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Kitabu'l-Gunya'nın Yazarı 

Semih Tezcan 
(Bamberg) 

Türk Dilleri Araştırmaları'ııın 5. cildinde basılan- eleştiri makalesinde Mu,.. 
zaffer Akkuş'un yayınladığı Kitabu'l-Gunya üzerinde durmuş, bu metnin 
önce Arapça yazılıp sonra Farsçaya, bu dilden Harezm Türkçesine, daha 
sonra da Eski Anadolu Türkçesine çevrilmiş olduğu kanısıhda olduğumu 
belirtmiştim. 1 Bu ilmihal kitabı yazannın kim olduğu sorunu ise çözümsüz 

kalmıştı. Kittibu' l-Gunya yazmasını bilim dünyasına ilk kez tanıtmış olan 

Günay Alpay Kut, metindebir kez İmam I>.azı, bir kez de I>.azı İmam olarak 
geçen ifadeyi özel ad sayma:zken metni yayınlayan Akkuş, bu noktada du

raksama göstermiş, bir yandan İmam ~azI'yi özel ad saymış, öte yandan da 
"Bunun dışında taradığım yabancı ve yerli. kaynakların hiçbirinde ne yazann 
kendisi hakkında ne de eseri hakkında bir bilgiye rastlayamadım. Bu zatın 
imam mı yoksa kadı mı olduğu hakkında bir bilgi elde edemediğim için bu 
iki kelimenin ne anlam ifade 'ettiğini yorumlamakta güçlük çekmekteyim" 
demişti.2 Ben, İmam ~azI ya da ~azI İmam'ın özel ad olup olmadığı nok,.. 
tasında yalnızca Kut Alpay ve Akkuş'un görüşlerini aktarmakla kalmış, fakat 

kitaba verilmiş olan başlıktan yola çıkarak bu kitabın, hicn 7. yüzyıldan 

başlayarak Doğu ve Batı Türkistan' da yazılmış olup başlıklarında gunya( t), 

sözcüğü bulunan öteki bazı fıkıh kitaplarıyla dolaylı bir ilişkisi olabileceğini 
,ileri sürmüştüm. Ancak söz konusu bu kitaplarla yaptığım karşılaştırmalar 
Kitabu'l-Gunya'nın doğrudan doğruya bunlann biri~den çevrilmiş olma
dığını ortaya koymaktaydı. Belirlemelerime göre Türkistan' da yazılmış olan 

Semih Tezean, "Kitabu'I-Ounya, Harezm Türkçesinden Anadolu Türkçesine Ak
tanımış bir İlmihal Kitabı". Türk Dilleri Araştırmalari, e. 5, Ankara 1995, 171-210; 
s. 173 ve 206-209. 

2 . Muzaffer Akkuş, Kitiib-ı Gunya. İnceleme - Metin - İndeks - Tıpkı Basım. TDK, 
Ankara 1995. 934 s. + 171 s. (tıpkıbasım); bkz. s. 14. 
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14 SEMİH TEZCAN 

ve başlığında gunyat "bolluk, gönenç" sözcüğü bulunan en eski fıkıh kitabı, 

hicri 7. yy.da yaşamış olan Sadld ad'dln al-Kaşgarl'nin ibadet bilgisi 
üzerine yazdığı Kitab Munyat al-muşallı va gunyat al-mubtadt idi. 

Manfred Götz'ün Türkçe elyazmaları kataloğunda3 Osmanlıca bir fıkıh 
kitabı çevirisi üzerine verilmiş olan bilgi, Kitabu' l-Gunya yazarının kim ola
bileceği üzerine bir tahminde bulunmama fırsat sağladı. Götz, kataloğunun 
4. bölümünde, 'a~itid ve 'ibiidiit üzerine eserler arasında Berlin Devlet 
Kütüphanesi'nde Ms. or. oct. 1618 kayıt numarasını taşıyan yazmayı tanıt

mıştır.4 Bu, İbdihlm bin MuJ.:ıammad al-I:Ialabl'nin (öL. 95611549) Mu!Jtaşar 
Gunyat al-mutamalll adlı eserinin ŞeYb Seyyid 'AIl bin İbdihlm bin Mestan 
tarafından yapılmış Türkçe çevirisidir ve Terceme-i İbriihım-i lfalebl ŞerJ:ı-i 

Munyat el-muşalllbaşlığını taşımaktadır. Götz, ŞeYb Seyyid {All'nin kendisi 
hakkında vermiş olduğu bilgilerden onun 17. yy.da yaşamış olduğu sonu
cuna varmaktadır. I:Ialebl'nin kitabı Sadld ad'dln al-Kaşgarı'nin şalat ile 
ilgili bütün sorunları ele alan Kitiib Munyat al-muşalll va gunyat al-mubtadt 

başlıklı kitabının mu!Jtaşar şerhidir. Daha başka Türkçe çevirileri de vardır, 
fıkıh öğretiminde bugün bile başvurulan tanınmış bir eserdir. 

