
II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

28 

 

 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ-IRAK İMAM-I 

AZAM FAKÜLTESİ 

II. ULUSLARARASI  

İSLAMİ VE İNSANİ ARAŞTIRMALAR 

SEMPOZYUMU 

BİLDİRİLER E-KİTABI 

 

 

BİRİNCİ CİLT 

 

 

EDİTÖRLER 

Prof.  Dr. Adem YERİNDE 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan HALİLOĞLU 

Arş. Gör. Rıdvan YILMAZ 

Arş. Gör. Hamza CİVELEK 

 

 

 

ISBN: 978-605-72194-0-4 (Tk) 

ISBN: 978-605-72194-1-1 (1.c) 

 

AĞRI-2022



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

1 

 

İÇİNDEKİLER 

BİLİM KURULU .......................................................................... 4 

DÜZENLEME KURULU ............................................................. 8 

SEKRETERYA ............................................................................. 9 

SEMPOZYUM KOORDİNASYON KURULU .......................... 9 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 

PROF. DR. ABDULHALİK KARABULUT’UN KONUŞMASI

 ....................................................................................................... 10 

IRAK/BAĞDAT İMÂM-I ÂZAM FAKÜLTESİ DEKANI 

PROF. DR. MİŞ’ÂN ‘ALVÂN EL-HAZRECÎ’NİN 

KONUŞMASI .............................................................................. 15 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. 

ADEM YERİNDE’NİN KONUŞMASI ..................................... 20 

BİRİNCİ BÖLÜM KUR’AN VE TEFSİR ARAŞTIRMALARI

 ....................................................................................................... 23 

KIRAAT İLMİNDE TÂCÜ'L-KURRÂ EL-KİRMÂNÎ VE 

ESERLERİ................................................................................... 24 

EÛZÜ-BESMELENİN KIRAÂTİNDE YAPILABİLECEK 

HATALAR ................................................................................... 56 

KUR’ÂN-I KERÎM’DE VE TEFSİRLERDE HZ. ÎSÂ 

MERYEM OĞLU MESİH ......................................................... 82 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

2 

 

RUDOLF BULTMANN’IN VAHİY ANLAYIŞI ................... 118 

DERSİÂM SİLİSTRE’Lİ SÜLEYMAN HİLMİ 

TUNAHAN’IN BAZI KUR’ÂN ÂYETLERİNE DÂİR 

MÜLÂHAZALARI ................................................................... 128 

SEB’U’L-MESÂNÎ VE MEKÂSİDÜ’L-KUR’ÂN İLİŞKİSİ 146 

İKİNCİ BÖLÜM: HADİS ARAŞTIRMALARI ..................... 175 

BİR HADİSÇİ OLARAK SİLVANLI EBÛ ALİ HASAN B. 

İBRAHİM B. BERHÛN EL-FÂRİKÎ (ÖL. 528/1134) ........... 176 

İBN RECEB EL-HANBELÎ’NİN FETHU’L-BÂRÎ’SİNİN 

KENDİSİNDEN SONRAKİ ŞERHLERE ETKİSİ................ 195 

HADİSİN AKTÜALİTE İLE İLİŞKİSİ: DİNAMİK HADİS 

YORUMCULUĞU .................................................................... 213 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI

 ..................................................................................................... 234 

E-STORE BAĞLAMINDAN E-PAZAR YERLERİNİN ALIM-

SATIM USULLERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRMESİ ............................................................. 235 

ERKEN DÖNEM İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE KÜLLÎ BİLGİ 

OLARAK FIKIH ...................................................................... 273 

İBN ‘ABDÂN EL-HEMEZÂNÎ’NİN FIKIH USÛLÜ 

DÜŞÜNCESİ .............................................................................. 312 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

3 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DİN, AHLAK, FELSEFE, 

MEZHEPLER, FİKRÎ EKOLLER, DİL VE EDEBİYAT’A 

DAİR ÇALIŞMALAR .............................................................. 338 

KİĞILI ŞEYH SELİM EFENDİ VE ONUN KÜRTÇE 

ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ ...................................... 339 

BELÂĞÎ AMAÇLARI YÖNÜNDEN ARAP DİLİ VE 

BELÂGATİNDE HAZİF OLGUSU VE ANLAM BOYUTU 379 

İFRAT VE TEFRİT ARASINDA EHL-İ BEYT OLGUSU .. 397 

NASÎRUDDÎN TÛSÎ’DE AİLE HAYATI .............................. 422 

AGNOSTİSİZMİN BAĞIMSIZ BİR KANITI OLABİLİR Mİ? 

ZİNKE’NİN ‘RASYONEL AGNOSTİSİZM’İNE BİR 

ELEŞTİRİ .................................................................................. 438 

ULUSLARARASI İSLAMİ VE İNSANİ ARAŞTIRMALAR 

SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ .................................... 458 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

4 

 

 

BİLİM KURULU 

Ülke Üniversite Alan Adı Soyadı 
Ak 

Ünv 

N

o 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Hadis 

Fehmî 

Ahmed 

Gazzâz 

Prof. 

Dr. 
1 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Tefsir Faiz Kalın 
Prof. 

Dr. 
2 

Irak 
Anbâr 

Üniversitesi 
Us. Fıkıh 

Suheyb 

Abbâs Udeh 

Kubeysî 

Prof. 

Dr. 
3 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Tefsir 
Lütfullah 

Cebeci 

Prof. 

Dr. 
4 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Ar Nahiv 

Salih 

Haydar 

Cümeylî 

Prof. 

Dr. 
5 

Türkiye 
Marmara 

Üniversitesi 
Tefsir Ömer Çelik 

Prof. 

Dr. 
6 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Kelam 
Mehmet 

Salih Geçit 

Prof. 

Dr.  
7 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Akîde 

Esmâ 

Abdülkâdir 

el-Ânî 

Prof. 

Dr. 
8 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Davet F. 
Hüseyin 

Abd Avvâd 

Prof. 

Dr. 
9 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

İsl Tarihi 
Mustafa 

Ağırman 

Prof. 

Dr. 
10 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Kân Med 

Adnân 

Necm 

Abbûd 

Prof. 

Dr. 
11 
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Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

D. Tarihi 

Muhammed 

Abd Ali 

Dâhî 

Prof. 

Dr. 
12 

Türkiye 
Marmara 

Üniversitesi 
Tefsir 

Muhammed 

Erdoğan Baş 

Prof. 

Dr. 
13 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Hadis 

Raddâd 

Halef 

Atâullah 

Prof. 

Dr. 
14 

Türkiye 
Marmara 

Üniversitesi 
Tasavvuf 

Necdet 

Tosun 

Prof. 

Dr. 
15 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Fıkıh 

Hüseyin 

Gâzî 

Hüseyin 

Prof. 

Dr. 
16 

Türkiye 

Sabahattin 

Zâim 

Üniversitesi 

Hadis Özcan Hıdır 
Prof. 

Dr. 
17 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Fkh Muk 

Sa’îd 

Muhyiddîn 

Sa’îd 

Prof. 

Dr. 
18 

Türkiye 
Ankara 

Üniversitesi 
Tefsir 

İsmail 

Çalışkan 

Prof. 

Dr. 
19 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Fikr İslm 

Ömer 

Mahmûd 

Hüseyin 

Prof. 

Dr. 
20 

Türkiye 
Ankara 

Üniversitesi 
Hadis 

Bünyamin 

Erul 

Prof. 

Dr. 
21 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

İsl Tarihi 
Nûr Sa’d 

Muhsîn 

Prof. 

Dr. 
22 

Türkiye 

Kütahya 

Dumlupınar 

Üniversite 

Tefsir Şâdî Eren 
Prof. 

Dr. 
23 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Arp Dili 
Abdülkerîm 

Ali Ömer 

Prof. 

Dr. 
24 

Türkiye 

Erzurum 

Atatürk 

Üniversitesi 

Fıkıh 
Ali İhsan 

Pala 

Prof. 

Dr. 
25 
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Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Hadis 
Ziyâd Nâtık 

Yahyâ 

Prof. 

Dr. 
26 

Türkiye 

Erzurum 

Atatürk 

Üniversitesi 

İs. M Trh 
Hanefî 

Şâhîn 

Prof. 

Dr. 
27 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Tefsir 
Abdülkerim 

Seber 

Prof. 

Dr.  
28 

Cezâir 

Abdülhamî

d Mehrî 

Üniversitesi 

Psikoloji 
Süleymânî 

Sabrîneh 

Prof. 

Dr. 
29 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Tefsir 
Ali Sâcid 

Ciyâd 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

30 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Din Sos. 
Mustafa 

Safa 

Doç. 

Dr. 
31 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Tefsir 
Memdûh 

Hüsnî Ali 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

32 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Us Fıkıh 

Mahmûd 

Abdülazîz 

Muhammed 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

33 

Türkiye 
Iğdır 

Üniversitesi 
Tefsir Zeki Tan 

Doç. 

Dr. 
34 

Türkiye 

Erzurum 

Atatürk 

Üniversitesi 

Kıraat 
İbrahim 

Tetik 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

35 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Davet 
Abdurraûf 

Erhîm Yûsuf 

Doç. 

Dr. 
36 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Tefsir 
Hasan 

Haliloğlu 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

37 

RabatFa

s 

Beşinci 

Muhammed 

Üniversitesi 

Terceme 
Sihâm el-

Ya’kûbî 

Doç. 

Dr. 
38 
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Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Tefsir 
Ahmet 

Hamitoğlu 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

39 

Filistin 

Kudüs 

Açıköğreti

m 

Üniversitesi 

Ruh 

Sağl 

Ahmed 

Aleyân 

İbrahim 

Doç. 

Dr. 
40 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Tefsir 
Ahmed 

Necîb 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

41 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Arp Dili 
Mücâhit el-

Hût 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

42 

Irak 

İmam-ı 

Azam 

Fakültesi 

Usul-ü 

Fıkıh 

Ahmed 

Hüseyin 

Ahmed 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

43 

Kuveyt 

Terbiye/Millî 

Eğitim 

Bakanlığı 

Felsefe 

Külsûm 

Hüseyin 

Avad 

Doç. 

Dr. 
44 

S. Arab. 
Câzâ 

Üniversitesi 
İdare Eğt 

Nâdiye 

Âdem İdris 

Doç. 

Dr. 
45 

Ürdün 
Kâdisiyye 

Üniversitesi 

FıkıhYr

g 

Heyâ Ali 

Muhamme

d De’ûm 

Doç. 

Dr. 
46 

Tunus Tunus el-

Menâr 

Üniversitesi 

….. Fethî 

Kâsımî 

Prof. 

Dr. 

47 

Ürdün Amman 

Arap 

Üniversitesi 

Eğt 

Yönt 

Cihâd Ali 

Mü’minî 

Dr. 

Öğr. 

Üyes

i 

48 

Dubai Cümeyra 

Üniversitesi 

Us. 

Fıkıh 

Ömer el-

Cümeylî 

Dr. 

Öğr. 

Üyes

i 

49 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Akîde 
Semîr Ömer 

Sa’îd 

Doç. 

Dr. 
50 
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Türkiye 
Iğdır 

Üniversitesi 
Tasavvuf 

Mehmet 

Seyyit Geçit 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

51 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Hadis 

Eymen 

Fârûk 

Muhammed 

Doç. 

Dr. 
52 

DÜZENLEME KURULU 

Ülke Üniversite Adı Soyadı 
Ak. 

Ünvan 
No 

Türkiye 

Ağrı İÇÜ 

İslâmî İlimler 

Fakültesi 

Adem Yerinde 

(Eşbaşkan) 
Prof. Dr. 1 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Meş’ân Alvân 

Hazrecî (Eşbaşkan) 
Prof. Dr. 2 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Hasan Haliloğlu 

(Üye) 

Dr Öğr 

Üy 
3 

Irak 
İmam-ı Azam 

Fakültesi  

Prof. Dr. Şakir 

Mahmud Hüseyin 

el-Azami 

Prof. Dr. 4 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Ahmet Hamitoğlu  

(Üye) 

Dr Öğr 

Üy 
5 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Mekkî Velîd 

Abdülkerîm   (Üye) 

Yard. 

Doç. 
6 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

İsmail Halil 

İbrahim  (Üye) 
Prof. Dr. 7 

Irak 

Bağdat İmam 

Azam 

Fakültesi 

Mühenned Leys 

Abdülazîz  (Üye) 

Yard. 

Doç. 
8 

Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Ahmet Necîb 

(Üye) 

Dr Öğr 

Üy 
9 
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Türkiye 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Mücahit el-

Hût  (Üye) 
Dr.ÖğrÜy 10 

SEKRETERYA 
Ülke Üniversite Adı Soyadı Ak. 

Ünvan 

No 

Irak Bağdat İmam 

Azam Fakültesi 

Mean 

Nevvâf 

Abbûd 

(Başkan) 

Dr. 

Öğr. 

Üy. 

1 

Türkiye Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

M. İbrahim 

Erden (Üye) 

Öğr. 

Gör. 

2 

Irak Bağdat İmam 

Azam Fakültesi 

Ziya Suphi 

Halef (Üye) 

Dr. 

Öğr. 

Üy. 

3 

Türkiye Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Rıdvan 

Yılmaz 

(Üye) 

Arş. 

Gör. 

4 

Irak Bağdat İmam 

Azam Fakültesi 

Ahmed Şâkir 

Raşîd (Üye) 

Dr. 5 

Irak İmam-ı Azam 

Fakültesi 

Mustafa 

Abdulğafur 

Dr.  6 

Türkiye Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Hamza 

Civelek 

(Üye) 

Arş. 

Gör. 

6 

SEMPOZYUM KOORDİNASYON KURULU 

1 Prof. Dr. Şakir 

Mahmud Hüseyin EL-

AZAMÎ 

İmam-ı Azam 

Fakültesi 

Irak 

2 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 

HAMİTOĞLU 

Ağrı İbrahim 

Çeçen 

Üniversitesi 

Türkiye 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Abdulhalik KARABULUT’un Konuşması 

Esselamüm aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatühu. 

Sayın Sunni Vakfı Mutevelli heyeti başkanı adaşım Şeyh 

Abdulhalik AZZAVİ, Sayın dekanlarım 

Değerli meslektaşlarım, sevgili genç araştırmacılar,  

Saygıdeğer katılımcılar. 

Öncelikle “Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği” ve “Doğudan Yükselen 

Işık” parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Irak 

Sünni Vakfı İmam-ı Azam Fakültesi iş birliğiyle ikincisini 

düzenlediğimiz Uluslararası İslami ve İnsani Sempozyumumuza 

hoş geldiniz diyor, hepinize en derin saygılarımı ve 

muhabbetlerimi sunuyorum. 

Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen 

en önemli faktörlerden biridir. Kopernik Devrimiyle başlayan 

Modern Bilimin gelişimi Endüstri Devrimlerinin gerçekleşmesine 

temel oluşturmuştur. Endüstri devrimleriyle başlayan süreç, 

bugün, Endüstri 4,0 olarak enformasyon ve iletişim 

teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, akıllı evler, 

biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zeka, robotik ve sosyal ağların 

oluşumuyla yeni bir boyuta girmiştir. Yaşamakta olduğumuz bu 

dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, 

kültürel, etik ve felsefi yönleriyle de ele almak büyük bir önem 

kazanmıştır. 

İşte burada islami değerler ışığında olaylara bakma hassasiyeti çok 

önemlidir. 

Allah Teâlâ, insanı “Allah’ın yeryüzündeki halifesi” olarak 

yarattığını belirtirken, “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” 

ayetiyle halifesini yaratılışındaki güzelliğe dikkat çekmektedir. 

