Yz. A.
2461 numarali yazmanin iqinde tesadüfen buldugum ve kütüphane katálogunda kaydi bulunmayan bir fikih kitabi dikkatimi gekmigti. Igerisinde dokuz adet kitabin bulundugu bu cildin 169^2193 yapraklan arasinda yer alan
50 yapraklik bu kitabin adi Htyeretü'l-fukaha'dir.
Hiyeretii'l-fukaha, Abd el-Gafűr b. Lokman b. Muhammed el-Kerderí (öl.
H. 562/M. 1 1 6 6 - 1 1 6 7 ) tarafindan Arapga olarak yazilmi§ bir fikih kitabidir.
Hanefi fikhiran álimlerinden birisi olan Kerderi, Taceddin, §crcfü 'l-kuzát ve
Ebu'l-mefahir adlariyla da tarunmaktadir. Aslen Harezm'in Kerder köyündendir. Halep'te ya§ami§tir. Yazann Hanefi fikhina dair bilinen be§ eseri vardir: Usül el-fikh, §erhü't-tecrid, §erhü'l-cámi el-sagir, !perhü'l-cámi el-kebír ve Hiyeretü'l-fukaha.1
Hiyeretü'l-fukaha önce Arapgadan Fars<;aya tercüme edilmi§tir. Türkiye
Kütűphanelerinde Arapga ve Fars^a ?ok sayida nüshasi bulunmaktadir. 2
Bizim üzerinde duracagimiz nüsha ise Farsgadan kisaltilarak Türkgeye qevrilmi^tir. Eserin Farsgadan Türk^eye kim tarafindan, ne zaman ve nerede
gevrildigi ile ilgili herhangi bir kayit yoktur. Bu nüsha, Tomruka Molla bin
Ahtula tarafindan 1190 senesi Ramazan ayinda (14 Ekim-13 Kasim 1776)
kati günü (?) istinsah edilmi§fir. Kitabin sonunda bu bilgiler §öyle yer al-

1.

2.

Kerderi hakkinda §u kaynaklara bakiniz: Mustafa b. Abdullah (Haci Halife) ( 1 9 4 1 : 346,
562), Hayreddin Zirikli (1997: 32), Bagdath Ismail Pa§a ( 1 9 5 1 : 587), Bagdath Ismail Paja
(1945: 425), Ömer Riza Kehhale (1376: 269), Fuat Sezgin (1967: 429).
Őrnek: Beyazit Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi Böl., 3288/1 ve 1 5 5 1 / 4 ; Giresun Í1
Halk Kütüphanesi, 3437/2; Süleymaniye Kütüphanesi Halét Efendi Ilavesi, 1 3 0 vb.
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maktadír: "ín kitáb kati kürii tamám boldi v'alláhu a'lem bi's-savab ramazán ayinda tamám boldi... fi tárih sene 1190" (219a).
Kahverengi harap bir cilt i^erisindeki eser, 208*160, 168x139 mm ölgülerindedir ve filigranli kágida talik kirmasi yaziyla yazilmi§tir. Her sayfada 15
satír vardir. Yalruz 180a ve 180b sayfalari 14 sahrdan olu§maktadir. Kitapta
?ok az ba§lik kirmxzi mürekkeple yazilmi§tir. Eserde iki yerde kopma vardír
ve buralarda ka?ar yaprak dü§tügü belli degildir.
Elimizdeki nüsha besmeleyle ba§lamaktadir. Bu besmele satum yarisinda biter ve onun bittigi yerden itibaren üg satirhk Arapqa bir ibare yer alir.
Dördüncü satinn dördüncü kelimesinden sonra Türkbe metin ba$lar.
Giri§te műtereim, eserin adiru vererek Fars^adan ^evirdigini söyler. Ayrica kitabin hacminin geni§ oldugunu belirterek, aslinda bulunan bazi meseleleri bilmenin faydasizligi yüzünden kisaltarak Türk^eye gevirdigini anlahr:
"Bu kitábrun adi hiyeretü'l-fukaha turur, bu fársí érdi, türki dili birle tercüme kildifm] kim tükellerim [?] bundán fáyide algaylar (...) ve kitábnin barism beyán kilsak söz köp érdi, ol sebebden ba'zi mesá'il kim der-kár turur,
aru bilmekden gáre yok, bu fakír (...) bu bábda maksűd érdi, kudreti yetgünge i§tigál kildi" (i69b4-io).