Bizim için önemli olan nokta, ŞeYb Seyyid (Aıl'nin çevirisinde, varak 
Sb'de Sadıd ad'dın al-Kaşgarı'nin Kitab Munyat al-muşalll va gunyat al

mubtadt adlı eserinin kaynaklarının anılmış olmasıdır. ŞeYh Seyyid (AIl'nin 
bildirdiğine göre bu kaynaklar: Fabraddın bin Manşür al-Üzcandı al-FarganI 
~ az Ib a n 'ın Hidiiya ve Fatavii başlıklı eserleriyle MuJ.:ıammad aş

Şaybanl'nin Ciimi' aş-şağır ve Ciimi' al-kabır başlıklı kitaplarıdır. İşte, 

Kitab al-Gunya yazarının kim olduğunu tahmin etmek için bir ipucu veren 
bu bilgiye daha önce başvurduğum yayınlarda rast1amamıştım. 

Sadld ad'dln al-Kaşgarı'nin hicri 7. yy.da yaşadığı bilinmekle birlikte 

ölüm tarihi belli değildir. Buna karşılık Fabraddln bin Manşür al-Üzcandı al
Farganl'nin 15 Ramazan 592113 Ağustos 1196'da öldüğü bilinmektedir. 

Eğer Şeyb Seyyid 'Aıl'nin akta~dığı bilgi doğruysa (bundan şüphe etmek 
için bir sebep göreıHiyorum) Sadıd ad'dın al-Kaşgarı, Fabraddın bin Man
şür'dan sonra yaşamış ve onun kitaplarından yararlanmıştır. 

Fabraddın bin Manşür al-Ü zcandı al-Farganı ~ azı ba n üzerine 

3 Manfred Götz, Türkische Handschriften. Verzeichnis der orientalischen Handschriften 

in Deutschland, c. XIII, 4, Wiesbaden 1979. 
4 Götz, Türkische Handschrijten, s. 29-30; söz konusu yazmanın katalogdaki sıra 

numarası: 33. 
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ansiklopedilerde kısa bilgi bulunmaktadır.5 Bu bilgiİere göre J>:azIgan hicri 
6./miıadi 12. yy.da yaşamış bir Hanefi fakihidir, (ölüm tarihi 15 Ramazan 
592/13.8.1196). AI-ÜzcandI al-FarganI diye anılması onun Maveraünnehrli, 
Fergana bölgesindeki Özkend şehrinden6 olduğunu göstermektedir. Abil 
Banlfa'nın öğrencisi Mu1).ammad aş-Şaybanl'nin eserlerini şerh etmiştir. 
Asıl. şöhretini ise al-Fatava ya da al-Fatava al-lJliniyya diye anılan eseriyle 
kazanmıştır. Başlığı, bu eserin bir fetvalar derlernesi olduğu kanısını uyan

dırırsa da öyle değildir, fıkıh hükümlerini bir araya getiren kuramsal bir eser

dir ve diğer fıkıh risalelerine benzer. Ancak J>:azIgan, öteki fakihlerin aksine 
soyut açıklamalarla ve metodolojiyle fazlaca uğraşmamıştır. Bu da eserinin 
uygulamacılar arasında, özellikle de Hindistan' da yaygınlık kazanmasını 
sağlamıştır. Fatavl S:azllJan başlığıyla 1835'te Kalküta' da 4 cİlt halinde, taş
basması olarak basılmıştır. Fatavl al-Siraclya başlığıyla yine taşbasması 

5 İslam Ansiklopedisi, c. 6, İstanbul 1977, s. 49; The Encyclopaedia of Islam, New 
Edition, c. 4, Leiden 1975, s. 377. Th. W. Jiıynboll tarafından kaleme alınmış olan 
maddeye, yeni baskıda Y. Linant de Bellefonds eklemeler yapmıştır. Ömer Nasuhi 
Bilmen, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c.1, İstanbul 1967 s. 
421-2'de yazar, Kazıhan olarak yer alır. Burada Evzecentli olduğu ve Evzecent'in 
Isfahan nahiyelerinden olduğu bildirilir. (Arap harfleri yanlış okunmuş: ~j91 
Uzeand, bu Özkend'in Arapçalaşmış biçimidir, bundan sonraki dipnota da bkz.) 
"Bilmen, öteki kaynaklarda gösterilmeyen Vakıat ve Elmehazır başlıklı iki eserinden 
daha söz eder. 