Allah’ın halifesi olarak nitelendirilen İnsanı değerli kılan 

özelliklerinden birisi ilim sahibi olmasıdır.  Allah’tan en fazla 

korkan ilim sahipleri değil midir?  Küresel dünyada bu teknoloji 
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çağında bilim etiği, bilim ahlakı gibi kavramlar çok daha büyük 

önem kazanmakta değil midir? İşte burada biz Müslümanların 

bilim ahlakını şiar edinerek çok çalışmamız gerektiğinin de 

farkında olmalıyız. 

Çünkü İnsanın değerli olmasını sağlayan özelliklerinden birisi de 

Allah’a iman etmesidir. Allah’a kul olma bilincinin insana kattığı 

değeri “…Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri 

derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 

ayetiyle beyan etmektedir.  Dolayısıyla İnsanın Allah katında 

sahip olduğu değer kulluk bilincine sahip olmasıyla doğru 

orantılıdır. Zira insanın yaratılış amacının kulluk olduğu “Ben 

cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”   

ayetiyle net bir şekilde belirtilmiştir. 

İnsanı değerli kılan diğer unsur da amelleridir. Salih amel sahipleri 

Allah katında büyük bir değere sahiptirler.  

Kur’ân-ı Kerîm’de insanın ayırt edici özellikleri olarak ortaya 

konulan ilim, iman ve salih amelden mahrumiyet yine Kur’ân’ın 

ifadesiyle insanı; zayıf, hırslı aceleci, nankör, zâlim ve cahil bir 

varlığa dönüştürmektedir.  

Hz. Peygamber (sas) tarafından fıtrat üzere doğduğu ifade edilen 

insan, Allah’a kulluk bilinciyle hareket ettiği oranda bu fıtratı 

muhafaza edebilmekte ve Allah’ın halifesi makamına yükselmeyi 

hakketmektedir. Bu makamın en yakıştığı insanlar ise alimlerdir.  

Bilim insanları olarak bizler kim olduğumuzu asla unutmamamız 

gerektiğini vurguladıktan sonra; bilgi ve iletişim teknolojilerinde 

yaşanan baş döndürücü değişikliklerin ve gelişmelerin etkisi ile 

özellikle yirminci yüzyılın başlarında kuantum kavramı ile 

başlayan süreç, bugün Yapay zekâ, robotik, 3D yazıcılar, 

nanoteknoloji, biyoteknoloji, arttırılmış gerçeklik, enerji 

depolama ve kuantum bilgisayarlar gibi ileri teknoloji aracılığıyla 

zihnin sınırlarını zorlayan, hatta onu aşan ve insan aklını kontrol 

altına alan gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar 

teknolojisi ve bioteknolojinin durdurulamaz yükselişi, bizi trans-

hümanizm konusu ile tanıştırmaktadır. Trans-hümanizm, teknoloji 

çağının getirdiği yeni bir felsefi kavram ve harekettir. Diğer bir 
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ifadeyle, trans-hümanizm; nanoteknoloji, gen klonlama, yapay 

zekâ vb. gibi ileri teknolojilerin insan üzerinde detaylı bir biçimde 

kullanılmasını destekleyen kültürel bir hareketliliktir. 

Endüstri 4.0 odağına verimliliği ve karlılığı koyan, kullanılan 

teknoloji sayesinde tamamen ekonomik fayda sağlamaya yönelik 

bir araç niteliği taşımaktadır. Bir diğer ifade ile Endüstri 4.0 insan 

faktörü yerine ekonomik faydaları önemsemektedir. Bu teknolojik 

ilerleme beraberinde Endüstri 5.0 kavramını getirmiştir. Endüstri 

5.0 toplum için tasarlanan insansız teknolojiler olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kavramın ortaya çıkmasının ardından felsefi 

bir kavram olan Toplum 5.0 ortaya çıkmıştır. Toplum 5.0’ın 

odağında sosyal refah ve bireylerin mutluluğu yer alıyor. 

Toplum 5.0 felsefesinde “insan ve insanın yaşam kalitesi” yer 

almaktadır. Yenilikçi ve insan temelli çözümlerin sunulmasıyla, 

teknoloji odaklı dünya düzeninden insan merkezli bir düzene 

dönüşüm amaçlanmış olması çok önemlidir. Atalarımızın dediği 

“insanı yaşat ki, devlet yaşasın” temel felsefesi olarak da ifade 

edebiliriz. 

Fakat dikkat etmemiz gereken en önemli hususların başında 

amaçlanan mükemmel ölümsüz bir insan modeli iken, İnsanı 

insanlıktan uzaklaştırıp robotik canavarlar oluşturma tehlikesi ile 

karşı karşıya da kalma riskimizdir. İşte burada ahlaki değerle 

devreye girmelidir, ilahi vahye dayalı din devreye girmelidir. 

Çünkü Bilgi güçtür, erdemli insanlar eliyle kullanıldığında 

insanlığın refahı ve mutluluğu için olur, aksi takdirde ise 

insanlığın felaketi olur. Mesela nükleer enerji, ahlaklı insanlar 

eliyle olursa insanlık yararına, aksi takdirde insanın felaketi olur: 

Hiroşima, Nagasaki, …Yani ahlaki değerler ihmal edilemez 

önemdedir ve dini inanç da bu yeni insan tipini kontrol etmelidir. 

Ölüm sonrası hayat asla göz ardı edilmemelidir. Bu otokontroldür. 

İşte burada siz saygıdeğer bilim insanlarına çok önemli görev ve 

sorumluluk düşmektedir. 

Bacon, oğlu Hund’a “Hund, dünya insan içindir, insan dünya için 

değildir” diye sesleniyor. Yoksa Transhümanizmin hedefinde olan 

insanüstü yaşam süresi, insanüstü zekâ ve insanüstü sağlık kalitesi 
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yolunda amaç ve aracı karıştırmamalıyız. İnsan kulluk bilinciyle 

Allah’a hakkıyla kul olursa eşref-i mahlûkat olarak Allah’ın 

halifesi olabiliyorken, kulluk bilincini unutur ve Allah’a inanmaz, 

şükretmez ise esfel-i safilin nitelemesini hak etmektedir. 

Demek ki, temel sorunlarımızdan başında ilk emri OKU olan 

mesajı iyi anlamamamızdır. 

Unutulmamalıdır ki hiçbir ülke hâlihazırda yaşanmakta olan dijital 

dönüşümü kaçırılabilecek kadar büyük bir lükse sahip değildir. 

Gelecekte bu dönüşümü kaçırmış ülkelerle bu dönüşümü 

yakalayabilmiş ve yönetebilmiş ülkeler arasındaki fark çok büyük 

olacak olup tüm dünyanın iletişimini ve işleyişini etkileyecektir. 

Bu pandemi sürecinde dijital dönüşümün ne kadar elzem olduğunu 

çok daha iyi görmüş olduk. Bunun için hepimiz çok daha fazla 

çalışmamız gerektiğinin farkındayız. 

Dinamik ve genç bir akademik kadroya sahip; topluma karşı 

sorumluklarının farkında olan Üniversitemizin öncelikli hedefi, 

dünya üniversiteleri içerisinde yer alan ve tanınan saygın bir 

üniversite oluşturarak, dünya kalitesi ve standartlarında eğitim, 

öğretim vererek, araştırma yaparak, 21. yüzyılın küresel rekabet 

ortamının gerekli kılacağı mesleki ve iletişim becerilerine sahip 

bireyler yetiştirmektir. Gerek ülkemizin küresel güç 

olma,  gerekse Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi 

için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü 

yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu hedefler ulaşmak için üniversitemiz tüm bilimsel çalışmalara 

verdiği desteğe ilaveten her yıl birçok uluslararası kongre 

düzenlemektedir. Açılışını yaptığımız 2. Uluslararası İslami ve 

İnsani Araştırmalar Sempozyumu yanı sıra, “6. Uluslrarası Temel 

ve Uygulamalı Bilimleri Kongresi” ,  6.. Uluslararası Ahmed-i 

Hani Sempozyumu, ’’Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi 

Sempozyumu’’, “Uluslararası Yapay Zeka, Transhümanizm, 

Posthümanizm ve Din Sempozyumu” gibi bir çok sempozyum 

yapıyoruz. 

Kısaca Üniversitemizden de bahsetmek istiyorum.  
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Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi 10 Fakültesi, 4 Yüksek Okulu, 6 

Meslek Yüksekokulu, 550 den fazla akademisyeni ve 16 bine 

varan öğrencisiyle eğitim öğretimine devam etmektedir. 

Üniversitemiz Urap ve Webometriks değerlendirme kuruluşu 

sıralamalarında dünyadaki yaklaşık 30 bin üniversite içerisinde ilk 

3 bine, SCImago sıralamasında ise dünyada 727. sırada yer 

almaktadır. 15. yılını kutlayan genç üniversitemiz için bu başarılar 

oldukça önemlidir. Tabii ki, bu başarı yeterli değildir, daha  çok 

çalışacağız ve daha fazla başarılı olmak zorunda olduğumuzun 

bilincinde olarak yolumuza devam edeceğiz. 

Bacon’un da dediği gibi “Bilgili olmak egemen olmaktır” 

düşüncesiyle bu konferansın ümmet olarak bilimsel sıçramamıza 

vesile olmasını diliyor, Konferansımıza teşrif eden tüm 

konuşmacılara katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ederim. 

Konferansımızın hazırlık çalışmalarını özveri ile yürüten başta 

dekanlarımız olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyeleri ve 

sekretarya çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Sunni 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Abdulhalik hocama da 

şükranlarımı sunuyorum.   

Kardeş Irak Sunni Vakfı ile birlikte bu sempozyumu 

gerçekleştirmiş olmamızdan dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, 

bu işbirliğimizin sürekli ve ümmetin birliğine ve kardeşliğinin 

pekiştirilmesine vesile olmasını diliyor, Sayın Vakıf başkanımızın 

şahsında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dünyayı sarsan pandeminin bir daha yaşanmamasını temenni 

ediyor, bundan sonraki bilimsel etkinliklerin siz saygıdeğer bilim 

insanlarıyla ruberu olarak gerçekleşmesini ümit ederek, 

 Bir abide istersen eğer, Ağrı’ya git…  

 Yükseklerden gelen büyük çağrıya git… 

diyen Arif Nihat Asya’nın da davetini yineleyerek, Nuh’un 

gemisiyle dirilişin sembolü olan ilimizde ve de bilimi sevgi ile 

kaynaştıran üniversitemizde sizleri ağırlamaktan onur duyduğumu 

ifade eder, sizlere en kalbi saygılarımı sunuyorum



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

15 

 

Irak/Bağdat İmâm-I Âzam Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Miş’ân ‘Alvân el-Hazrecî’nin 

Konuşması 

Sayın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Abdülhâlik KARABULUT 

Sayın, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Âdem YERİNDE 

Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun! 

Allah’a hamd, Resûlü Hz. Muhammed Mustafâ’ya 

salât ve selâm olsun! 

Bazı insanlar hiçbir ilmî dayanağı ve bilgi kaynağı 

olmaksızın şuna inanırlar ki; insanı meşgul eden, birçok 

yönden ve birçok düzeyde onun şahsiyetini etkileyen, içinde 

yaşadığı toplumda onun şahsiyetini zorunlu olarak etkileyen 

insânî/beşerî ilimler, Arap/İslâm kültüründen hep uzak kalmış, 

İslâm âlimlerinin yazdıkları eserlerde yer bulamamıştır. Bu 

husus çok uzun süre böyle devam etmiştir. Gerekçesi de; 

Arap/İslâm kültürüne hâkim olan şeyin hep dînî, fıkhî, 

beyân/belâğat, dil/mu’cem gibi ilimlerin olduğudur ki bu 

ilimlerin izleri de Tefsir’de görülür. Bu iddiaların dayanağı da; 

insanı meşgul eden Arap/İslâm ilimlerinin ortak ve baskın 

özelliğinin lügat, beyân ve te’vîl olduğu, işin bu yönüne 

gösterilen ihtimamın insanın kendisini araştırmaya gösterilen 

ihtimamdan, ona pratik zaviyeden yaklaşma gayretinden çok 

çok fazla olduğudur (Yani insanın kendisine ve insânî/beşerî 

ilimlere çok daha az değer verilmiştir). 

Değerli bilim insanları! Aklı başında hiçbir kimsenin 

görmezden gelemeyeceği ve uzak kalamayacağı gerçek şudur 

ki İslâm Medeniyetinde ilim demek; şer’î ilimleri ve insanın 

faydasına olan beşerî/pozitif her ilmi bir arada ele almak 

demektir. Allah kendilerine rahmet etsin, bizim İslâm 

âlimlerimiz ahiretin azığını daha dünyada iken hazırlamışlar, 

insanın faydasına olan birçok beşerî ilimle de yeryüzünü ve 
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ülkeleri mamur etmişlerdir. Âlimlerimiz önce Allah’ın dinine 

ve şeriatını sımsıkı sarılıp Hz. Peygamber’i (sas) ve ashabını 

(ra) kendilerine örnek alarak dînî ilimlerde ilerlemeler 

kaydetmişler, sonra da İslâm düşmanlarının iftira ve 

çarpıtmalarının aksine, İslâm’ın medeniyet, ilim, diriliş, 

uyanış, ilerleme, gelişme dini olduğunu tüm âleme ispat 

etmişlerdir. 

İslâm medeniyeti, vasat/ortayol olma özelliği ile diğer 

medeniyetlerden ayrılır. Çünkü ruhun ve bedenin/maddenin 

ihtiyaçlarını bir arada karşılar, ilimle imânı birbirinden 

ayrılmaz iki kardeş yapar, söz/teori ile pratiği bir arada tutar, 

pratik hayattaki vâkıa ile olması gereken nümûne arasında 

denge kurar, ifrat ve tefritin ortasını bulur, ahireti mamur 

kıldığı gibi dünyayı da mamur kılar. Yalnız kalıp tamamen içe 

kapanmaktan ve gereksiz sahte dışa açılımdan uzak durur. 

Tekâmülünü tamamlamış bu İslâm medeniyeti insanlığı, 

insânî/beşerî ilimlere ilâve olarak tabiat bilimlerindeki tecrübe 

ve uygulamaya da götürür ki bu da gözlem, deney ve 

anatomiyi esas alır. Müslümanlardan önce, ilim denilince 

derin nazarî felsefe, mücerret misâlî fikir anlaşılırdı. Bizim 

İslâm âlimlerimiz bu ilim anlayışını tenkit edip 

özgürleştirdiler, geliştirdiler, yolunu ve metodunu tashih edip 

tecrübî bilimlerle uyumlu hale getirdiler. Üzerine de birçok 

ilâveler yaparak genişlettiler. Bir Alman oryantalist bayan 

araştırmacı medeniyet karşılaştırması yaparken şöyle der: 

“Arap Müslümanlar tabiat âlemini (tabiî ilimleri) kelimenin 

tam anlamıyla ihyâ etmişler, besleyip büyütmüşlerdir. 

Tecrübeye dayalı tabiî ilimleri icat etmişlerdir. Ellerindeki 

aletlerle ve imkânlarla birçok bâkir ve engebeli ilmî sahaları 

tamamen işlemişler, insanlığın hizmetine sunmuşlar, araştırma 

yolunu da tamamen açmışlardır.” Aynı bayan oryantalist başka 

bir yerde şöyle der: “Arap Müslümanların tecrübî ilimlerdeki 

başarıları ve bu alanda izledikleri metotları, eskiden miras 

alınan ilimleri tenkit ve kritik etme yolunu açmıştır.” 