Eserin Arap^a ve Farsga nüshalarimn adi bazi kaynaklarda ve kataloglarda Hayretü'l-fukaha olarak gegmektedir.3 Bu durum, yazmalarda eserin adinin ilk harfinin bazen ha ( c ) bazen hi (¿) ile yazilmasindan kaynaklanmaktadir. Anlama dikkat edilirse kitabm adirun Hayretü'l-fukaha olmadigi apk^a
görülecektir. Hnjere'nin 'aralarindan begenme, seprte; begenilmi§, segilmi§'
gibi anlamlanndan hareket ettigimiz zaman eserin adi 'Fakihlerin segkinleri
veya senkin fakihler' anlamina gelmektedir.
Eserin muhtevasi
Eser íslam diniyle ilgili sorular ve cevaplari §eklinde tertip edilmif bir fikih
kitabidir. Kitapta kisa bir mukaddimeden sonra hemen "taháret ve gusl
beyámnda turur" (169b!!) ba§ligiyla konuya girilir. Kitap boyunca bap ve
fasil bagliklan kullanilmami§ür. Yalniz bir yerde bap (báb teyemmiim kilmak
beyámnda íygibj), bir yerde fasl (fasl mekrűhlar beyámnda 20332) gelmektedir.
Igerisinde bazen ba§liklar varmi§ gibi görünüyorsa da (őrnek: hácct namazi
beyámnda 214812) aslinda higbir tasnife bagli degildir. Íslam fikhrna ait yüzlerce sorú "mes'ele" geklinde ortaya konulmakta ve cevaplar verilmektedir. 4

3.
4.

Beyazit Devlet ve Süleymaniye Kütiiphanelerinin kataloglan.
Metinde bazen sorulan sorulartn cevabi verilmeden ba$ka bir meseleye gegildigi de tespit
edilmi§tir. Őrnek: i8oa/i4-
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Bu cevaplar Hanefi fikhma göredir. Zaman zaman Çafiî mezhebindeki farkliliklar da gösterilmekte, yeri geldikçe konuya uygun hikâye ve kissalar anlatilmaktadir. Burilar ya "hikâyet" yahut "hikâyetde ayturlar" gibi ba§hklar
altmda verilir. Konularla ilgili ayet ve hadisler Arapça olarak zikredilmekte,
arkasindan "yani" diye ba§layarak Tûrkçe açiklamalari yapilmaktadir.
Eserdeki bazi konular ve baçladiklari sayfa ve satirlar §unlardir: tahâret
ve gusül (íócjbii), teyemmüm ( 1 7 ^ 5 ) , namâz (i8os8), cuma namazi, namaz
vakitleri, bay ram namazlari, mezarlikta tekbir getirmenin fazileti (18237), tekbirin
sevabi, oruç (18^9), teravih namazinin faziletleri (187^5), kabir ziyareti (18331),
zekât (183313), ö§ür ( 1 8 ^ 5 ) , tekbir-i tcçriklerin sevabi (188313), iki bayram arasinda nikâh ktymak (i88b6), kâbin (18935), nikâh (i89bi5), miras, boçanma
(19332), ticaret (i94bii), tavan 'diyet' (i95b4), hiyanet (19734), avlanmak, av eti,
hayvan kesmek, etin haram ve helalligi (198311), miras ve kismet (202ai), çeçitli
kissa ve hikâyeler. Son bölümde ise Hz. Muhammed'in eçlerinin adlari
(21835-10) verilmektedir.
Yazar eserini çeçitli çahis ve kaynaklardan y3ptigi ahntilarla anlatmaktadir. Yalmz bir yerde "sahib-i hiyeretü'1-fukaha aytur" (200an-i2) diyerek
kendi görü§ünü de belirtmiçtir.
Eserin bazi imlâ özellikleri
Eserde çok kötü bir yazi kullanilmi§tir. Eserin yazisi müstensihin bu devrin
diline hâkim olmadigim yahut Tiirkçeyi iyi bilmedigini diiçundûrmektedir.
