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Die Rechtslehre des Imam an-Nasaft in türkischer Bearbeitung vom Jahre 
1332. Milan Adamovic.Deutschen MorgenHindischen Gesellschaft 
Band XLIX, 3. Stuttgart 1990,575 s. (412 -575. sayfalar tıpkıbasım) 

"""UllJl.QJuı..ıu dört bölümden oluşuyor: Giriş, Dizin, Tıpkıbasım. Giriş 

bölümünde ilk önce İmam en-nefes! ve eseri üzerinde durulur. Buna göre, 

önemli bir İslam fıkıhç~sı olan en-Nefes!, adından da anlaşılacağı üzere Amu 

Derya ve Semerkand arasında kalan Nesef'tendir (daha sonra Karşi). 1068'de 

bu şehirde doğan en-Nesefi daha sonra Semerkand'a gitmiş ve İlahiyat 

okumuş, hemen ardından da fıkıh konusunda yoğunlaşmıştır. Ölümüne kadar 

da Semerkand' da İslam dünyasından gelen öğrencilerini yetiştirmiştir. İmam 

en-NesefI'nin 1110'da pıaI1Zum olarak yazdığı bu eserin adı el-Ma1J,umeji' 1-
bilajiyyat'tır (Dichtung der Umstrittenen Rechtsfragen). Eser daha sonra sa
dece öğrenciler için değiL, aynı zamanda kadılar için de bir başvuru kaynağı . 

olmuştur. Daha İmam 'ın sağlığında eser üzerine on iki adet tefsir yazılmıştır. 

Bunların on biri Arapça, biri de Türkçedir (bkz. Einleitung: 1-3). Tek yazma 

nüshası bulunan Türkçe tefsir British Museum Or. 6815 kaydı altında saklan

maktadır. 153 varağı elimize ulaşabilen yazmanın diğer özellikleri için bkz. 

Einleitung s. 4. Eserin Arapça aslında olduğu gibi, Türkçe çevrisi de önce be

yüler halindedir; hemen ardından da mensur olarak yorumu yer alır. Türkçe 

tefsir, 2666 beyit olan Arapça eserin 1600 beytini içermektedir (bkz. s. 5). 

i. Bölümde üç kişinin, İmam Ebu HanIfe, Ebu Yusuf ve Muhammed eş

ŞeybanI ve çeşitli fıkıh sorunları üzerinde durulur. 
Türkçe çevirnıene gelince, tam adı İbrahim b. Mustafa b. Alişir el

Muleyfedev! olan çevirmen Suriye'nin Hama şehrindekadıdır. Yayıncının 

gözlenıIerine göre adında Alişir olmasından dolayı Şiı kültür çevresinden gel

diği, en azından o yörede öğrenim gördüğü düşünülebilir. Ayrıca tekil ikinci 

ekini de yine o yöreye göreye, örneğin Azerbaycan'ın Karabağ, Agdam, 

Gence ve Gazah ağızlarında olduğu gibi -sal]/-sel] olarak kullanmaktadır. 
'", ... :r, .. ırn~>n bu tefsiri Arapçası yeterli olmayan Türklerin istekleri üzerine 

r>",,,,.ırın>1et ... (s. 10). Türkçe tefsirden ilk bahseden ise 1913 'te Rus Türkolog'u 
Smimov nln",net" .. 
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Yazmanın özelliklerine gelince, yazmada i] için k , g ve k için os: kul
lanılmış, ~ harfi de sadece Arapça ve Farsça sözcükler 
Türkçe sözcüklerde sözbaşında t ya da d kullanılışı ise dönemdaşı diğer eser-' 
lerlerde olduğu gibidir; d, genellikle ön ünlüler yanında yer alırken tart 
ünlüler yanında yer alır. Bununla birlikte t'nin ön ünlülerle birlikte kullanıldığı 
durumlar da yok değildir: türk, tepele-, tez, vb. Aynı sözcük için ikili 
yazımlar da görülür: dag '"" .tag, dagarcuk,..; .tagarcuk, daşra...., .taşra vb. gibi 
(krş. s. 12). Türkçe sözcüklerde p sadece hece içi ve sonunda görülür: öp
mak, dapala- vb.; sözbaşı ve sözsonunda ise sadece b görülür: balık, bişür-, 

gelüb gibi. Benzeri diğer özellikler için bkz. s. 12-13. 
Bugün Anadolu ağızlarında da görülen ses olayları, benzeşmeler için 