Değerli akademisyenler! İnsan, şer’î ilimlerin ele alıp 

işlediği değerli konulardan biridir. Çünkü birçok âlimimizin de 

belirttiği gibi, İslâm Şeriatı insanların/kulların dünyevî ve 
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uhrevî ihtiyaçlarını karşılamak için gelmiştir. Beşerî/insânî 

ilimlerin maksadı eğer, insanın ihtiyaçlarını karşılamak ve 

onun hayatının daha mükemmele doğru evrilmesini sağlamak 

niyetiyle insanı ele alan fert ve toplum çalışmaları ise, bu 

açıdan bakıldığında Şeriat ilimlerinin beşerî ilimlerden daha 

insancıl olduğu görülür. İnsânî ilimlerin kuruluş amacındaki 

birçok hedefini gerçekleştirebildiğini sanmıyoruz. Aksine, 

insanı ilgilendiren birçok önemli meseleyi anlayıp 

yorumlamaktan hâlâ âcizdir. Halbuki Şer’î ilimler, kendi 

ümmetini ve toplumunu tarihte asırlar boyunca tecrübeye 

dayalı muhkem ve doğru neticelere ulaştırmıştır. 

Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin bir arada ve 

adaletle yaşayabildikleri bir toplum oluşturabilmiştir. Bu 

durum, İslâm ümmetinin bu ilimlerinden ve bu özelliklerinden 

zorla vazgeçirilmelerine kadar sürmüştür. Halbuki Şer’î 

ilimler maksatları açısından tamamen beşerî olmalarının 

yanında, ayrıca kaynakları ve hareket noktaları açısından da 

Rabbânî’dirler, yani vahiy kaynaklıdırlar. Bu husus, Şer’î 

ilimlerin diğerlerinden tamamen farklı olmalarının sırrı, 

onların içine düşüp bir türlü çıkamadıkları metot hatalarından 

selîm olmalarının da bir önemli sebebidir. 

Değerli katılımcılar! Şer’î ilimlerin tâlibi olan bir 

Müslüman için beşerî ilimlerin ehemmiyeti şöyle ortaya çıkar:  

O, insanla direkt ve sürekli bir ilişki içindedir, onun toplum 

içindeki ihtiyaçlarıyla ve dertleriyle sürekli ilgilenir. Bu 

nedenle o, çevresinde olup biten, toplumu ilgilendiren her yeni 

şeyle ilgilenmek ve ona muttali olmak zorundadır. Bu da 

sadece Şer’î ilimleri bilmekle ve onlarla iştigal etmekle olmaz, 

bilakis diğer (beşerî) ilimleri de bilmelidir, özellikle ferdi ve 

toplumu ilgilendiren ilimleri. Şer’î ilimlerin yanında; 

Sosyoloji, Psikoloji gibi beşerî ve içtimâî ilimleri bilmeli, 

tarih, iktisat, dil, coğrafya gibi diğer uzmanlık alanlarını da 

bilmelidir. Şöyle hızlıca bir bakış atıp araştırdığımızda, şer’î 

ilim talibi bir Müslüman için sosyoloji ile şer’î ilimler 

arasındaki ilişkinin çok güçlü ve elzem olduğunu görürüz. 

Sosyoloji, insan gerçeğini ve insanın asırlar boyunca yaşadığı 

değişkenlikleri anlayabilme hususunda toplumla dînî kurumlar 

arasındaki ilişkiyi kurma çabalarında şer’î ilimlere yardımcı 
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(aracı) bir ilim dalı sayılır. Bu tekâmül ise, topluma hükmeden 

sosyoloji kurallarının derinden anlaşılmasını sağlar ve 

neticede şer’î ilim talibi olan bir Müslüman, kendi 

toplumundan ve toplumunun ihtiyaçlarından uzak kalmamış 

ve bîhaber olmamış olur. Zikrettiğimiz bu beşerî ilimler, din 

ve vâkıa açısından bakıldığında, Müslümanın toplumdaki 

terbiye, eğitim, ahlak, felsefe problemlerinin çözümüne katkı 

sunmasına imkân sağlar, aynı zamanda Müslümanın beşerin 

ahlâkî ve davranışsal problemlerinin sebeplerini anlamasına ve 

bunlara dînî açıdan çözüm yolları üretmesine yardımcı olur. 

Değerli âlimler ve ilim talebeleri! Şer’î ilimlerle diğer 

beşerî ilimler arasındaki tekâmülü gerçekleştirebilmek ve bu 

hususta ilerleme kaydedebilmek için bazı somut adımlar 

atmak gerekir. Bunlardan bazıları şöyledir: 

1. Şer’î ilimlerle beşerî ve ictimâî ilimler arasında bilgi 

tekâmülünü sağlamak. Bu da Sosyal Bilimler Fakülteleri, 

Beşerî Bilimler Fakülteleri ve Şeriat (İlâhiyât) Fakülteleri’nde 

okutulan bazı derslerin entegrasyonu ve bunların her birinin 

eğitim planlarının yapılması ile mümkündür. Öğrenciler 

arasında iletişimi kurmak ve bu ilimlerden müştereken istifade 

etmeyi sağlamak için, bazı dersler arasında entegrasyon 

yapılsa ne de güzel olurdu! 

2. Beşerî ve ictimâî ilimlerde ihtisas eğitimi alan 

öğrenciler arasında çalışma atölyelerinin kurulması ve öğrenci 

konseylerinin/sempozyumlarının oluşturulması. Şer’î ilim 

talebelerinin toplumdaki muâsır gelişmelere muttali kılınması, 

bu gelişmelerin şer’î, dînî ve ictimâî açıdan ele alınıp üzerinde 

çalışılmalarının sağlanması. 

3. İnternette konuyla ilgili elektronik ortamlar ve siteler 

oluşturularak güncel, muâsır, ictimâî ve beşerî konuların 

tartışılması, bu ortamlara ilgili tüm öğrencilerin, 

araştırmacıların, toplumun çalışanlarının ve tüm fertlerinin 

katılımlarının sağlanması. Böylece bu elektronik ortamlar 

eğitim, öğretim, terbiye, danışmanlık hizmetleri vermiş olur ki 

bunun da amacı insanlığın tecrübelerinden ve deneyimlerinden 

ileriye dönük olarak istifade etmektir. 
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4. Medenî/sivil toplumun eğitim/terbiye ve dînî 

kurumları ile şer’î ilimler (İlahiyat) Fakülteleri arasında 

ilişkiler kurup geliştirmek. Bu da bu kurumlar aracılığı ile 

topluma hizmet etmek, onu eğitmek gibi plan ve projeler 

sunmakla olur. Böylece şer’î ilim talibi bir Müslüman kendi 

toplumunu ve fertlerinin hayatını yakından takip edebileceği 

bir zaman cetvelini ve programını izleyebilme imkânına 

kavuşmuş olur. 

5. Şer’î İlimler Fakülteleri ile diğer beşerî ve içtimâî 

ihtisas alanları arasında örnek alınacak böyle bir tekâmülün 

tatbik edilmesi ve uygulamaya konulması mümkündür. Bu da 

içtimâî ilimler talebeleri için seçmeli bir ders gibi onlara dinî 

sosyoloji dersi adı altında bir entegrasyon niteliği taşıyan bir 

ders koyup teklif etmekle olur. Bunun da daha sonra 

geliştirilerek İçtimâî İlimler Fakülteleri ile Şer’î İlimler 

Fakülteleri arasında ortak bir entegrasyona dönüştürülmesi 

mümkündür. 

6. Üniversite Eğitim Câmiası’nın öğrenciye şunu izah 

etmesi ve anlatması gerekir: Üniversiteden mezun olup da 

XXI. Yüzyılın başlarında hayatın değişik alanlarında mesleğe 

atılıp çalışacak olan öğrencilerin bilgi ile donanmış olmaları 

artık yeterli değildir. Çünkü bilgiye erişim çok kolay hale 

gelmiştir. Bu, üniversite eğitim ve öğretiminin globalleşmesi 

seçeneklerinin artması ile daha da kolay hale gelecektir. İşte o 

zaman (bilgiden ayrı) bambaşka bir donanıma ve yeteneğe 

ihtiyaç duyulacaktır. Bu ise, ilimler arasında bilgi tekâmülünü 

ve entegrasyonunu sağlayarak, istenen vakitte ve istenen tüm 

bilgilerin birleştirilmesini, bu bilgiler hakkında eleştirel 

düşünceyi, bu bilgilerin muhtemel alternatiflerini ortaya 

koymayı ve bunlar arasında hikmetlice ve akıllıca seçimler 

yapabilmeyi sağlayacaktır.  

Allah (cc) hepimizi ilme ve ilim ehline hizmet etme 

yolunda ciddî çalışmalar yapmaya muvavvak eylesin! Allah’ın 

selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun! Âmîn.
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İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem 

YERİNDE’nin konuşması 

 

Sayın Rektörüm, Sayın Irak Sünni Vakıf Divan 

Başkanı, Sayın Irak İmâm-ı Âzam Fakültesi Dekanı;  

Değerli bilim insanları ve saygıdeğer katılımcılar; 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Irak Sünni Vakfı 

Divanı himayelerinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami 

İlimler Fakültesi ve Irak İmâm-ı Âzam Fakültesi’nin ortak 

organizasyonumda düzenlenen “2. Uluslararası İslâmî ve 

İnsanî Araştırmalar Sempozyumu’nu teşriflerinizden dolayı 

sizlere en derin şükranlarımı arz eder, saygılar sunarım. 

Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Geçen yıl “İslam’ın Işığında İnsanî Çalışmalar ve 

Tarihsel Değişimler” temalı I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî 

Araştırmalar Sempozyumu’nu 20-21 Kasım 2021 

tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştik. 

Dokuz farklı ülkeden 40’tan fazla bilim insanının bildiri 

sunduğu Sempozyumda “İslam ve Değişim” konusu; 

“İslam’ın Temel Kaynaklarında Hayat, Hayattaki Değişimler 

ve Afetler”, “İnsan Kimliğinin ve Benliğinin Oluşumunda 

Hayattaki Değişimlerin Rolü”, “Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve 

Sağlıktaki Değişimlerin Şer'i Ahkâmın Değişmesindeki 

Etkisi”, “Sosyal Yaşamda Görülen Değişimlerin Muhakeme 

Ahkâmının Değişmesindeki Etkisi”, “Sosyal Hayattaki 

Değişimlerin Arap Dili ve Edebiyatı Çalışmalarına Etkileri” 

gibi ana başlıklar altında çeşitli yönleriyle ele alınıp 

değerlendirilmişti. Bu bağlamda;  
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İslamî ve İnsanî Bilimler üzerine çalışan 

araştırmacıların, bir taraftan dinin sabitelerine karşı daha fazla 

hassasiyet göstermeleri, diğer taraftan, yenilikçi bir yaklaşımla 

bugünkü fert ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 

değişimi izlemeleri gerektiğine dikkat çekilmiş, hayatın 

hemen her alanına uygulanabilecek bir esnekliğe sahip ahkâmı 

ve makasıd fıkhıyla İslam’ın her zaman ve mekânda varlığını 

sürdürebilecek bir din olduğu belirtilmişti. Bir yandan baskın 

siyasî, iktisadî ve içtimaî şartların dayatması ya da istisnai 

şartların zorlamasıyla kabul edilen ve fakat insan doğasına 

uygun ve ihtiyaçlarına cevap veren İslam hukuk sisteminin 

açık nasları ve sabiteleriyle çatışan uygulamaların gözden 

geçirilmesi önerilmiş, diğer yandan, hiçbir sabitesi 

bulunmaksızın değişimin büyüleyici etkisinde kalarak 

“değişimi” hayat felsefesinin merkezine yerleştirenlerin 

kimlik ve kişiliklerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalacaklarına dikkat çekilmişti. Bu bağlamda sosyal hayatta 

yaşanan gelişmelere paralel olarak fert ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde genelde bütün beşeri 

bilimlerde, özelde ise İslam bilimlerinde bilimsel 

araştırmaların teşvik edilerek geliştirilmesinin bir zorunluluk 

olduğuna vurgu yapılmıştı. 

Bu yıl 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında yine Irak İmam-ı Azam 

Fakültesi işbirliği ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami 

İlimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlediğimiz II. 

Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar 

Sempozyumu’nun teması; bütün dünya üniversiteleri ve 

araştırma merkezlerinde temel İslam bilimleri ve sosyal 

bilimler sahasında Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce 

dillerinde yapılmış her türden araştırmayı kapsayacak şekilde 

geniş tutulmuştur. Böylece Sempozyumun İslamî ve insanî 

araştırmalara dair özgün bilimsel çalışmaları bulunan bilim 

insanlarının bu çalışmalarının dünya milletlerine duyurulacağı 

bir platform vazifesi görmesi amaçlanmıştır. 
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Sempozyumda; 

“Kur’an ve Tefsir Araştırmaları”, “Hadis Araştırmaları”, 

“İslam Hukuku Araştırmaları”, “Din, Ahlak, Felsefe, 

Mezhepler, Fikrî Ekoller, Dil ve Edebiyat” alanında Türkiye, 

Irak, Mısır, Umman, Sudan, Ürdün, Cezayir, Yemen, Nijerya 

ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 10 farklı ülkeden bilim 

insanları tarafından 48 bildiri sunulacaktır. 

Düzenleme kurulu eş başkanı olarak Sempozyumun 

hayırlı ve hayırlara vesile olmasını dilerken, iştiraklerinizle 

bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza, sempozyumun 

düzenlenmesinde emeği geçen, başta Sayın Rektörümüz Prof. 

Dr. Abdulhalik KARABULUT ve Irak Sünni Vakıf Divanı 

Başkanı Sayın Şeyh Abdülhalik el-Azzâvî olmak üzere AİÇÜ 

ve Irak İmam-ı A’zam Fakültesi’sinin bütün idari ve akademik 

personeline, hususen, sempozyum düzenleme kurulu üyelerine 

ve değişik ülkelerden çeşitli bilimsel bildirileriyle 

sempozyuma katkı veren siz değerli bilim insanlarına ve 

katılımcılara şükranlarımı arz eder, saygılar sunarım. 
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BİRİNCİ BÖLÜM KUR’AN VE TEFSİR 

ARAŞTIRMALARI 
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KIRAAT İLMİNDE TÂCÜ'L-KURRÂ EL-

KİRMÂNÎ VE ESERLERİ  

Aydın KUDAT
*
 Mehmet SALİH

**
 

Özet 

İslami ilimler literatürüne bakıldığında hemen hemen her ilmin 

temel kaynağı Kur'ân-ı Kerim olduğu görülmektedir. Nitekim yapılan 

çalışmaların kahir ekseriyeti Kur'ân-ı Kerim'e dayanmakta ve ondan 

beslenmektedir. Kur'ân-ı Kerim'in de iyice anlaşılması ve zihinlerde yer 

etmesi onu doğru okumaktan geçmektedir. Bu bağlamda önemini 

koruyan kıraat ilmi asırlar boyunca birçok ilim adamının ilgisini çekmiş 

ve bu alanda gerek teorik gerekse de pratik anlamda ilmi çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmada ise Kıraat İlmi literatürüne eserleriyle birçok 

katkı yapan Tacü'l-Kurra el-Kirmânî ve Kıraat İlmindeki Yeri 

incelenecektir. Bu çalışma yapılırken Kirmânî'nin hayatı, İlmi şahsiyeti, 

eserleri, hocaları ve talebeleri hakkında bilgi sunulmaya çalışılacaktır. 

Çalışma nihayete erdirildiğinde ise elde edilen bilgilerin bu ilmin 

takipçilerine katkı sağlaması temenni edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tacü’l-Kurra, Kirmânî, Eserler, Kıraat, 

Tefsir, İlim. 