Çûnkii;
1. Ayni müstensih Eski Osmanlica ile yazilmi§ (muhtemelen 14. yüzyíl)
Kirdeci Ali'nin Késik Ba§ Hikâyesi'm de istinsah etmiftir. Hiyeretii'l-fukaha ile
ayni ciltte bulunan 87 beyitlik bu manzum metindê çok sayida yanliç yazilmi§ kelime vardir. Hatta manzum metin âdeta mensur bir esere dönü§türülmü§tür. Zaman zaman kelimeler bile atlanmi§, bu yüzden de birçok beyitte vezin bozulmuçtur.
2. Hiyeretü'l-fukaha çok düzensiz bir metindir. Eserin daha ilk sayfasinm
6. satinnda cümle tekrar edilmiçtir.
3. Metinde birçok kelime yanliç yazilmi§tir. Bunlar da müstensihin bu dili ya hiç bilmedigini yahut az bildigmi göstermektedir: arilmasa yerine ayrilmasa (175313), ardgay yerine ayrilgay (i94b7) vb. Müstensih tammadigi kelimeleri âdeta uydurmuç ve onlara yeni biçimler vermiftir.
4. Yazmalarda pek aliçik olmadigimiz üzere, satír sonlannda kelimeler
sík sík bölünmü§tür. Fakat bu bölünmelerde hatalar yapilmiçtir: batka-ndin
(18734-5), bilme-klik (ígóbó-j), dervi§le-rge (17231-2), tuta-rsen (i86b7~8), saklamakda (i96bio-n), yo-kmu (i8ob8-9) vb.
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5. Nazal n sesi metin boyunca n/ng bigiminde kari§ik yazilmi§tir.
6. song kelimesi metiride siklikla somn bigiminde yazilmi§tir.
7. Metinde birgok kelime birbirinden farkli imlalarla yazilmi§tir. Kimi örnekleri §unlardir:
at (11 kez) ~ at (15 kez) ~ad( 1 kez)
deve (1)
~ teve (2)
~ téve (14)
donguz (1) ~ donguz (1) - tonguz (2)
etin (6)
~ etin (1)
igün (4) - iigün (metin boyunca)
kindük (1) ~ kündik (3)
su (54)
~ suy (13)
toprak (2) - tokrak (4)
yeddi (9) ~ yedi (2)
~ yeti (5)
~ yetti (2).
8. Metin galakalem yazilmi§ görüntüsü vermektedir. Kimi kelimelerde
bazi harfler veya ekler yazilmamigtír: bogazla[ga]nga (19732), bolu[r]mu
(íyyby), [dü]rüst (179314), kddu[ru]p (i74bi4), togur[ur]da (179^4), üqü[n]
(185315), yigitle[rnifi] (i86an) vb.
Eserin bazi dil özellikleri
lik baki§ta bu kitabrn hangi tarihí lehgeyle yazildigi hakkinda kesin bir sonucs varrnak zordur. Eserde dikkatimi geken bazi dil özelliklerini tarti§hktan sonra sonug bölümünde bir §eyler söylemek mümkün olacakhr. Hiyeretü'l-fukaha'run metninin tamamini bilgisayarima yükledim ve metnin
gramatikal dizinini gikardim. Eserin dilini tayin etmede belirleyici olacak
bazi özellikler funlardír:
1. b- > v-: Eserde Eski Türkgenin kelime ba§i b-'leri korunmugtur. Yalniz
iki kelimede b- > v- degi§mesi tespit edilmi§tir: bar (52 kez), bar- (26 kez); var
(1 kez), varduqda (1 kez).
2. bol- ~ ol-: Metnimizde bol- fiili yaranda ol- bigimi de kullarulmi§tir: bol(576 kez) ~ ol- (22 kez).
3. Eski Türkgenin er- yardima fiili metnimizde ér- ~ é- olarak birlikte kullsrulmaktadír: ér- (194 kez) ~ é- (32 kez).
4. Eski Türkgenin er- fiilinden yapilan ve 'degil' anlami veren kelime metnimizde érmes, érmez ve émes olarak kullanilmi§tir: érmes (35 kez) ~ érmez (5
kez) ~ émes (14 kez). Metinde üg yerde degül ~ dögül kelimesi tespit edilmigtir: cá'iz degüldür günáh turur (206a7), dögüldür (205313), olarm otga yaqacaq
dögiilün (20737). érmes ~ érmez ~ émes Qagataycanin, degül ~ dögül Memluk
Kipgakgasinin özelligidir. .