6 Ma~müd al-Kaşgarı, Dıvanu lugati't-turk'te kend sözcüğünü açıklarken: va minhu 
yusamma qaşabatu Fargana iJz kiind ay bqlad anfusina der, (bkz. tıpkıbasım, Kültür· 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s.· 173). Dankoff - Kelly çevirisinde şöyle 
çevrilmiştir: "the chief city (qaşaba) of Faryana is called: oz kand meaning 'City of 
our souls' (balad anfusina)" (R. Dankoff - 1. Kelly, Compendium of the Turkic 
Dialects, Harvard, Part 1, 1982, s. 270). Besim Atalay'ın Türkçe çevirisinde ise 
yanlışlık vardır: "Bundan alınarak 'Fergana' kasabasına 'Özkend' adı verilmiştir, 
'kendimizin şehri' demektir" (B. ATALAY, Divanü Lugat-it-türk Tercümesi, TDK, 
Ankara 1939, c. ı. s. 344). Doğrusu: "Fergana'nın (= Fergana bölgesinin) merkez 
kasabasına 'Özkend' adı verilmiştir" olmalıydı; çünkü Fergana, bir şehrin değil, bir 
bölgenin adıdır ve Kaşgarı'nin bunu bilmemiş olduğu düşünülemez. Öte yandan 
Dankoff - Kelly çevirisinde balad anfusina 'City of our souls' olarak verilmiş ise de 
Arapçada nafs sözcüğünün "ruh" anlamı yanısıra "kendi, öz" anlamı da bulunduğuna· 
göre bu noktada Atalay'ın çevirisi doğru olabilir. 
Her iki çalışmada yanıltıcı olan bir nokta da Özkent şehrinin Arapça adına ( ~j91 ) 
Türkçe bir yer adı gibi söz dizinlerinde yer verilmiş olmasıdır. Dankoff - Kelly 
dizininde iJzjand (Part 3, s. 239), Atalay dizininde Türkçeleştirilmiş olarak Özçent 
(Özçend). Oysa ~j91 Uzcandbu şehrin Arapçadaki adıdır ve Dıvanu lugati't-turk'te 
sadece açıklamalarda geçer. 
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olarak h. 1282'de Kahire'deve h. 1293-95 arasında Laknaw'da yapılmış bir 
baskısı vardır. Bir diğer baskısı da Fatava hindiyya başlıklı bir fıkıh eserinin 
h. 1310' da yapılmış, olan Bulak baskısının ilk üç cildinde sayfa kenarlarında 
yer alır. Bu sonuncu 1985-86 arasında Beyrut'ta reprint yöntemiyle yeniden 
yayınlanmıştır. 

Hanefi mezhebinde fıkıh sorunlanna yeni çözümler getirebiimiş, ictihad 

yapmaya ebil kişilerden biri olarak kabul edilen ~azIban, yasama alanında 

yaratıcılığın bir ölçüde hala mümkün olduğu klasik dönem Hanefi fıklıının 
son fakibi sayılmaktadır. 

Bamberg Üniversitesi Arapça okutmanı Dr. Abdulhalim Racab ile birlikte 
Kitabu'l-Gunya'daki kimi konulan Fatavı ~azıluin'daki Arapçalarıyla karşı
laştırdığımızda iki metin arasında genelolarak benzerlik bulunduğunu, ancak 
sözcüğü'sözcüğüne b~r uyuşum bulunmadığını gördük. Genelde, Fatavı çok 
daha aynntılı bilgi vermektedir, Kitabu' l-Gunya ise bir özet niteliğindedir. _ 
Kısacası, Kitabu' l-Gunya, F atavf' nin çevirisi değildir. 