 

TACU'L-QURRA EL-KIRMANI AND HIS 

WORKS IN QIRAAT SCIENCE 

Abstract 

When we look at the literature of Islamic sciences, the main 

source of almost every science is seen as the Qur'an. As a matter of fact, 

the overwhelming majority of the studies are based on the Qur'an and are 

 

* Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 

Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, 05457961824, 

akudat@ybu.edu.tr ORCID :0000-0002-8153-8181 
** Arş. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 

Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, 05435507404, 

msalih@agri.edu.tr Orcid: 0000-0001-5203-397X 

mailto:msalih@agri.edu.tr
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fed from it. Understanding the Qur'an and making it a place in the minds 

also depend on reading it correctly. In this context, the science of 

recitation, which maintains its importance, has attracted the attention of 

many scholars for centuries, and scientific studies have been carried out 

in this field, both theoretically and practically. In this study, Tacü'l-Kurra 

al-Kirmânî, who made many contributions to the Literature of Recitation 

Science with his works, and his Place in the Science of Recitation will be 

examined. While doing this study, it will be tried to present information 

about Kirmani's life, scientific personality, works, teachers and students. 

When the study is finalized, it is hoped that the information obtained will 

contribute to the followers of this science. 

Keywords: Tacü'l-Kurra, Kirmani, Works, Qiraat, Tafsir, 

Science. 

 

 

Giriş 

Bidayetten günümüze kadar İslami ilimlerle ilgili yapılan 

araştırmaların hemen hemen hepsi kaynak olarak Kur’ân-ı Kerime 

dayanmaktadır.  Kur’ân-ı Kerim, bir hayat rehberi olmasının 

yanında gerek ilmi gerekse de fenni olarak birçok bilime 

kaynaklık etmiş, hâlâ da etmeye devam etmektedir. Bu ilimlerin 

bazısı temel İslam bilimlerinin dışında kalıp Kur’an’la dolaylı 

yollardan ilişki içerisinde olan veya direk temel İslam bilimlerinin 

muhtevasında yer alıp doğrudan Kur’an’la ilişkili olan ilimlerdir.  

Bu ilimlerden bir ilim olan kıraat ilmi ise doğrudan Kur’an’la 

ilişkili olup onun okuyuş keyfiyeti ve ilmi sahasıyla ilgili 

araştırma yapan bir ilimdir. Bizzat Hz. Peygamber’in kendisine 

gelen vahyi sahabesine öğretmekle başlayan bu ilmin serüveni, 

asırlardır tarihte önemli yer etmiş otoriter kişiler tarafından bir 

sonraki nesle hem sözlü hem de kitabi olarak aktarıla gelmiştir. 

Kıraat ilmine tarihsel bir bağlam ve bütüncül bir 

perspektifle bakıldığında diğer ilimlerle sıcak bir ilişki içinde 

olduğu ve birçok ilmi merhaleden geçtiği görülmektedir. Kıraat 

ilmi; dışarda Arapça, Tefsir, fıkıh ve kelam gibi birçok ilimle 

doğrudan ilişki sürdürürken kendi içinde de Yedi Harf, Kıraat 
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Farklılıkları, Resmü’l-Mushaf, Vakıf İbtida, Tecvit gibi daha 

birçok alanda gelişimler sağlamış ve her geçen gün bu gelişimini 

sürdürmüştür. Bahsedilen bu gelişim, kıraat alimlerinin 

kendisinden sonraki nesle aktardığı tatbikatlar ve te’lifatlar 

vasıtasıyla gerçekleşmiştir.  

Yukarıda bahsedilen alimlerden bir alim olan Tacü’l-Kurra 

el-Kirmânî’nin de kendi zamanında yukarıda bahsedilen her iki 

alanda da bu ilme hizmet ettiği, ömrünü bu uğurda geçirdiği 

belirtilmiştir. Hem tefsir hem de kıraat alanında kendi zamanında 

söz sahibi olduğu düşünülen bu alimin özellikle Tacü’l-Kurra 

olması hasebiyle araştırılmaya değer bulunmuştur. Daha önce hem 

Türkiye’de hem de Arap dünyasında birçok çalışmaya konu olan 

bu alim Türkiye de kıraat alanıyla ilgili üç çalışmaya konu 

olmuştur. Bu çalışmalar; Tacü'l-Kurra El-Kirmani ve Garaibü't-

Tefsir ve Acaibü-Te'vil Adlı Eseri,1“Tacü’l-Kurra el-Kirmani 

(505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-Tefasir adlı tefsiri”,2 ve Mushaf 

İmlâsı Bağlamında Kirmânî Ve Hattu’l-Mesâhif Adlı Eseri’dir.3 

Bu çalışmaların ikisi tefsir alanıyla ilgili olup müellifin eserlerini 

konu edinmiştir. Diğeri de kıraatle ilgili olmasına rağmen 

müellifin kıraat ilmindeki yeriyle ilgili üstün körü tespitlere 

sahiptir. Yapılan bu çalışmada ise Tacü’l-Kurra el-Kirmânî’nin 

kıraat ilmindeki yeri tespit edilmeye çalışılacak, ayrıca Tacü’l-

Kurra diye anılmasının sebebi araştırılmaya çalışılacaktır. 

Araştırmada Kirmânî’nin Hayatı, İlmi Şahsiyeti, Kıraat yönü, 

Hocaları, Öğrencileri ve Eserleri gibi hususların tümü araştırılarak 

tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede evvela Kirmânî’nin 

Hayatı, İlmi kişiliği, Hocaları ve talebeleri araştırılacak daha sonra 

da Eserleri tanıtılmaya çalışılacaktır. Sonuç kısmında da elde 

 

1  Bkz: http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php (27.05.2022). 
2 Hasan Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve 

Lübabü’t-Tefasir adlı tefsiri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, (İstanbul: 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993) 1-377. 
3 Şeyma Genan, Mushaf İmlâsı Bağlamında Kirmânî Ve Hattu’l-Mesâhif 

Adlı Eseri, yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi (İstanbul: Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018) 2-213. 

http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php
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edilen bulgulardan hareketle ulaşılan sonuçlar ilim dünyasıyla 

paylaşılarak bu ilmin takipçilerinin istifadesine sunulacaktır.   

1. Tacü'l-Kurra el-Kirmânî 

1.1.Hayatı 

Tam adı Ebû’l-Kâsım Mahmud b. Hamza b. Nasr olan bu 

şahıs Tacü’l-Kurra el-Kirmânî olarak tanınmaktaysa da Tacül’l-

Kurra dışında Burhaneddin lakabıyla da anılmaktadır.4 

Alışılagelmiş bir gelenek doğrultusunda Kirman şehrine 

mensubiyeti olması hasebiyle “Kirmânî” olarak anılan müellif, 

“en-Nahvî”, “el-Mukrî”, “eş-Şâfiî” “Sa‘du’l-İslam” (İslam’ın 

bahtı), “Burhânu’d-Dîn” (dinin burhanı), “Dıyâu’l-Eimme” 

(imamların Nuru) gibi nisbeleriyle de anılmaktadır.5 Bütün 

bunların yanı sıra müellifin bizzat kendisini Tacü’l-Kurra olarak 

tanıtması onun bu isimle meşhur olmasına olanak sağlamıştır. 

Nitekim bir aktarıma göre Kirmânî, bir eserinin başında “Kâle eş-

 

4 Şihâbuddin Ebû Abdullah Yâkût b. Abdullah el-Hamevî, Mu‘cemu’l-

Udebâ, thk. İhsan Abbas (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslamî, 1414/1993) 

6/2686; Şemseddîn Muhammed b. Muhammed b. Yusuf İbnü’l-Cezerî, 

Gâyetü'n-Nihâye fî Tabakâti'l-Kurrâ thk. G. Bergstraesser, (Mektebetü 

İbn Teymiyye, 1351/1932, 2/291; Celâleddin Abdurrahmân b. Ebu 

Bekir es-Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât fi Tabakâti'l-Luğaviyyin ve'n-Nuhât 

thk. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, (Lübnan: el-Mektebetu’l-Asriyye, 

t.y.,) 2/277; Kâtib Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Çelebî, Keşfu’z-

Zunûn an Esâmi'l-Kutub ve'l-Funûn, (Bağdat: Mektebetu’l-Müsennnâ, 

1941), 1/211; Hayreddin b. Mahmûd ez-Ziriklî, el-A'lâm, Kâmûsu 

Terâcimi li-Eşheri'r-Ricâl ve'n-Nisâ mine’l-Arabi ve’l-Mübta’ribîn 

ve’l-Müsteşrikîn, (Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-Melâyîn, 2002), 7/167; Ömer 

Rızâ Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn: Terâcimu Musannifi’l-Kutubi’l-

Arabiyye, (Beyrut: Mektebetu’l-Musenna/Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 

1376/1957), 12/161. 
5 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686; İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 

2/291; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; Şemseddin Muhammed b. Ali 

ed-Dâvûdî, Tabakâtu'l-Mufessirîn, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l- İlmiyye, 

ty), 2/312; Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, 1/241; Ziriklî, A‘lâm, 7/ 167; 

Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn, 12/161; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük 

Tefsir Tarihi, Tabakatu’l-Mufessirin, (İstanbul: Ravza Yayınları, 2008), 

2/460; Muhammed b. Hamza el-Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr ve Acâibu’t-

Te’vîl, thk. Şemrân Serkal, Yunus el-Acelî, (Cidde: Daru’l-Kuble, 

Beyrut: Muessese Ulûmi’l-Kur’an, 1983), 1/87.  
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Şeyh’ul-İmâm Tâcu’l-Kurrâ” diye başlamış ve kendisini bu isimle 

takdim etmiştir.6 

Kirmânî’nin doğum yeriyle ilgili yapılan araştırmalar onun 

doğum yeri ve tarihiyle ilgili net bilgilerin olmadığını ancak büyük 

bir ihtimalle Kirman’da ve 500 yılları dolaylarında doğduğunu 

olduğunu haber vermektedir.7 Tabakat alimleri, Kirmânî’nin 

hayatının hemen hepsini kirman’da geçirdiğini, oradan hiç 

çıkmadığını ifade ederken Hasan Keskin Kirmânî’nin Tacik bir 

ailenin oğlu olduğunu da belirtiştir.8 Durum böyle olmakla birlikte 

Ğanim Kudduri el-Hamed, Kirmânî’nin babasının ferğane 

nisbesiyle anılmasından kaynaklı olarak onun aslında Ferğan’da 

doğduğunu, doğduktan sonra Kirman’a geldiğini ifade 

etmektedir.9 Bütün bilgiler göz önüne alındığında Kirmanî’nin 

doğum yerinin tam olarak tespit edilmesiyle ilgili net bilgilerin 

olmadığı görülmektedir.  

Kaynaklar, Müellifin doğum tarihiyle ilgili bilgileri tam 

vermemekte ancak 500 yılları dolayları gibi kayıtlarla sınırlı 

kalmaktadır. Klasik kaynaklar incelendiğinde başta el-Hamevî 

olmak üzere İbnü’l-Cezerî ve Suyûtî gibi alimler onun doğumunu 

500 yıllarından sonra doğduğuna yönelik ifadelerde 

bulunmuşlardır.10 Alimlerin ulaştığı sonuç, Kirmanî’ye tarih 

bakımından en yakın olan el-Hamevî’nin onun 500 yıllarından 

sonra hayatta olduğu ifadesine dayanmakta, İbnü’l-Cezerî’nin 

 

6 Ebu’l Kâsım Mahmûd b. Hamza el-Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif thk. 

Gânim Kaddûrî el-Hamed, (Bahreyn: Tab‘atu Hassa Câize Seyyid 

Cuneyd Âlimi’d-Duvelîyye lil-Kur’âni’l-Kerîm, 1433/2012), 13. 
7 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686; İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 

2/291; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, 2/1197.   
8 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; 

Keskin, “Tacü'l-Kurra el-Kirmâni (505/1111 dolayları) ve Lübabü't-

Tefâsir adlı tefsiri”, 2-4.   
9 Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, s. 10   
10 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686; İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 

2/291; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 

2/312; Çelebî, Keşfu’z-Zunûn 2/1197; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn, 

12/161; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 2/460.   
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tarihle ilgili أعلم  Allah daha iyi bilir” diye kayıt düşmesi ise“ هللا 

tarihle ilgili bir müphemliğin olduğunu göstermektedir.11 

Kirmânî ve eserleri üzerinde çalışma yapan modern dönem 

araştırmacıların da onun vefat tarihini klasik kaynaklardaki gibi 

500’den sonra veya 505 yılını esas alarak tayin ettiği 

görülmektedir.12 Hamed’e göre Zirikli’nin herhangi bir yere 

dayanmadan zikrettiği bu tarih aslında gerçeği yansıtmamaktadır. 

Nitekim Kirmânî’nin Garâibu’t-Tefsîr adlı tefsirinin naşiri olan 

Semrân el-Acelî neşrettiği mezkûr eserin istinsah edilmiş bir 

nüshasında “Efendimiz Ebû’l-Kâsım Mahmud b. Hamza b. Nasr –

ki Allah günlerini daim eylesin” ifadesi ve mezkûr eserin “Hicrî 

535 yılının Muharrem ayında tamamlanmış olduğu” ifadesini 

birleştirerek Kirmânî’nin 535 yıllarında vefat ettiği bilgisine 

ulaşmaktadır.13 Bu tarihi aslında yukarıda zikri geçen Garâibü’t-

Tefsir adlı eserin Meclis-i Şûrâ Nüshası’nın müstensihinin 

verdiğini belirten Acelî, istinsah edilen asıl nüshada Kirmânî’nin 

eserini 531 yılının rabiüelevvel ayında bitirdiğini ifade ettiğini 

haber vermektedir.14 Acelî, bu bilgileri sunduktan sonra 

Kirmânî’nin vefat tarihinin 531 sonrası veya 535 yılları dolayları 

olduğunu belirtirken aynı tarihi eserin Süleymaniye 

kütüphanesindeki nüshalarıyla teyit etmektedir.15 

Yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde Kirmânî’nin vefat 

tarihiyle ilgili bilgilerin hiçbirinin kesin olduğu söylenmese de 

özellikle Aceli’nin verdiği bilgiler ışığında Kirmânî’nin hayat 

izlerinin 531 yıllarına kadar görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla vefat tarihi olarak yukarıda zikredilen 505 yılları 

dolayları yerine 531, 535 tarihleri bilimsel bir bilgi olarak 

sunmaya daha layık olduğu düşünülmektedir. 

 

11 İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 2/291. 
12 Ziriklî, A‘lâm, 2/505; Mahmûd b. Hamza b. Nasr el-Kirmânî, el-Burhân 

fî Tevcîhi Muteşâbihi'l-Kur'ân thk. es-Seyyid el-Cemîlî, (Kâhire: 

Merkezu’l-Kitâb li’n-Neşr, 1997), 9. 
13 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/34-68. 
14 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/34-68. 
15 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/34-68. 
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1.2. İlmi Şahsiyeti 

Kirmânî’nin hayatından bahsedilen yukarıdaki bahiste de 

geçtiği üzere Kirmânî’inin nisbesi hakkında bilgi veren kaynaklar, 

onu “en-Nahvî”, “el-Mukrî”, “Sa‘du’l-İslam” (İslam’ın bahtı), 

“Burhânu’d-Dîn” (dinin burhanı), “Dıyâu’l-Eimme” (imamların 

Nuru) Tacü’l-Kurra gibi vasıflarla anmaktadırlar. Bu vasıflardan 

da anlaşılacağı üzere Kirmânî ilmi olarak hatırı sayılır birikime 

sahip bir düzeyde görünmektedir. Onun hayatı hakkında bilgi 

veren el-Hamevî, onun ilmi kişiliği hakkında nahiv, kıraat ve fıkıh 

ilimleri gibi ilimlerde usta olduğunu belirten ifadeler kullanmış, 

çok sayıda eser te’lif ettiğini de belirtmiştir. Ayrıca onun üstün bir 

zekâ ve çok ince bir anlayış gücünün olduğunu belirterek müthiş 

bir hüsnü istinbata (hüküm çıkarma kabiliyeti) sahip olduğunu 

ifade etmiştir. Hamevî bütün bunların yanı sıra onun ayrıca takva 

sahibi ve faziletli şahsiyetine dikkat çekmektedir.16 Sıkı bir senet 

araştırmacısı olan İbnü’l-Cezerî ise onun sika (emin) bir kişi 

olduğunu belirtmekte ayrıca onun muhakkik/araştırmacı olduğunu 

ve ilminin çok olduğunu belirtmektedir.17 

Kirmânî’nin ilmi şahsiyetiyle ilgili açılan bu bahiste onun 

özellikle bir yönüne işaret etmek yerinde olduğu düşünülmektedir. 