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. 5. Metnimizde tcg 'gibi' edati yaninda bir kez de kibi edati gegmektedir:
tcg (14 kez) ~ kibi (1 kez). (^agataycada kullarulan dég/tég örnegine rastlanmamigtir. Bu edat, (^agataycada Nevayi öncesinde teg, Nevayi'den sonra
goklukla dég/tég §eklindedir. Hiyeretii'l-fukaha'da dég/tég yoktur, tamamen
teg'dir. Kipgakgada ise dek/dey bigimindedir. Yalruz CC'de daima teg kullanilmi§tir (Karamardioglu 1994: 1 7 , 1 1 2 ) . Gülistcin Terciimesi'nde tig (tég) kullanimi da yaygindir.
6. Metnimizde iki ve daha fazla heceli kelimelerin sonundaki g sesi goklukla devam etmesine ragmeri bazi kelimelerde dü§mü§tür. Bazilarinda ise
ikili hatta üglü kullanimlar görülmektedir: kuyug (6 kez) ~ kuyu (3 kez), tolug
(3 kez) ~ tolu (1 kez). Son ses g'leri dü§mü§, +11 ~ +1U ekli örnekler Oguzcala§mi§ Memluk Kipgakgasinin özellikleridir: ázádlu (1 kez), gakhg (6 kez)
gaklik (84 kez) ~ gakli (1 kez) vb. Yaygin olarak kullanilan +IXG eki eserdeki
(^agatayca özellikleri göstermektedir.
7. Metnimizde kelime ba§i í-'leri goklukla devam etmesine ragmen bazi
kelimelerde d-'le§mi§tir: tag (3) ~ dag (i), taki (2) ~ dahi (14), tarnak (4) ~ damak
(1), ta§la- (7) ~ da§la- (1), teg- (14) ~ tég- (21) ~ deg- (1) ~ dég- (8), teve (2) ~ téve
(14) ~ deve (1), té- (34) - dé- (12), til (9) ~ dil (1), tile- (15) ~ dile- (x), tonguz (2) ~
donguz (1) ~ donguz (1), tört (2) ~ dört (26), tur- (40), turur^(502) ~ ditr- (4), tiít(37) ~ dut- (2), tü§- (21) ~ dü§- (9). Metinde yalniz f-'li ve yalmz d- li bigimlere
de rastlanmaktadir. d-'li bigimler eserdeki Kipgakga ögelerdir. í-'li bigimlerin goklugu ise ^agatayca özelliklerin agirligim göstermektedir.
8. Ayrilma durumu eki +dAn ve +dln olarak birbirine yakm sayida kullanilmi§tir: +dln (185 kez) ~ +dAn (197 kez) ~ +tAn (1 kez), +dAn/dIn (y'li ve
üstünlü) (4 kez). Eserde +dlríli örnekler (^agataycanin, +dAríh örnekler
(burilar goklukla elifle yazihyor) Memluk Kipgakgasmin özellikleridir. (^agataycanin higbir döneminde +dln yamnda +dAn eki yari yariya kullanilmamigtir. Eckmann'in da belirttigi gibi bu, Memluk Kipgakgasinm hususiyetidir (Eckmann 1988: 67).
9. Genif zamanin olumsuzu goklukla -mAs §eklindedir. Nadiren de olsa
-mAz'h kullanimlar vardir. Őrnek: bolmas (58 kez) ~ bolmaz (1 kez).
10. Görülen gegmi§ zaman eki ünsüz uyumuna uymamakta ve goklukla
tonlu ünlii ile gelmektedir. Metnimizde 4 yerde uyuma girdigi görülür: -dl
(eser boyunca) ~ -ti (4 kez). -dl eki Memluk Kipgakgasirun özelligidir.
1 1 . 3. teklik §ahis iyelik eklerinden sonra zamir n'si bazen kullanilmakta
bazen kullanilmamaktadír: agziga (5 kez) ~ agzina (2 kez) ~ agzinga (1 kez),
arasida (2 kez) - arasinda (5 kez), ayinda (hepsi «'li), burmda, burnidan, burmga
(hepsi n'siz). »'siz kullarumlar (^agatayca özelligidir.