Şimdi yukandaki bilgilere dayanarak şu tahminlerde bulunabiliriz: 

1) Büyük bir olasılıkla Kitabu'l-Gunya, Fabraddln bin Manşur al-ÜzcandI 

al-FarganI ~ azı b a n 'ın Arapçası bilinmeyen, yani bibliyografik eserlere 
girmemiş olan bir eseridir. Belk~ de (benim önceki yazımdaki tahminimin 
aksine) aslı Arapça değil Farsça idi, bu yüzden bibliyografik eserlere alınma
mış olabilir. Yazar, bu kitabı "en başta, fakihler derecesine ulaşmamış, fakat 
kendisini sıradan kişilerden ayn tutanlar" için yazmış olduğunu özellikle be
lirtmiştir'? Fakat aslı Türkçe yazılmış olamaz, çünkü Farsçadan çevrilmiş ol

duğu kesindir. Bu noktada yeni bir kanıtı bu yazının sonuna eklemekteyim. 

2) Kitabu'l-Gunya'nın elimizd~ bulunan Türkçe çevirisinde yazar adı olarak 

geçen İmam ~az[ ve ~azı İmam aslında İmam l,(azı!Jan8 yerine kısaltılmış 
ya da bilinçli olarak değiştirilmiş bir biçim olabilir. Kitabı Türkçeye çeviren 
kişi ya da çekimleyenlerden biri, iki'sözcükten oluşan bu özel addaki !Jan 

sözcüğünü herhangi bir nedenle çıkarmıştır; 
3) Sadld ad'dı.Il al-Kaşgarı'nin kendi kitabına Kitab Munyat al-muşal?ı va 

gunyat al-mubtade başlığını koymuş olması, eserlerinden yararlandığı üstadı 

belki de hocası olanPabraddln bin _Manşur al-Ü zcandI al-FarganI 

7 Kitlibu'l-Gunya, tıpkıbasım 1b/ll: evvelli (yazmada: ola, yanlış harekelenmiş) ol 

gişileriçün kimfalçihler derecesi-(12)~ne yetmeyeler ve dilerler kimgendü özlerin (lim 

gişilerden (13) ayru dutaZar. 
8 Molla Husrev, Kaynaklarıyla Büyük İslam Fıkhı. Gurer ve Dürer Tercümesi, müter

cimi: Arif Erkan, İstanbul 1980, c. 2, s. ıo5'te' İmam f.(adfhan olarak geçiyor. 

http://www.turkdilleri.org/



KİT ABU'L-GUNY A'NIN YAZARı 17 

~ ii Z 1 II ii n 'ın bir eserinin Ki tti b u 'l-Gunya başlığını taşımış olmasından 
dolayı olsa gerek. 

Ki/abu 'l-Gunya'nın Farsçadan çeviri olduğuna ilişkin yeni bir kanıt: 

kaf ge/ür- deyimi 

Akkuş, Kitabu'l-Ounya 120a7'de geçen kaf ge tür- deyimi karşısına soru 
işaretiyle "tekrarlamak" karşılığını koymuş, ben de Kitabu' l-Gunya üzerine 
ilk yazımda9 bu deyimin tam olarak anlaşılamadığını, gerek Türkçe, gerekse 
Arapça ve Farsça sözlük ve metinlerde böyle bir deyime rastlanmadığını 
belirtmiştim. Söz konusu deyim, eserin '''tanıklık bölümü"nde (bab'uş

şahadati) geçer, alt bölüm başlığı bulunmamakla birı1kte "tanıklık üzerine 

tanıklık" konusuna ilişkindir: 120a(6) ~açan tanu~ tanugı tanu~lı~ verür 

olsalar eyle gerek kim (7) lafııyıla sekiz kaf getüre. eyde kim tanu~lı~ 

verürem füıandan kim (8) tanu~lı~ verdi benüm ~atumda ki fÜıanul) füıanda 

bil) a~çası vardur deyü (9) ve beni gendü tanu~lıgına tanu~ dutdı ve buyurdı 

kım ben anul)çün tanu~lı~ ( ] O) verem. anul) tanu~lıgına ve anul)' tanu~lıgı 

üzere tanu~l* verüi'em kim fülanul) (]]) füıanda bil) a~çası vardur. Şimdi 

aynı konuyu bir başka fıkıh kitabından okuyalım: Bundan sonra musannıj, 

şahadet üzere şahadetin keyfiyetini şu sözü ile açıklamıştır: Asıl şahid, fer' a 

hitab edip; "benim şu şekilde şahadet ettiğime şahadet eyle!" der. Mesela: 

"Fülan oğlufülanfülan, benim yanımda şöyle ikrar eyledi!" der. Fer' dahi: 

"Ben şahadet ederim ki, fülan kimse beni şahadeti üzerine şu şekilde işhad 

eyledi ve benim bu şekilde şahadetime şahadet eyle, dedi!" der. Çünküfer'in 

şahadeti ile, aslın şahadetini ve tahammülü zikretmek mutlaka lazımdır. 