Gerek klasik tabakat kitapları gerekse de Kirmânî ile ilgili yapılan 

modern/çağdaş çalışmalarda onun Tacü’l-Kurra vasfına sahip bir 

ilim adamı olduğuyla ilgili verilen bilgiler dikkat çekmektedir. 

Özellikle tabakat kitaplarının hemen hepsinde bu ifadenin (tacü’l-

Kurra) geçmesi onun kıraat ilminde belirli bir otoriteye sahip 

olduğuyla ilgili zihinlerde bir ön kabule yer açmaktadır. Belirli bir 

dönemde yaşayan bir kişinin “Tacü’l-Kurra” mesabesinde 

bulunması için ya kıraat ilmiyle ilgili mevcut birikimin üstünde bir 

birikime sahip olması ya da kendi döneminde yaşayan kıraat 

alimlerinden teorik ya da pratik anlamda daha üstün bir kişi 

olmakla ancak elde edilebilecek bir vasıf olduğu aşikardır. 

Nitekim onun Garaibü’t-Tefsir eserini çalışan Acelî onun kendi 

döneminin kıraat alimlerinin içerisinde yer aldığını ve bunda 

 

16 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686   
17 İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 2/291.   
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Kirmânî’nin babasının önemli bir rolü olduğunu ifade etmektedir. 

Zira onun eğitimini kıraat alanında bir alim olan babasından 

aldığını, isminin de   Hamza b. Nasr olduğunu belirtmektedir.18 

Gerek Acelî’nin verdiği bilgiler gerekse de tabakat kitaplarındaki 

bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Kirmânî’nin kıraat 

alanında bir otorite olduğunu ve keskin zekasıyla ön plana çıkarak 

bu alanda adını duyurduğunu ifade etmek mümkün 

gözükmektedir. Ayrıca aşağıda da değinileceği üzere onun genel 

olarak kıraat alanında ve resmü’l-mushaf alanlarında eserler te’lif 

etmesi yukarıdaki yargıya en büyük dayanağı oluşturmaktadır. 

Dahası Kirmânî’nin tefsir alanıyla ilgili yazdığı eserlerde de kıraat 

ile ilgili birçok konuya değinmesi de buna başka bir yönden 

dayanak teşkil etmektedir. Lübâbü’t-Tefâsir adlı eseri bu hususta 

örnek olarak gösterilebilir Nitekim Lübabü’t-Tefasir ile ilgili 

çalışma yapan Hasan Keskin, yaptığı çalışma her ne kadar tefsir 

alanıyla ilgili  olsa da çalışmasında Kıraat ile ilgili bir başlık açmış 

ve Kirmânî’nin mezkûr eserde kıraatle ilgili değindiği hususlara 

yer vermiştir.19 Bütün bunların Kirmânî’nin Tacü’l-Kurra vasfına 

sahip olmasında etkili olduğu düşünülmekte, o vasıfla vasıflanan 

bir kişinin kıraat alanında hak ettiği değeri gördüğünü ve ilgili 

alanda yetkin bir şahsiyet olduğunu kanıtlamaktadır.  

Kirmânî’nin ilmi şahsiyeti hakkında yukarıda verilen 

nispeler üzerinden yine gidilecek olursa onun yalnızca kıraat 

alanında çalıştığından söz etmek sınırlı bir bilgi olarak kalacaktır. 

Çünkü ona tacü’l-kurra sıfatının yanında “en-Nahvî”, “eş-Şâfiî” 

“Sa‘du’l-İslam” (İslam’ın bahtı), “Burhânu’d-Dîn” (dinin 

burhanı), “Dıyâu’l-Eimme” (imamların Nuru) gibi sıfatlarının 

olduğu da müşahade edilmektedir. Tabakât sahiplerinin 

Kirmânî’yi es-Sarfî, en-Nahvî ve müfessir şeklinde takdim etmesi 

onun tefsir ve Arap dili alanlarında da söz sahibi olduğunu ispatlar 

niteliktedir.20 Hamevî’in Kirmânî hakkına “mükemmel bir hüsnü 

 

18 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 29. 
19 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 249-267. 
20 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686; Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 

2/312; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, 
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istinbata sahiptir” sözü,21 Kirmânî’nin fıkıh ilminde de hatırı 

sayılır bir birikime sahip olduğunu göstermektedir. 

Yukarıda nisbesinde “eş-Şafî” kaydından hareketle 

Kirmânî’nin Şafî mezhebine mensup olduğu savunulsa da Keskin 

yaptığı çalışmada onun Hanefî mezhebine bağlı olduğunu tefsirine 

aldığı görüşlerden hareketle tespit etmeye çalışmakta ve 

Kirmânî’nin bu yönde görüş belirttiğini ifade etmektedir.22  

Kirmanî’nin Kur’ân’ın mahluk ve muhdes olmadığı 

yönündeki görüşü ile Allah’ın ahirette görüleceği ve cennet ile 

cehennemin şu an yaratılmış oldukları görüşlerinden hareketle 

onun ehl-i sünnet mezhebine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.23  

Ameli mezhebinin Hanefilik, itikadî olarak ise ehl-i sünnete 

bağlı olduğu böylelikle ortaya çıkan Kirmânî’nin ehl-i sünnetin 

hangi koluna bağlı olduğu da zihinlerde istifham olarak 

kalmaktadır. Yine serdettiği görüşlerinden hareketle mezhebinin 

ne olduğunu bulma yoluna gidildiğinde onun Lübâbü’t-Tefâsîr 

adlı tefsirinde insanın güç yetiremeyeceği şeylerle yükümlü 

kılınmasının mümkün olabileceği yönündeki açıklaması ile 

peygamberlerin tümünün erkeklerden olduğu görüşü onun itikadi 

olarak Maturidî mezhebine intisaplı olduğunu kanıtlamaktadır.24 

 

2/402; Ziriklî, A‘lâm, 6/168; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn, 12/161; 

Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 2/460. 
21 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686. 
22 Bakara 2/196’da geçen “Hacc ve umreyi Allah için tamamlayın” 

ayetinden sonra Kirmânî, kendi mezhebine göre umrenin farz değil 

sünnet olduğunu ifade etmektedir. Bundan başka Mâide 5/6’da abdest 

ile ilgili ayeti aktardıktan sonra abdestin farzını dört olarak ifade 

etmekte ve bu farzlardan biri olan başın meshedilmesinde dörtte bir 

kadarının yeterli olduğunu belirtmektedir. Bütün bu hususların, Hanefi 

mezhebinin görüşlerine uygun olması sebebiyle Kirmânî’nin Hanefi 

mezhebine mensup olduğu belirtilmiştir. Bkz. Keskin, “Tacü’l-Kurra 

el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-Tefasir adlı tefsiri”, 30-

31. 
23 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/29, Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani 

(505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-Tefasir adlı tefsiri”, 28-29. 
24 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 29. 
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Kirmânî’nin ilmi kişiliğiyle ilgili veriler bilgilere 

bakıldığında onun sadece belirli bir alanda değil İslamî ilimlerin 

muhtelif alanlarıyla ilgili birçok ilimde söz sahibi olduğu 

görülmekte, yazdığı eserlerin kapsamı da bu bilgileri teyit ettiği 

gözlemlenmektedir. Ayrıca yukarıda da değinildiği üzere tabakat 

kitaplarında verilen bilgiler de bu hususu destekler mahiyette olup 

Kirmânî’nin çok yönlü bir alim olduğu hususunda ikna edici 

bilgiler serdedilmektedir. Durum böyle olunca Kirmânî’nin sahip 

olduğu bu ilmi kimden ne şekilde ve nerede aldığıyla ilgili 

akıllarda bir istifham oluşmakta ve izaha muhtaç bir ayrıntı olarak 

zihinlerde yer etmektedir. Söz konusu hususla ilgili yapılan 

okumalar neticesinde Kirmânî’nin herhangi bir hocayla bir yerde 

görüşüp ondan ilim aldığıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Tarih 

olarak ona en yakın zamanda yaşayan Hamevî bile ondan 

bahsederken hocaları ve öğrencileriyle ilgili herhangi bir bilgi 

vermemektedir.25 İbnü’l-Cezerî de Kirmânî ile ilgili bilgi verirken 

onun kimden okuduğuyla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını 

belirtmektedir.26 

Kirmânî’nin bu yönüyle ilgili bilginin bulunmaması bazı 

yorumların yapılmasına yol açmış, bu durumla ilgili tahminden 

öteye gitmeyen bazı bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kirmânî’nin 

yaşadığı dönemi inceleyen Hasan Keskin’in ifadesine göre o 

dönemde yaşayan tabakat müelliflerinin çoğu Bağdat ve 

Nisabur’da yaşamaktadırlar. Kirmânî’nin bu iki şehre gidip 

alimlerle görüşmemiş olmasından kaynaklı olarak o dönemde 

tabakat müellifleri tarafından tanınmamış ve kitaplarda onun 

hayatı ile ilgili bilgiler yazılmamıştır. Yaptığı çalışmada başka bir 

ihtimalden daha bahseden Keskin, onun el-Burhan adlı eserini 

tahkik eden Abdülkadir Ahmet el-Ata’dan onun herhangi bir 

kimsede ilim tahsil etmediğini kendisine ulaşan eserleri tek başına 

tahsil ederek kendisini yetiştirdiğini aktarmaktadır.27 Hamevî’nin, 

 

25 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686. 
26 İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 2/291. 
27 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 15. 
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Kirmânî’nin keskin bir zekaya sahip olduğu bilgisiyle bu bilgi 

karşılaştırıldığında böyle bir tespitin tutarlı olabileceği 

düşünülmektedir. Fakat kıraat ilmi gibi müşafehe yoluyla aktarılan 

bir ilimde bu yorumu yapmak tutarlı görünmemektedir. Nitekim 

İbnü’l-Cezerî’nin belirttiği gibi bir kimse Dânî’nin Teysîr adlı 

eserini Hz. Peygamber’e ulaşana kadar ezberlese de Kur’ân 

okutması caiz olmaz. Çünkü kırâat ilminde bazı konular vardır ki 

bunlar ancak arz, semâ ve müşâfehe yoluyla öğrenilmektedir.28 

Ancak Kirmânî’in kıraatla ilgili bilgileri babasından alıp diğer 

ilimlerle ilgili bilgileri sadece bir üstada gitmeden kendi kendine 

okuması, yukarıdaki iki temel dayanak çerçevesinde 

düşünüldüğünde zorlama bir yorum olsa da mümkün 

gözükmektedir. Durum böyle olmakla birlikte Kirmânî’nin 

babasından kıraat okuduğu bilgisi her ne kadar sabit olsa da 

kıraatla ilgili eser telif eden bir kişi olması ile onun Tacül-Kurra 

sıfatına mazhar olmuş bir kişi olması birleştirildiğinde kıraat 

ilminin de müşafeheye dayalı olmasından kaynaklı olarak onun 

“kıraat alanında” kendi kendisini yetiştirdiği hususu tartışmaya 

açık görünmekte, bu husus mevcut kaynaklar ve bulgular dışında 

yapılacak her türlü araştırmaya muhtaç görünmektedir. 

1.3. Tacü’l-Kurra Diye Vasıflanmasının Sebepleri 

Tabakat eserleri özelinde herhangi bir alimin hayatı 

araştırılmak istendiğinde çoğunlukla “o asrının en iyisiydi”, 

“kendi döneminde tekti” vs gibi övgü dolu gibi ifadelere 

rastlanıldığı görülmektedir29. Bu husus hem bahsedilen alimin 

üstün niteliklere sahip olduğunu hem de tabakat müelliflerinin son 

derece meseleye adap merkezli yaklaştıklarını göstermektedir. 

 

28 İbnü’l-Cezerî, Müncidü’l-Mukriîn, 9; 
29 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Salih, Ebû ‘Amr Osmân B. Sa‘îd Ed-

Dânî’nin Et-Teysîr Fi’l-Kırâati’s-Seb‘a Adlı Eserinin Kırâat İlmi 

Açısından Tahlili, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Ağrı: İbrahim 

Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021) 9-10; Büşra 

Özdemir, İbnü’l-Cevzî’nin Zâdü’l-Mesîr Adlı Eserinin Kıraat İlmi 

Açısından Tahlili (Ankara: Eğiten Kitap, 2022), 8-14. 
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Kirmânî’nin bu vasıfla anılması ve alimler nezdinde hürmet 

görmesi bu iki ihtimal dahilinde olduğu düşünülebilir. 

Başka bir ihtimale göre, yukarıda da ifade edildiği gibi 

Kirmânî’nin kendi kendisini yetiştirmesi ve kıraat alanı başta 

olmak üzere diğer ilimlerde de söz sahibi bir alim olması onun söz 

konusu vasıfla anılmasına olanak sağladığı düşünülebilir.   

Ayrıca Müellifin böyle bir vasıfla tavsif edilmesi öncelikle 

kendisinin üstün bir zekâ ve keskin bir anlayış kabiliyetine sahip 

olmasından30 kaynaklandığı da ihtimaller arasındadır. Bunun yanı 

sıra ve belki de en büyük etken müellifin kendi kendisini “Tacü’l-

Kurra” olarak takdim etmesi31 ve öğrencilerinin de ondan 

bahsederken aynı vasıfla anması onun öyle tanınmasına ve o 

şekilde şöhret bulmasına sebep olmuş olabilir. 

Bütün bunların yanı sıra bir alimin kendi döneminde 

insanlar üzerinde şifahi etkisinin bulunması veya yetiştirdiği 

öğrenci sayısının çok olması gibi hususlar insanlar arasında büyük 

bir vasıfla anılmasına olanak sağlayabilir. Kıraat ilminin müşafehe 

yoluyla öğretilmesinden ötürü kendisinin veya yetiştirdiği 

öğrencilerinin iyi bir eda kabiliyetine sahip olmaları itibariyle öyle 

bir vasıfla anılmış olabilir.  

Bu ihtimallerin varlığından hariç bir yörede yaşayan 

insanların fizyolojik özellikleri, kültürü, alimlere karşı olan 

hürmetleri, alimleri böyle vasıflarla anmalarına olanak 

sağlayabilmektedir. 

1.4. Hocaları 

Tabakat eserleri özelinde yapılan araştırmalar neticesinde 

Kirmânî’nin kimden ders aldığıyla ilgili herhangi bir kayda 

rastlanılmamıştır. Yukarıda değinildiği gibi İbnü’l-Cezerî bile 

onun kimden okuduğuyla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını 

söylemektedir. Klasik kaynaklarda durum böyle olmakla birlikte 

 

30 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2686   
31 Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif,  thk. Gânim Kaddûrî el-Hamed, 13. 
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Kirmânî’nin eserleri üzerinden yapılan araştırmalar sonucu onun 

birkaç hocası tespit edilerek çağdaş çalışmalarda yer bulabilmiştir.  