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12. 3. teklik §ahis iyelik eki diiz olmasina ragmen metinde bazen yuvarlak iinliilii olarak da gelmektedir: ehliiga (21433), ornunda (178311), sozudur
(20039), soziini (17733), tiigiini (i72bi4), tu§unde (21^7), iistiinden (i79b3),
iistiige (17934), iistunge (18736) vb.
13. Soru kelimesinin yalruz iki yerde (ayni ciimlede) diiz iinliilii ornegine
rastlanrru§hr, gerisi yuvarlak unliiludiir: mil (83 kez) - ml (2 kez). ml/mil
soru kelimesi Kipgakgada diiz ve yuvarlak iinliilii olabilmektedir (Karamanlioglu 1994:139). (^agataycada ise tamamen yuvarlak iinluliidiir. Eser bu konud3 (^agataycaya yakla§maktadir.
14. Metinde ilk hecedeki e/e seslerinin durumu kari§iktir. Tasniften anlagildigina gore e'li yazimlar daha 3girhkt3dir. Eserde ikili orneklere rastladigimiz gibi yalruz birisinin kullanildigi ornekler de vardir. §u kelimeler e ile
yszilmiftir: her-, ye-, yeddi, yedi, yem, yer, yet-, yeti§-, yetmi§. e'li kullarumlar
Kipgskgsrun, e'li kullarumlar ise (^agataycarun ozelligidir. Eserde gok sayida
kelimenin ba§inda ya da ilk hecesinde e sesi kullarulmi§tir. Bu kullamm Qigataycamn temel karakteridir.
15. Ne soru kelimesi goklukla ne olarak yazilmi§, ne bigimi de kullanilmi§tir: ne (47 kez) ~ ne (5 kez).
16. Ug kelimede ba§ta y- tiiremesi olmujtur: yip 'ip' (5 kez), yipek 'ipek' (1
kez), yiplik 'iplik' (1 kez).
17. Kelime ba§inda b-lm- konusu kari§iktir. Aym kelimenin ikili kullarumina da rastlanmaktadir:
banga (6 kez)
bende§ (1)
beni (1)
bing (2)
biz (8)
boyun (10)
bu (hepsi)
bular (9), butilar (2)
bunga (1)

manga (12 kez)
men (24)
menden (3)
meni (4), mini (2)
menim (2), menifi (23)
ming (15)
min- (4)

muña (1)
munga (1)
m unda (2)
mundag (24)
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bum (2)
bumn (x)

-
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tnundan (4), mundm (3)
munga (1)
muni (5)
mumn (x), munufi (4).

18. Metnin dili hakkinda karar verirken belirleyici olabileceklerini dü§ünerek zarf-fiil eklerinin bir dökümü de gikarilmigtír:
-p zarf-fiili: düz ünlülü kök/gövde + -Ip (214 kez)
düz ünlülü kök/gövde + -Up (21 kez)
yuvarlak ünlülü kök/gövde + -lp (x kez)
yuvarlak ünlülü kök/gövde + -Up (89 kez)
-UncA (2 kez) - -GUngA (6 kez), -CAg (3 kez), -dUKdA (2 kez), -GAndA (14 kez)
-y (3 kez), -mAy (10 kez) ~ mAyln (7 kez) ~ -mAdl (2 kez)
-gAll '-mek igin' (x kez)
-UrdAt-ArdA (15 kez)
-Urdln '-dikten' (1 kez)
-KAndlnZ-KAndAn (18 kez)
-mAsdAnl-mAsdln (3 kez)
-A al- (5 kez), -A ba§la- (1 kez), -A bil- (3 kez), -A bol- (1 kez), -A kör- (1 kez), -A
tur- (25 kez)
-U bér- (x kez)
Degerlendirme
Hiyeretü'l-fukaha Harezm Türkgesi eseri olamaz. £ ü n k ü eser d> d>y degi§imini tamamlami§tir. Bütün örnekler y'le§mi§tir.