Metinde zikredilen ibare şahadetin hepsine yeter. Bu mezkur ibare, ibarelerin 

orta hallisidir. Eda vaktinde fer'in şahadeti için bundan daha uzun ibareler 

vardır. Mesela kadının huzuru~da fer'in: "Ben şahadet ederim ki, fülan 

kimse benim yanımda: tülan kimsenin fülan üzerinde şu kadar malı vardır 
diye şahadet eyledi ve bu şahadeti üzerine beni işhad eyledi ve bana şahadeti 

üzerine şahadet etmeyi emretti. Ben, onun şahadeti üzerine o şekilde şimdi 

şahadet ederim!" demesidir. Bu şahadette s e k i z Ş aha d et" Ş 1 n "1 

vardır. İlk zikredilende beş "Şın" vardır. Beş "şın" ile olan şahadetten daha 

kısası da vardır. Mesela kadının yanında fer'in: "Ben, fülan kimsenin şu 

9 Dipnot l'de gösterilen yazı; s. 196, Kitiibu'l-Ounya s. 649 üzerine not. 

http://www.turkdilleri.org/



18 SEMİH TEZCAN 

şekilde şahadetine şahadet ederim!" demesidir. Bunda iki "şın" vardır ve bir 
şeyeklemeye de ihtiyaç yoktur. 10 

Bu alıntıların amacı, Kitabu'l-Gunya'daki ka! getür- deyimindeki kafın 
Arapça şahida eyleminin çekimli biçimlerindeki ve türevIerindeki şın karşılığı 
olduğunu göstermekti. Bu durumda, Kitabu'l-Gunya'nın Farsçadan çevril
miş olduğunu ve Farsçasında da ka! avardan eyleminin bulunduğunu, 
bununla da guvahı avardan 11 "tanıklık getirmek" = "tanıklık etmek, tanık
lıkta bulunmak" eyleminin kastedilmiş olduğunu kabul etmek zorunludur. 
Yani, sözlüklere girmemiş olsa bile Farsçada ka! avardan, guvahı 
sözcüğünün başındaki gaftan12 dolayı guvahı avardan yerine kullanılmış 
olmalıdır. Kitabu' l-Gunya' daki ka! getür- ancak bunun ödünçleme çevirisi 
olabilir. Kitabu'l-Gunya'yı Farsçadan Harezm Türkçesine çeviren kişi bu 
deyimi değiştirmeye gerek duymadığına göre kaf getür- Harezm' de anla
şılmış olmalıdır. Ancak eseri Harezm Türkçesinden Eski Anadolu Türk
çesine aktaran kişi, ka! getür- deyiminden ne kastedildiğini anlamış mıdır, 
kendisi anlamış olsa bile bunu olduğu gibi Anadolu Türkçesine aktarırken, 
okuyacak olanların anlayıp anlamayacağını düşünmüş müdür, bunu bile
meyiz. 

10 Molla Ijusrev (öl. 88511480), Durar al-~ıukkiim fi şarJ:ı gurar al-aJ:ıkiim çevirisinin 
dipnot 8. de gösterilen yayını, c. 4, s. 277. 

11 F. Steingass, A Comprehensive Persian-English Dictionary, (London 1892) s. 1101 
guvahl iivardan (diidan) "to give evidence, to attest". 

12 Burada haklı olarak şu sorulabilir: Kitabu' l-Gunya' da g için üç noktalı kii! kul
lanılmış olduğuna göre, şayet kiif getür-, guviihl iivardan yerine geçiyorsa, niçin bu 
deyimde kiifın üzerine üç nokta konmamıştır? Farsçada g harfinin ne zamandan beri 
giif olarak adlandırıldığını bilmiyorum. Bu harfi n yaygın ve herhalde daha eski olan 
adı bilindiği gibi kiif-i fiirsı ya da kiif-i (acemı' dir. 
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