1.4.1. Hamza b. Nasr el-Ferğânî 

Nisbesi hakkında ihtilaf bulunan bu kişinin Kirmânî’nin 

babası olduğu belirtilmektedir.32 Yaşadığı dönemde ün saldığı 

ifade edilen bu zatın kıraatini Ebû Nasr Muhammed b. Ahmed el-

Kurkâncî’den aldığı, sahip olduğu birikimi ise oğlu Kirmânî’ye 

aktardığı rivayet edilmektedir.33 Acelî ve Hamed’in de belirttiğine 

göre Kirmânî kıraat ilmiyle ilgili hocası olarak babasının ismini 

zikretmekte ve sahip olduğu tüm bilgileri babasından aldığını 

belirtmektedir.34 Nisbesiyle ilgili yapılan araştırmada Hamed’in 

bir senede dayanarak nisbesinin el-ferğanî olduğunu, Acelî’ye 

göre bu nisbenin Kirmânî olduğu, İbnü’l-Cezerî’nin ise nisbesinin 

İsbehânî olduğunu belirtmektedir.35 

1.4.2. Muhammed b. Hâmid b. el-Hasan el-Hayâmî et-Tûsî 

Kendi döneminde meşhur olduğu hakkında bilgi verilen bu 

zat Kirmânî’nin hocası olarak anılmakta, kendisinin de kıraat 

bilgisini Ubeydullah b. Muhammed et-Tûsî ve Abdullah b. el-

Huseyn en-Nîsâbûrî’den aldığı belirtilmiştir.36 İbnü’l-Cezerî 

Kirmânî’nin Hasan el-Hayâmî et-Tûsî’den kıraat aldığını 

zikrederken Mahmud b. Hamza isminin sonuna en-Nisâbûrî 

nisbesini ekleyerek zikretmekte, el-Hamed, Hattü’l-Mesâhif adlı 

eserin tahkikini yaparken İbnü’l-Cezerî’nin mezkur nisbeyle 

 

32 İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 1/264-265; Kirmânî, Garâibu’t-

Tefsîr, 1/30. 
33 İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 1/264-265; Kirmânî, Garâibu’t-

Tefsîr, 1/30. 
34 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr 1/29; Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 15.   
35 Şemsu’l-Kurrâ Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi Nasr el-Kirmânî, 

Mufredetu’l-Kisâî: Kitâbu fihi Mucerredu Kırâeti Ebu’l-Hasan Ali b. 

Hamza en-Nahvî el-Kufî el-Ma’ruf bi’l-Kisâî Rivayetu Ebî Ömer ed-

Durî min Tarîki İbn Miksem thk. Eşref Muhammed Fuâd Tal‘at, 

(Brunei: Darusselâm Matbaatü’l-Vataniyye, 1428/2007), 115; Kirmânî, 

Hattu’l-Mesâhif, 16. 
36 İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 2/114.   
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kastettiği şahsın Tacü’l-Kurra el-Kirmânî olduğunu ifade 

etmektedir.37 

1.4.3. Ebû Sehl Muhammed b. Abdurrahman b. Ebî Fadl en-

Nîsâbûrî 

Tacü’l-Kurra el-Kirmânî Lübâbü’t-Tefâsîr adlı eserinde 

Fatiha süresinin ismiyle ilgili bilgi aktarırken önce kendi ismini 

Tacü’l-Kurra lakabıyla andıktan sonra kendisine Ebû Sehl 

Muhammed b. Abdurrahman b. Ebî Fadl en-Nîsâbûrî’nin ona da 

hocası el-Vahîdî’den Sa’lebî kanalıyla Fatiha Suresi’nin on tane 

adının bulunduğu bilgisini vermektedir.38 Bu malumatlardan 

mezkûr zatın onun hocası olduğu anlaşılmaktadır. Aynı kişinin 

hocası olduğu bilgisini Âlî İmran Sûresi’yle ilgili bilgi verirken de 

aktarmaktaysa da burada verilen malumatlar bilginin sıhhatiyle 

ilgili yeterli görüldüğü için aktarıma gerek duyulmamıştır.  

 

1.4.4. Şeyhü’l-İslam Kadı Cemâlettin Ebü’l-Meâli 

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan bu âlimin kendi 

döneminde Kirman Meliki İranşah (ö. 494/1102)’ın öldürülmesi 

hakkında fetva verdiği ifade edilmektedir. Halk nezdinde büyük 

otorite sahibi olan bu zat fetvayı verirken dönemin tüm alimlerini 

toplayarak istişare etmiş ve batıniliğe kayan Melik İranşah 

hakkında tahttan indirilme ve öldürülme emrini vermiştir. Bu fetva 

verilirken Kirmânî’nin görüşlerine de başvurulmuş o da aynı 

görüşü savunmuş hocasının görüşünü desteklemiştir. Bunun 

üzerine Halk’ın İranşah’a karşı ayaklandığı ve öldürüldüğü 

belirtilmiştir.39 

Tacü’l-Kurra el-Kirmânî, Lübâbü’t-Tefâsîr adlı tefsirinde 

Maide Sûresi “ وا ۪فيَها فَاذَْهْب اَْنَت َوَربَُّك قَال   ا اَبَداً َما دَام  لَـَهٰٓ ٰٓى اِنَّا لَْن نَدْخ  وس  وا يَا م 

 

37 Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 17. 
38 Tâcü’l-Kurra el-Kirmânî, Lübâbü’t-Tefâsîr thk. Muhammed 

Abdülhalim Be‘aâc, 1/8. 
39 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 18. 
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قَاِعد ونَ  نَا  ه  ه  اِنَّا   İsrâiloğulları, "Ey Mûsâ! Onlar orada" ”فَقَاتََِلٰٓ 

bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve rabbin 

gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler."40 Ayetiyle ilgili 

bilgi verirken hocası Ebü’l-Meâli’nin görüşüne yer vermiştir. 

Ebü’l-Meâli‘ye göre Yahudilerin ayette geçen “ ََربُّك” lafzıyla 

Allah’ı değil de Hz. Mûsâ’nın kardeşi Harun’u kastettiğini aktaran 

müellifin daha sonraki diğer eserlerinde hocasının bu görüşünü 

beğenmediği belirtilmiştir.41 Verilen bilgiler ışığında mezkûr zatın 

Tacü’l-Kurra el-Kirmânî’nin hocası olduğu ve döneminde çok 

meşhur bir alim olduğu anlaşılmaktadır. 

1.5. Talebeleri 

Çalışmanın bidayetinden şimdiye Kirmânî ile ilgili bilgiler 

aktarılırken sürekli kaynak yetersizliği hususu vurgulanmakta, 

verilen bilgilerin çoğu tabakat kitaplarından olsa da birçok bilgi 

onun eserlerinden alınarak gün yüzüne çıkarılmıştır. Kirmânî’nin 

talebeleri hakkında yapılan araştırmalarda da yine kayda değer bir 

bilgi olarak sadece İbnü’l-Cezerî’nin Ebû Abdullah Nasr b. Ali b. 

Ebî Meryem’in ondan ders aldığı42 yönünde bir bilginin olduğu 

bunun dışında tabakat kitaplarında herhangi bir malumatın 

olmadığı tespit edilmiştir. Yine eserleri üzerinden yapılan 

araştırmalar neticesinde Kirmânî’den şu kişilerin ders aldığı 

görülmektedir. 

1.5.1. Ebû Abdullah Nasr b. Ali b. Muhammed eş-Şîrazî el-

Fesevî en-Nahvî (ö. 565/1169) 

Kaynaklarda İbn Ebî Meryem olarak meşhur olan bu zatın 

Şiraz’da Hatip olduğu, halk nezdinde muteber bir kişiliğe sahip 

olmasında kaynaklı olmalı ki özellikle dini problemlerin 

çözümünde büyük söz sahibi olduğu, ayrıca alim ve edip 

sıfatlarıyla tanınmaktadır.43 Verilen bilgilerin yanı sıra bu zatın el-

 

40 el-Mâide 5/24. 
41 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 18. 
42 İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 2/291.   
43 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 7/2749; İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 

2/337; Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 2/345; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 
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Burhân fî Tevcîhi’l-Müteşabihi’l-Kur’ân ile Lübâbü’t-Tefâsîr adlı 

eserleri Kirmânî’den naklettiği44 bilgisi onun Kirmânî’nin talebesi 

olduğunu kanıtlar niteliktedir.  

Bu kişinin ilmi kişiliğiyle ilgili Ebû Ali el-Farısî’nin el-İdâh 

adlı esrine yazdığı el-Efsâh fî Şerhi’l-İzâh adlı şerh çalışması onun 

dilbilim alanında bilgi sahibi olduğunu, el-Keşf ve’l-Beyan fî 

Tefsîr’il-Kur’ân ve el-Mûdih fi’l-Kırââti’s Semân adlı eserleri 

onun tefsir ve kıraat alanlarında bilgi sahibi olduğunu ortaya 

koymaktadır.45 Vefat tarihiyle ilgili bilgiler kesin olmamakla 

birlikte hicri 565 yılından sonra vefat ettiği ifade edilmektedir.46 

1.5.2. Râdiyeddin Şemsü’l-Kurrâ Ebi Abdullah Muhammed b. 

Ebî Nasr el-Kirmânî 

Yukarıda da zikredildiği gibi Kirmânî’nin talebelerini tespit 

etmek için tabakat eserlerinin dışında müelliflerin eserleri 

üzerinden tespit etme yoluna gidilmiştir. Bu zatın Kirmânî’nin 

talebesi olduğu yönündeki bilgilere mezkûr alimin eseri üzerinden 

gidilmektedir. Nitekim onun Şevâzzu’l-Kırâât adlı bir eserinin 

bulunduğu, o eserinde bizzat kendisinin “Şeyhimiz Tacu’l-Kurrâ 

el-Hâtib el-İmâm Ebâ’l-Kâsım Mahmûd b. Hamza b. Nasr’dan 

şöyle söylediğini işittim” ifadesi onun Kirmânî’nin talebesi 

olduğu yönünde bilgi vermektedir.47 Onun Kirmânî’nin talebesi 

 

2/314; Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, 2/491; Kehhâle, Mu‘cemu’l-

Muellifîn, 13/90; Ebu’l-Kâsım Muînuddin Cüneyd eş-Şirâzî, Şeddu’l-

Ezâr fî Hatti’l-Evzâr an Zevâri’l-Mezâr thk. Muhammed Kazvînî, 

Abbâs İkbâl, (Tahran: Matbaatu’l-Meclis, 1368/1949), 406.   
44 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 21; Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 18; Genan, Mushaf 

İmlâsı Bağlamında Kirmânî Ve Hattu’l-Mesâhif Adlı Eseri, 19. 
45 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2749; Keskin, “Tacü'l-Kurra el-Kirmâni 

(505/1111 dolayları) ve Lübabü't-Tefâsir adlı tefsiri”, 20.   
46 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2749; Keskin, “Tacü'l-Kurra el-Kirmâni 

(505/1111 dolayları) ve Lübabü't-Tefâsir adlı tefsiri”, 20; Genan, 

Mushaf İmlâsı Bağlamında Kirmânî Ve Hattu’l-Mesâhif Adlı Eseri, 19. 
47 Şemsü’l-Kurrâ Muhammed b. Ebî Nasr el-Kirmânî, Şevâzzu’l-Kırâât 

thk. Şemran el-Acelî, (Beyrut: Muessesesu’l-Belâğ, 1422/2001), 8; 

Şemsu’l-Kurrâ el-Kirmânî, Mufredetu’l-Kisâî: Miksem thk. Eşref 

Muhammed Fuâd Tal‘at, , 6. 
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olduğu bilgisini teyit için başka bir eserinde de Kisâi’nin Ebü’l-

Hafs ed-Dûrî rivayeti, İbn Miksem tarikiyle naklettiği bu eseri 

Tâcu’l-Kurrâ el-Kirmânî’ye okuduğuna dair verdiği bilgi 

yukarıdaki yargıyı teyit edicidir.48 

Kirmânî gibi büyük bir alimin talebe sayısının azlığı elbette 

zihinlerde bir istifham olarak dursa da bazı ihtimaller dahilinde bu 

istifhamların giderilmesi az da olsa mümkün gözükmektedir. 

Birinci ihtimale göre Kirmânî, öğrenci yetiştirmek yerine bütün 

enerjisini eser telif etmeye yönelik tercih ettiği düşünülebilir.49 Bu 

ihtimal kaynaklarda zikredilse de esasen böyle bir tercihte 

bulunması kıraatin müşafehe boyutunu bilen bir alim için bu 

düşünce kayda değer bir ifadeden uzak görünmektedir. İkinci 

ihtimale göre Kirmânî çok sayıda talebe yetiştirmiştir fakat bu 

talebeler hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır ki bu ihtimal 

çalışmanın başından beri müellifin hayatı hakkında yaptığımız 

araştırmalar neticesinde kaynak azlığının olduğu hususu önemli 

bir problem olarak zikredilmiştir. Üçüncü ihtimale göre ise 

Kirman’ın o dönemde meşhur bir ilim merkezi olmayışı, 

dolayısıyla ilim öğrenmek isteyen kişilerin başka merkezlere 

seyahatler gerçekleştirmiş olmalarıdır.50 Bu ihtimal ise yukarı da 

Kirmânî’nin Kirman dışına hiç çıkmadığı ihtimaline karşı tezat 

oluşturabilmektedir. Nitekim bu ihtimalin doğru olma olasılığı 

Kirmânî’nin Kirman dışına hiç çıkmadığı ihtimalini elemek 

durumunda kalmaktadır. Çünkü o dönemde Kirman dışına ilim 

seyahatleri yapılıyorken Kirmânî gibi ilimde yetenekli bir şahsın 

niçin Kirman dışına çıkmadığı hususu zihinlerde başka bir soru 

işareti bırakmaktadır.  