(-mışsa ~ -mıssa, iç don ~ işdon, güçlü ~ güşlü gibi) bkz. s. 13. 
Ünlülerin yazımında da birlik görülmez: sag...., sag, orta"'" orta, beş ..... beş 

gibi, s. 13-14. 
Dudak uyumu ise hemen hemen görülmez bulun 'tutsak', bulıt, damür, 

ayü, okı-, ödinc, öli- 'nemlenmek', konşı gibi (s. 14); dudak uyumunun 
karışık olduğu örneklerse kun- ..... kuru-, buynl- ,..., buyrul- vb. gibi sözcük
lerde görülür (s. 14). 

Oldukça sık görülen vurgusuz orta hece ünlüsünün düşmesine ise şu 

sözcükler örnek olarak verilebilir: ayru < *ayıru, gögsi < gögüsi, götrüm < 
götürüm vb. (s. 15). Hemen devamla ad ve eylem çekimine yer verilir. 

Sıfatfiil ekleri ve ulaçların kullanılışı için bkz. s. 18-20, yapım ekleri için 

bkz. s. 20. 
Kısaca sözdizimi v~ yabancı söz varlığına da değinen yayımcı, "'-.LUULL ...... " 

sözcüklerin Farsça ve Arapça olduğunu, çoğunlukla da teknik .. ...,.I. ... J..UJL~-' .. u.JL 

alınma söz varlığı içinde yer aldığım belirtir. Alınma sözcükler asli şekillerine. 
göre yazılırlar. Bazı alınma sözcüklerde Türkçeye yabancı olan ünsüz çiftleri 
araya bir ünlü katımıyla yazılır: gusl ~ gusul, kavl ~ kavul, ~ 

kavum gibi. Bu alınma sözcüklerde ünlü uyumunu tesbit etmek güçtur, 

örneğin Farsça cift ve Ar. mürted sözcükleri bir kere ciftlendürmek, 
mürtedlik, bir kere de ciftlendurmak, murtadlık şeklinde görülürler (s. 32). 

Girişin sonunda da yayımcı metin yayımında izlediği ilkeleri, kuralları ve 

yazıçevrimi sistemini kısaca açıklar. 
Çalışmanın ikinci kısmını yazıçevrimli metin oluşturur. Metnin yaprağı 

kopuktur. Yazar, işlenen her konuya ayn bir numara vermiştir, bu durumda 
metin yaklaşık 970 konudan oluşur. konu 
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agar Cunıc a ~ılsalar iki maseidda birşahr içinda 
yıglındılar ikidan yol5:aru Ebu Yusufdan rad 

andan gördi ikiyi yena ba.tıl 

agar olnıasa ulu ırnıa!s: ayıflcı 

şeklindedir. Önce çeviri, sonra hemen her tefsirin başında olduğu gibi 

ya'nlile başlayan yorumu gelir. Yayımcı Türkçe metinden önce daima Arapça 

nıetnin yazıçevrimini italik olarak verİr 
Metnin sözvarlığına gelince, Tarama Sözlüğü'ne göre şu örneklerin yeni 

olduğunu belirtebiliriz: ·adamcil 'ehli, evcil' 793, dakılur 'takı, süs' 457 (krş. 
geniş zaman eki ile Tü. keser, biçer vb. şekiller), karşur- 'katmak, eklemek, 

karıştımıak' 231, 580, 671. 

Dikkati çeken diğer örneklerse, kısaca şunlardır: avvalgı (gayın ile), daşra 

(131 ve ötesi) yanısıra dışra 744, kindü (yedi kez), giriiv 'rehin, tutsak' 53, 
763,953; ödadüril- 'ödettirilmek' (yoksa ödad(d)üril- mi olmalıydı?), çirklü 

'değersiz, kötü, yanlış' 243, yüri- (Anadolu ağızlarındaki yörü- ve Eski 

Türkçe yon- şekillerine göre geniş-yuvarlak ö ünlüsü ile okumak belki de 
daha doğru olacaktı), güy- 'gütmek, beklemek, gözetlemek' (krş. Tarama 
Sözlüğü küydür'- 'bekletmek', küy- 'beklemek, ... vb.', s. 2780-2781); 
givür-, yüli- , bıragıt- 'bırakılmak'. 

Mehmet Ölmez 

(Göttingen) 
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