Eserin dilinde Kipgakga ve Qagatayca özellikler yan yanadir. Doerfer'in
Münyetü'l-Guzat igin yaphgi tespitlerin Hiyeretü'l-fukaha igin de gegerli oldugunu d ü j ü n ü y o m m . Doerfer'in tespitine göre, "Münyet, (^agatayca olarak
yazilmak istenmif; ancak yazari Merniük Kipgakgasi konujulan bir ortamda,
gevresindeki dilin bütün §ekillerinden ahntilar yapmi§tir. Benzeri husűslar,
eski Osmanli §airlerinin (^agatayca olarak yazmaya niyetlendikleri §iirlerinde de görülmektedir" (Doerfer 1996: 232). Misir'da yazilan Hiyeretii'l-fukaha
da Memluk Kipgakgasi-C^agatayca karifík dilli bir eserdir. Eserde kimi O g u z
(Eski Osmanhca) unsurlar da bulunmaktadir.
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Ömek metin
( 1 8 7 ^ ( 1 3 ) (...) mes'ele müsáfir seferde (14) rüze tutmaklik yah§irak turur
'ulemániñ ittifá[k]i birle ve eger yése zev bolgay (15) ve házirda kazási
tutgay terávih namáziniñ fezáyili bilgil kim rasűl 'aleyhi's-selám (i88a)(i)
mi'rác kegesi ve namázni sevábiru kördiler ve huday ta'áládm der-hást
•kildilar siz ümmetler (2) ügün rasűl 'aleyhi's-selám üg kege terávih namázi
cemá'at birle kilip turur (3) dördüngide ay tip tururla[r] her ke ge cemá'at
birle kilsam otuz kege bu terávih namázi (4) iimmetlerimge farizá bolgay ve
káhillik kilgaylar tép korkar-men tamugga (5) sizá-vár bolgaylar pes
hücrelerinde kilurlar érdiler ve za'ifelerige (6) buyurdilar tá kim alarga
iktidá kilurlar érdiler emírü'l-mü'minin v Ali ekremu'lláhi (7) veche riváyet
kilurlar kim ramazán ayiruñ a w a l g i kegesi namáz-i terávihni (8) cemá'at
birle okugan kimerseler barga günáhlarmdin arilgay aiidag anadin (9) yengi
tuggan teg bolgay ve var§ namázin okugilar barga günáhlanngiz yarhkandi
(10) ve hudáy ta'álá aytip turur kimerse terávih namázini okumasa men
andan tiler-men ( 1 1 ) kim ne igün okumadiñ her ki§i bir "özr birle terávih
namázin okumagan bolsa tá kim ramazán (12) ayi báki turur kazá kilmak
kerek ve kündüz terávih namáziruñ her rek'atim bir rek v at (13) birle
ko§sunlar ve tamám sünnetlerde hükm u§-bu turur mes'ele kurbán 'iydiniñ
tekbir-i (14) te§rfk aytmaklik sünnet turur tokuzungi kün 'arefe küni turur
ve kurbán ayinda (15) u§-ol künden ba§lagay her fariza namázindan song
öredin burun imám Hanife rahmetu'lláh kahnda (i88b)(i) sekiz vakt
namázgaga aytgay imámin katlanda tá yigirmi üg namázgaga (2) aytgay
fmámin ve fetvá bu kavlga turur rasűl "aleyhi's-selám aydilar tekbir-i te§rik
(3) aytmaklik barga peygamberler sünnet aytmi§ ve hig 'ibádet sevábin bu
künlerde tekbir-i te§rik (4) aytmaklik sevábiga yetmes (...) (6) (...) mesá'il-i
nikáh iki 'iyd arasida nikáh kilmak beyáninda turur riváyet (7) kilurlar kim
§evvál 'iydi cum'a küni bolup érdi rasűl 'aleyhi's-selám c u m a (8) namáziga
kelip olturup érdi bir kimerse nikáh kilmakga rasül 'aleyhi's-selám(9)m
ündedi érse rasűl "aleyhi's-selám aydilar nikáh beyne'l-Mydeyn (10) ya'ni
biri v iyd namázi ve biri cum'a namázi bu ikisi iki 'iyd turur bir künde ( 1 1 )
kelse bu iki arasida nikáh revá érmes ve 'Ayi§e (raz. 'anhá) aytip (12) turur
kim meni rasűl 'aleyhi's-selám §ewál ayinda evige keltürdi (...)
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