2. Eserleri 

2.1. el-Burhân fî Tevcîhi’l-Müteşabihi’l-Kur’ân 

 

48 Şemsu’l-Kurrâ el-Kirmânî, Mufredetu’l-Kisâî, 115. 
49 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 22. 
50 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 22. 
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Tacü’l’Kurra el-Kirmânî’nin bu eserini Lübâbü’t-Tefâsîr, 

Garaibü’t-Tefsir ve Hattü’l-Mesâhif adlı eserlerinden sonra 

yazdığı ifade edilmektedir.51 Nitekim eserin yirminci sahifesinde 

Lübâbü’t-Tefâsîr ile Garaibü’t-Tefsir isimli eserlerinden doksan 

altıncı sahifesinde ise Hattü’l-Mesâhif adlı eserinden bahsedildiği 

görülmektedir.52  

Eserin yazılış amacıyla ilgili bizzat Kirmânî’nin kendi 

ifadesini aktarmak daha yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Kirmânî eserin mukaddimesinde Kur’ân-ı Kerim’de lafız olarak 

birbirine benzeyen ayetlerin bazısında noksanlık bazısında ziyade 

bazısında takdim-tehir gibi hususlar bulunduğunu zikreden 

müellif bunlar arasındaki vecih, illet sebep ve hikmetleri 

açıklayacağını ifade ederek başlamaktadır.53 Bu durumu devamla 

Kirmânî, eserinde müteşabih ayetleri açıklamak maksadıyla 

yazdığını zira bazı alimlerin bu hususla ilgili eser yazarken 

yalnızca birbirine benzeyen ayetlerin tekrarlarına yer verdiğini, bu 

ayetler arasındaki illet, sebep, vecih ve farklı yönlerini 

açıklamadığını, bu işi yalnızca Allah’ın muvaffak kıldığı 

insanların yapabileceğini zor bir iş olduğunu belirtmiştir.54 

el-Burhân fî Tevcîhi’l-Müteşabihi’l-Kur’ân adlı eser 

incelendiğinde müellifin mukaddimede öncelikle ele aldığı eseri 

etraflıca tanıttığı görülmekte daha sonra ele aldığı sureleri işlerken 

Kur’ân’daki Sûre sıralamasına dikkat ederek yaptığı müşahade 

edilmektedir. Kitabın konusu benzer ayetler olması hasebiyle 

müellif her Sûre’de benzer ayetleri ele alarak işlemektedir. Ele 

aldığı ayetleri işlerken kıraat, belagat, nahiv, kelam ve fıkıh gibi 

ilim dallarından da istifade ederek konuyu ilgili konular açısından 

ele almakta, ekstra tefsir ve yorumlara başvurmamaktadır. Ayrıca 

müellif eserini veciz bir üslupla işlemeye gayret göstermiş, 

 

51 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 10. 
52 Tacü’l-Kurra Mahmut b. Hamza b. Nasr el-Kirmânî, el-Burhân fî 

Tevcîhi’l-Müteşabihi’l-Kur’ân, thk. Abdülkadir Ahmet Atâ, Darü’l-

Kutubi’l-İlmiyye, (Beyrût: 1986), 20-96. 
53 Tacü’l-Kurra el-Kirmânî, el-Burhân, thk. Abdülkadir Ahmet Atâ, 20. 
54 Tacü’l-Kurra el-Kirmânî, el-Burhân, thk. Abdülkadir Ahmet Atâ, 20. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

42 

 

tekrarlara girmemeye dikkat etmiştir. Eserinin son kısımlarında 

karşılaştığı konular hakkında nceden yaptığı izahatlara atıf 

yaparak “daha önce geçti” lafzını bol kullanması bunun örneği 

olarak göze çarpmaktadır.55  

Kirmânî’nin, eserini yazarken özellikle tefsir ve kıraat 

alanıyla ilgili birçok müellifin eserlerinden istifade ettiği ve onun 

yaptığı bu çalışmanın klasik ve modern birçok çalışmada atıf 

gösterildiği belirtilmektedir.56 

Söz konusu eser evvela 1978 yılında Abdülkadir Ahmet Atâ 

tarafından önce Kahire’de Esrarü’t-Tekrar fi’l-Kur’ân adıyla 

tahkiki yapılarak yayınlanmış daha sonra aynı müellif tarafından 

1986 yılında el-Burhân fî Tevcîhi’l-Müteşabihi’l-Kur’ân adıyla 

Beyrût’ta tekrar basıldığı ifade edilmektedir.57 Ayrıca bu eser daha 

sonra Seyyid el-Cumeylî tarafından 1994 yılında Kahire’de tekrar 

tahkiki yapılmış, İmâm Muhammed b. Suûdi’l-İslâmiyye 

Üniversitesinde ise Nâsır b. Süleyman tarafından 1399/1979 

yılında bir yüksek lisans çalışmasına konu olmuştur.58 

2.2. Hattü’l-Mesâhif 

Kirmanı’nin eserleri hakkında bilgi veren kaynaklar bu eser 

hakkında çeşitli isimler zikrettiği görülmektedir. Biyografik 

eserlerde eserden her ne kadar hattü’l-Mesâhif olarak 

bahsedilmekteyse de59 Kirmânî’nin diğer eserlerinde Kitabü’l-

Mesahif veya Kitabetü’l-Mesahif şeklinde isimlendirilmektedir.60 

Eserin tahkikini yapan Hamed ise eserin adını tabakat 

kitaplarındaki bilgiler ile günümüzdeki yaygın kullanımı göz 

 

55 Tacü’l-Kurra el-Kirmânî, el-Burhân, thk. Abdülkadir Ahmet Atâ, 20. 
56 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 12-13. 
57 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 12. 
58 Kirmânî, Esrâru’t-Tekrâr; Kirmânî, el-Burhân thk. Seyyid el-Cemîlî; 

Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, s. 23; Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani 

(505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-Tefasir adlı tefsiri”, 12. 
59 İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 2/291; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 

2/277; Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 2/312; Ziriklî, A‘lâm, 8/167. 
60 Bkz. Kirmânî, Esrâru’t-Tekrâr, 143; Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 52-54. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

43 

 

önünde bulundurarak kitap/kitabe yerine hat sözcüğünü seçmeyi 

tercih ederek Hattü’l-Mesahif adıyla zikretmektedir.61  

Müellif’in eserini yazarken imla açısından önemli olan 

konuları Mushaf tertibine göre incelediği görülmektedir. Bilindiği 

gibi Mushaf imlasını hususu temelde iki yöntemle takip 

edilmektedir. Konulu yöntem olarak isimlendirilen yönteme göre 

bedel, hazif, ziyade vs. gibi konular özelinde ilgili kelimeler 

alınarak başlıklar halinde Mushafta ittifak edilen kelimeler ve 

Mushafta ihtilaf edilen kelimeler şeklinde işlenmekte, diğer 

yönteme göre ise Mushaf imla tertibine göre ele alınmakta ve bu 

hususta yazımı farklı/özel olan kelimeler merkeze alınarak 

işlenmektedir.  Ebû ‘Amr ed-Dânî’nin el-Muknî’si, Mehdevî’nin 

Hicâu Mesâhifi’l-Emsâr’ı, Cuhenî’nin Kitâbu’l-Bedî adlı eserleri 

konulu yönteme, İbn Necah’ın Muhtasaru’t-Tebyîn’i ise Mushaf 

imla tertibine göre ele alınan türe örnek olarak gösterilebilir. 

Yukarıda da zikredildiği gibi Kirmânî eserini Mushaf tertibine 

göre ele almakta, Fatiha Sûresi’nden başlayarak Nas Sûresi’ne 

kadar Mushafta özel yazım gerektiren tüm kelimeleri ele alarak 

nasıl yazıldıklarını tek tek yazdığı ifade edilmektedir.62 

Kirmânî’nin Hattü’l-Mesâhif adlı eseriyle ilgili yüksek 

lisans çalışması yapan Şeyma Genan eserin yöntemi hakkında 

verdiği bilgilerden Kirmânî’nin aslında Mushaf tertibine göre bir 

yöntem takip etmesine karşın bazen de konulu yönteme yaklaşır 

bir tutum sergilediği de anlaşılmaktadır. Genan’ın bu hususta 

yaptığı araştırmayı aynen nakletmek konunun izaha kavuşmasında 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

“Kirmânî’nin takip ettiği usulü ayrıcalıklı kılan bir diğer 

husus olarak onun, mushaf sıralaması doğrultusunda imlâ 

açısından özellik arz eden bir kelimeye işarette bulunurken, aynı 

imlâ özelliğine sahip kelimeleri de orada zikretmesi gösterilebilir. 

Sözgelimi Bakara 2/115’deki “فأينما ” (fe-eynemâ) edatının bitişik 

 

61 Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 55. 
62 Genan, Mushaf İmlâsı Bağlamında Kirmânî ve Hattu’l-Mesâhif Adlı 

Eseri, 25. 
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yazıldığını naklettikten sonra söz konusu edatın bitişik yazıldığı 

diğer yerleri sıralamaktadır.108 Bazı yerlerde benzer örneklerle 

birlikte bu imlâ özelliğinin istisnalarını veya farklı yazımlarını da 

nakletmektedir.109 Kirmânî’nin bu tarz nakillerinde bazen 

kelimenin imlâ özelliğini açıkladıktan sonra bu konudaki kaideyi 

belirterek kaideye dâhil olacabilecek diğer örneklere temas ettiği 

ve bunun ardından kaidenin istisnalarına yer verdiği 

görülmektedir. Sözgelimi Bakara 2/2’deki “ دىه  ” (hûden) kelimesi 

ile ilgili olarak önce bu kelimenin ‘yâ’ ile yazıldığını belirtmekte 

sonra bu şekilde elif maksûrâ ile biten bütün isimlerdeki ‘elif’lerin, 

asılları ‘yâ’ olduğu durumlarda, ‘yâ’ ile yazılacaklarını 

aktarmakta, en sonunda da bu kuralın dışına çıkan örnekleri 

sıralamaktadır. Kirmânî’nin genel kuralı nakletmesinin ardından, 

bu kurala ilişkin imlâ örneklerine değinmeksizin doğrudan 

istisnaların zikrine geçtiği durumlar da mevcuttur. Sözgelimi 

zevât-i vâv olan kelimelerin Mushaf’ta ‘vâv’ ile yazıldığını 

nakletmesinin ardından doğrudan “ زكى ” (zekâ); “ دح ى ” (dehâ) ve 

 gibi bu kaidenin dışına çıkan yazımların zikrine (telâ) ” تلى“

geçmesi bu tavrına örnektir.63 

Kirmânî’nin eserini yazarken kaynak olarak sıkça ve bol 

başvurduğu kişiler arasında Ebû’l-Fadl er-Râzî (ö. 454/1062), Ebû 

Bekir b. Mihrân (ö. 381/991), Ebû’l-Huseyn ed-Dehhân, 

Muhammed b. Îsâ (ö. 253/868), ve İbn Miksem (ö. 354/965) 

bulunmakta, nadiren ise Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm (ö. 

224/838), İbn Mücâhid (ö. 324/936), en-Nakkâş (ö. 351/962), Ebû 

Abdullah ez-Ze‘ferânî (ö. 374/984-985), Ebû Alî el-Fârisî (ö. 

377/987) ve İbn Zekeriyyâ (ö. 395/1004) isimlerinden yararlandığı 

ifade edilmektedir.64 

2.3.en-Nihâye fî Şerhi Kitâbi’l-Gâye 

İbn Mücahid’in te’lif ettiği Kitâbü’s-Seb‘a eserinden sonra 

sahih yedi kıraatin İbn Mücahid’in topladığı ve eserinde yer 

 

63 Genan, Mushaf İmlâsı Bağlamında Kirmânî Ve Hattu’l-Mesâhif Adlı 

Eseri, 27. 
64 Genan, Mushaf İmlâsı Bağlamında Kirmânî Ve Hattu’l-Mesâhif Adlı 

Eseri, 32. 
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verdiği kıraatlerden ibaret sayma düşüncesinin egale edilmesi için 

bazı te’lifatlar yapılmıştır.65 Söz konusu te’lifatlardan birini de İbn 

Mihran, el-Gâye fi’l-Kıraati’l-Aşr adıyla yapmıştır.66 İbn 

Mücahid’in cem ettiği kıraatlere ilaveten Ebu Ca‘fer (ö. 130/747-

748), Ya’kûb (ö. 205/821), Halef (ö. 229/843) ve Ebû Hâtim es-

Sicistânî (ö. 255/869) kıraatlerini eserinde ihtiva eden İbn 

Mihran’ın mezkur eserini Tacü’l-Kurra el-Kirmânî en-Nihâye fî 

Şerh Kitâbi’l-Gaye adıyla şerh etmiştir. Kirmânî’nin ifadesine 

göre o bu eserdeki tüm bilgiler babasından, babası da Ebû Nasr 

Muhammed b. Ahmed el-Hâmidî el-Kurkâncî’ye arz ederek 

okuduğunu belirtmektedir.67 

Tabakat kitaplarında el-Hidâye fî Şerhi Ğâyeti İbn Mihrân 

adıyla bahsedilen68 bu eserin asıl adının en-Nihâye fî Şerhi’l-Gaye 

veya en-Nihâye fî Şerhi’l-Kitabi’l-Gaye olduğu ifade 

edilmektedir.69 Tahran Ali Asğar Hikmet Kütüphanesinde bir 

nüshası bulunan bu şerh üzerine Irak Tikrit Üniversitesinde 

Hüseyin Halef Sâlih, tarafından 2012 yılında bir çalışma yapılarak 

yayına hazırlanmıştır.70 

2.4. Lübabu’t-Tefâsir 

İsminden de anlaşılacağı üzere Kirmânî’nin bu eseri 

Kur’ân’ı Kerim’i tefsir eden bir te’lifattır. Kirmânî’ni ifadesiyle 

bu eserinde kendisine müfessirlerden ve Kur’ân ilimlerine önem 

veren imam ile bu alanda mütehassıs kişilerin aktarımlarından 

kendisine ulaşan bilgilerden istifade ederek genel tefsir 

 

65 Mehmet Emin Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat ilmi, 

(Ankara: Otto Yayınları, 2016), 79. 
66 Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyin İbn Mihrân en-Nîsâbûrî, el-Gâye fi’l-

Kırââti’l-aşere thk. Muhammed Gayyaş Canbaz, (Riyad: Dârü’ş-

Şevvaf, 1990/1411), 35, 127 
67 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr 1/29; Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 15. 
68 Zehebî, Ma‘rifetu’l-Kurrâ, 2/663; İbnü’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 

2/291; Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 2/312. 
69 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/42-95; Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 25. 
70 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/42 Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 25; Genan, 

Mushaf İmlâsı Bağlamında Kirmânî Ve Hattu’l-Mesâhif Adlı Eseri, 35. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

46 

 

müktesebatını özetleyen bir eser kaleme alacağını ifade 

etmektedir.71  

Tefsirin üslubu hakkında bilgi verilecek olursa Kirmânî’nin 

eserini yazarken dil, kıraat, nüzül sebepleri, ayet ve sureler arası 

ilişkileri dikkate alarak yazdığı belirtilmiştir. Müellif, kendisinden 

önceki tefsir alimlerinin görüşlerini aktarırken isabetli olan 

görüşleri direk aktarma, beğendiği görüşleri tercih etme, 

beğenmediği görüşleri eleştirme gibi belirli metotlarla tefsirini 

yazdığı ifade edilmektedir. Ayrıca Kirmânî’nin tefsirindeki 

girişinden onun ehl-i sünete tabi bir alim olduğu, yeri gelince 

mutezili alimlerin yorumlarından da istifade ettiği belirtilmiştir.72 

Eserin ismiyle ilgili tabakat kitaplarından hareketle yapılan 

araştırmalara göre “Lübabu’t-Tefâsir”,73 “Lübâbu’t-Tefsîr”,74 

“Lübâbu’t-Te’vîl”75 ve “Lübâbu’t-te’vîl ve Acâibu’t- te’vîl”76 gibi 

adlandırmaların olduğu görülmekte ise de Kirmânî, Garâibü’t-

Tefsir ve Acâibü’t-Te’vil isimli eserinde bizzat kendisi tefsirinin 

adını “Lübâbu’t-Tefâsir” olarak vermektedir.77 

Mezkûr eser üzerinde yurt içi ve yurt dışında toplamda beş 

doktora çalışması gerçekleşmiştir. Bunların dördü yurt dışında78 

 

71 Tâcü’l-Kurra el-Kirmânî, Lübâbü’t-Tefâsîr, thk. Muhammed 

Abdülhalim Be‘aâc, Mukaddime 1/85. Keskin, “Tacü’l-Kurra el-

Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-Tefasir adlı tefsiri”, 60.   
72 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 60.   
73 Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 2/291; Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, 2/1541; 

Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, 2/402; Ziriklî, A‘lâm, 7/168.   
74 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2687; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; 

Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 2/312.   
75 Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, 2/402; Ziriklî, A‘lâm, 7/168.   
76 Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn, 12/161.   
77 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/108. 
78 Nâsır b. Süleymân el-Ömer Fâtiha suresi ile Nisâ sûresinin sonuna 

kadar olan kısmı, Abdullah b. Hamd el-Mansûr Mâide suresi ile İsrâ 

suresinin sonuna kadar olan kısmı, İbrahîm b. Muhammed b. Hasan 

Kehf suresin ile Sâffât suresinin sonuna kadar olan kısmı, İbrâhîm b. Ali 

b. Veli ise Sâd suresi ile Nâs suresinin sonuna kadar olan kısmı çalışmış, 

böylece eser baştan sonra tahkik edilmiştir. Bkz: Genan, Mushaf İmlâsı 

Bağlamında Kirmânî Ve Hattu’l-Mesâhif Adlı Eseri, 37. 
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biri ise ülkemizde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsünde Hasan Keskin tarafından yapılmıştır.79 

2.5.Garâibü’t-Tefsir ve Acâibü’t-Te’vil 

İsminde ihtilafların bulunduğu söylenen80 bu eser de 

Kirmânî, ayetlerin tefsirini yaparken garip, ilginç ve tuhaf sayılan 

yorumlar yapmış, bu yöndeki görüşlerini bu eserinde toplamıştır. 

Müellifin mukaddimedeki ifadelerine bakıldığında o dönemde 

böyle bir hareketin olduğu, kendisinin de böyle bir harekete 

yönelik bu eserini kaleme alarak ayetlerle ilgili normalin üstünde, 

tuhaf ve garip sayılabilecek izahatlar yapmak istediği 

görülmektedir. Dolayısıyla Kirmânî tüm ayetleri değil acaip ve 

garaip konular içeren ayetleri izah etmeye çalışmış ve ilgili 

ayetlerdeki batıl yönlerini vurgularken buralardaki yorumların 

ehl-i sünnete ters olan yönlerini de aktarmaktan geri 

durmamıştır.81 Bu hususları “bu diğer müfessirlerin görüşüne 

aykırıdır” veya “bu acayip ve çok uzak bir manadır” gibi ifadelerle 

dile getirmektedir.82 Kirmânî’nin bu eserinde yaptığı acayip ve 

garip yorumları Suyûtî (ö. 911/1505), Taşköprîzâde (ö. 968/1561), 

Kâtip Çelebî (ö. 1067/1657) ve Ziriklî (ö. 1976) gibi alimlerin 

tenkidine maruz bırakmıştır.83 Yukarıda da belirtildiği gibi 

 

79 Keskin, “Tacü’l-Kurra el-Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-

Tefasir adlı tefsiri”, 1-377; Genan, Mushaf İmlâsı Bağlamında Kirmânî 

Ve Hattu’l-Mesâhif Adlı Eseri, 37. 
80 Kâtib Hâcı Halife Mustafa b. Abdullah Çelebî, Sullemu’l-Vusûl ilâ 

Tabakâtu’l-Fuhûl thk. Mahmûd Abdulkâdir el-Arnâvût, (İstanbul: 

İrcica yayınevi, 2010), 3/10; el-Acâib ve’l-Garâib, Bkz:  Çelebî, 

Keşfu’z-Zunûn, 1/427; Ziriklî, A‘lâm, 7/168. Çelebî, mezkûr eseri başka 

bir yerde “el-Ğarâib ve’l-Acâib” ismiyle nakletmektedir. Bkz: Çelebî, 

Keşfu’z-Zunûn, 2/1197; Acâibu’l-Kur’ân, Bkz: Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, 

2/1126; Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, 2/402; Bilmen, Büyük Tefsir 

Tarihi, 2/461; Lübâbu’t-te’vîl ve Acâibu’t- te’vîl, Bkz: Kehhâle, 

Mu‘cemu’l-Muellifîn, 12/161.   
81 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/182-183; Keskin, “Tacü’l-Kurra el-

Kirmani (505/1111 dolayları) ve Lübabü’t-Tefasir adlı tefsiri”, 37.   
82 Kirmânî, Garâibu’t-Tefsîr, 1/182-183. 
83 Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, 1/427; Ahmed b. Mustafa Taşköprüzade, 

Miftâhu's-Saâde ve Misbâhu's-Siyâde fî Mevdûâti'l-Ulûm, (Beyrut: 

Dâru'l-Kutubi’l-İlmiyye, 1405/1985), 2/545; Celâluddîn Abdurrahmân 
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Kirmânî’nin, “bu diğer müfessirlerin görüşüne aykırıdır” veya “bu 

acayip ve çok uzak bir manadır” söylemleri o dönemde mevcut 

tefsirlerde bulunan garip ve tuhaf meseleleri eserinde toplayarak 

onlar içerisinden aykırı olanları yukarıdaki tenkitleriyle belirtmiş, 

makbul sayılabilecek olanlar ile merdud olanları ayırdığı ifade 

edilerek yaptığı çalışmanın gayet tutarlı olduğunu savunan 

ifadeler de bulunmaktadır.84 

Kirmânî’nin bu eseri üzerine 1983 yılında Şemrân Serkâl 

el-Acelî tarafında bir çalışma yapılmış, daha sonra eser Dâru’l-

Kubleti lil-Sekâfeti’l-İslamiyye yayınevi ile Müessesetu Ulûmi’l-

Kur’ân yayınevlerinde yayınlanmıştır.85 Ülkemizde ise “Tacü'l-

Kurra l-Kirmânî ve Garaibü't-Tefsir ve Acaibü-Te'vil Adlı Eseri” 

adlı bir yüksek lisans tezi devam etmektedir.86 

2.6.el-Unvan fi’n-Nahv 

Arap Dili’nin nahiv kurallarını bu eserinde konu edinen 

Kirmânî’nin bu eserde gereksiz uzatmalara girmeden meseleyi 

veciz bir üslupla ele aldığı belirtilmektedir.87 Bu eserin ayrıca 

kendi dönemindeki dil anlayışını yansıttığı ve nahivle ilgili 

doyurucu bilgileri içerdiği de ifade edilmektedr.88 Mezkûr eser 

üzerine Dubai’de Hazım Saîd el-Beyâtî ve Menâl Salâhaddîn Azîz 

tarafından 2005 yılında Ahmediye dergisinde yayın yapılmıştır.89 

2.7. en-Nizami fi’n-Nahv 

Meşhur dilci İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002) el-Luma‘ fi’n-

Nahv adlı eseri büyük iltifatlar aldığı ve üzerine birçok şerh 

çalışması yapıldığı bilinmektedir. Kirmânî’nin de bu eseri en-

 

es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulumi’l-Kur’an thk. Mustafâ Şeyh Mustafâ, 

(Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1429/2008), 782; Ziriklî, A‘lâm, 7/168.   
84 Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 34. 
85 Kirmânî, Hattu’l-Mesâhif, 34. 
86 Bkz: http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php (27.05.2022). 
87 Kirmânî, Unvân, 9; Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2687; Suyûtî, 

Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/ 277; Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 2/312; 

Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, 2/402.  
88 Kirmânî, Unvân, 5-6. 
89 Kirmânî, Unvân, 5-6. 

http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php
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Nizâm fi’n-Nahv adıyla özetleyen bir çalışma yaptığı 

aktarılmaktadır.90 

2.8. el-Îcâz fi’n-Nahv 

Sadece Ebû Ali el-Fârisî’nin (ö. 377/987) el-Îdâh adlı eseri 

üzerine ihtisar bir çalışma olduğunu aktaran tabakat kitapları 

hakkında başka bir bilgi vermemektedirler.91 

2.9. el-İfâde fi’n-Nahv 

Kirmânî’nin nahivle ilgili böyle bir eserinin olduğu 

biliniyorsa da hakkında bundan fazla bir bilgi bulnmamaktadır.92 

Bağdatlı İsmail Paşa eserin ismini “el-İfâde fi’n-Nucûm” olarak 

aktarsa da Bağdadî’ye göre bu hatalı bir aktarımdır.93 

 

Sonuç 

İslami ilimler literatürüne bakıldığında hayatını ilme 

adayan, gerek tefsir-kıraat gerek diğer ilimlerde hakkında çalışma 

yapılan birçok alim bulunmaktadır. Bu alimlerin bazısı kıraat ilmi 

literatürüne girerek üzerinde çalışmalar yapılmış, bazısı da halen 

tozlu raflarda beklemekte; tanınmayı, araştırılmayı ve gün yüzüne 

çıkarılmayı beklemektedir. Bu alimlerden biri olan Tacü’l-Kurra 

el-Kirmânî ve kıraat ilmindeki yeriyle ilgili yapılan uzun soluklu 

bir ilmi yolculuktan sonra şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

Evvela Kirmânî’nin Tacü’l-Kurra olarak tanınmasıyla ilgili 

yapılan araştırmalar neticesinde mezkûr vasfın ona verilmesinde 

kendisinin rolü oldukça büyüktür, denilebilir. Çünkü birçok 

 

90 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/ 2687; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; 

Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 2/312; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn, 

12/161; Ziriklî, A‘lâm, 7/168. 
91 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2687; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; 

Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 2/312; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Muellifîn, 

12/161; Ziriklî, A‘lâm, 7/168. 
92 Hamevî, Mu‘cemu’l-Udebâ, 6/2687; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, 2/277; 

Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 2/312; Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, 1/81. 
93 Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, 2/402. 
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eserinde kendini tanıtırken “Tacü’l-Kurra” tabirini kullandığı tesit 

edilmiştir.  

Kirmânî’nin hayatıyla ilgili yapılan araştırmada 

kaynakların çok sınırlı olduğu, özellikle tabakat eserlerinin -

birkaçı dışında- onun hayatıyla ilgili bilgi vermediği ancak onun 

kendi eserleri üzerinde yapılan araştırmaların sınırlı da olsa bilgi 

içerdiği saptanmıştır. 

Kirmânî’nin kıraat alanında meşhur bir şahsiyet 

kazanmasında babasının büyük bir etkisi olduğu, kıraatle ilgili 

eğitimini ondan aldığı görülmüştür. Nitekim yukarıda da 

görüldüğü gibi bu hususta kaynaklar babası dışında başka bir 

şahsın varlığına değinilmediği tespit edilmiştir.  

Kirmânî’nin sahip olduğu tüm ilimleri kendi özverisiyle 

öğrendiği hususuyla ilgili eleştirel bir bakış açısı takınılarak kıraat 

ilmi hakkında böyle bir yorumun isabetli olamayacağı, çünkü 

kıraat ilminin müşafeheye dayanan bir ilim olması hasebiyle 

muhakkak bir Mukrî’den ders alınarak ancak belli bir seviyeye 

gelinebileceği hususu açığa çıkarılmıştır.  

Kirmânî’nin kendi çağına ve çağın sorunlarına yönelik bir 

tutumla hareket ettiği görülmektedir. Nitekim birçok eserinin 

mukaddimesinde asrının ilmi problematiklerini saydığını, bu 

problematiklerden hareketle ilgili eserini kaleme aldığını ifade 

ettiği gözlemlenmiştir.  

Kirmânî’nin hayatına bakıldığında sadece ilmi anlamda 

değil halk arasında da belli bir yerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Çünkü Kirmân şehrinin meliki hakkında hocalarından birisi idam 

cezası verirken Kirmânî’nin görüşüne önem verilerek görüş 

istenmiş, onun da hocasıyla aynı fikri savunarak Melik’in idam 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Ayrıca Kirmânî’ni hem yukarıdaki fetvası hem de 

eserlerinin ihtiva ettiği konuları düşünüldüğünde onun sadece bir 

alanda değil birçok alanda söz sahibi bir alim olduğu saptanıştır. 

Son olarak hakkında araştırma yapılan Kirmânî’nin ehl-i 

sünnete bağlı bir alim olduğu, bu görüşlerini de eserlerinde gerekli 
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yerlerde vurguladığı, ehl-i sünnet içerisinde de itikadi olarak 

Hanefiliğe, ameli olarak ise Şafiliğe bağlı olduğu belirlenmiştir. 
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EÛZÜ-BESMELENİN KIRAÂTİNDE 

YAPILABİLECEK HATALAR  

Ferit DİNÇER* 

Özet 

Hiç şüphesiz! İnsan ve cinleri karanlıktan aydınlığa çıkaran ve 

kendilerine her iki cihan saadetinin yollarını gösteren son İlahî kitap Kur’ân-ı 

Kerîm’dir. Sözlerin en güzeli olan Kur’ân, Arap dili ile nazil olan bir kitaptır. 

Bu nedenledir ki Kur’ân’ı doğru ve olduğu gibi kıraât etmenin ilk şartı, Arap 

dilini meydana getiren harflerin mahreç ve sıfatlarını bilmek ve uygulamaktır. 

Harflerin mahreç ve sıfatlarını bilmeden, kıraât edilen Kur’ân, her zaman hata 

ve yanlışlara maruz kalabilmektedir. O hata ve yanlış kıraât edilen yerlerden 

birisi de Kur’ân’ın kıraâtinde önemli bir yere sahip olan ve Kur’ân’ın 

serlevhası konumunda olan Euzu-Besmeledir. Biz bu kısa çalışmamızda söz 

konusu olan Eûzü-Besmelede yapılabilecek en bariz hataları tespit edip, 

gerekli uyarıları yapacağız. Böylece hemen hemen her kıraâtin ibtidasında 

okunması gerekli bu yerlerin daha doğru ve güzel okunmasına yardımcı 

olacağını ümit ediyoruz.  

 Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Kıraât, Tecvid, Euzu-besmele, Hata. 

 

Mıstakes that May be Made ın the Qırat of Euzu-

Besmele 

Ferit DİNÇER 

Abstract 

Without doubt! The last divine book that brings humans and jinn out 

of darkness into the light and shows them the ways of happiness in both worlds 

is the Qur'an. The most beautiful of words, the Qur'an, is a book that was 

revealed in the Arabic language. For this reason, the first condition of reading 

the Qur'an correctly and as it is is to know and apply the origins and attributes 

of the letters that make up the Arabic language. The Qur'an, which is recited 

without knowing the origin and attributes of the letters, can always be exposed 

 

* Dr. Öğretim Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, 

Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi 

Anabilim Dalı. 
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to errors and mistakes. One of those places where mistakes and wrong readings 

are made is Euzu-basmale, which has an important place in the Qur'an's 

recitation and is the seat of the Qur'an. In this short study, we will identify the 

most obvious mistakes that can be made in the Euzu-basmale in question and 

make the necessary warnings. Thus, it will help to read these places, which are 

required to be read at the beginning of almost every recitation, more accurately 

and beautifully. 

 Keywords: The Qur'an, Recitation, Tajvid, Euzu-basmele, Error.  

 

Giriş 

Eûzü-Besmelenin İslâm dinindeki yeri ve önemi herkesin 

malumudur. Özet bölümünde, Kur’ân’ın serlevhası denilmesinin amacı 

da söz konusu önemlerine binaen denilmiştir. Çünkü daha sonra detaylı 

bir şekilde bahsedileceği gibi Kur’ân-ı Kerîm okunmaya başlarken, bu 

iki unsur ile başlanılması, kimi âlimlerce vacip, kimilerine göre ise 

sünnet veya müstehap sayılmıştır. Bu nedenle kısa da olsa, bu iki 

unsurdan bahsedilecektir. 

Eûzü veya İstiâze 

 Sözlükte “sığınmak, korunmak” anlamındaki avz (ıyâz, meâz) 

ile bu kökten türeyen istiâze aynı mânaya gelir. Terim olarak her türlü 

kötülükten korunabilmek için sözle Allah’ın yardım ve himayesini 

istemeyi ifade eder ve bunun için “eûzü, maazallah” (Allah’a sığınırım), 

“neûzübillâh” (Allah’a sığınırız) ibareleri kullanılır. Aynı kökten 

türeyen taavvüz de istiâze anlamındadır.1 

 Kur’ân-ı Kerîm’de istiâze Allah lafzı ile yedi, rab ile sekiz, 

rahmân ismi ve cin kelimesiyle birer defa olmak üzere on yedi âyette 

geçmektedir.2 Bu âyetlerde belirtildiği üzere Hz. Nûh bilmediği şeyi 

istemekten,3 Yûsuf kendisine şehvetle yaklaşan kadından ve 

 

1 Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî, Kitâbu’l-

ʿâyn, thk. Abdulhamid el-Hindâvî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, 

1424/2003), “avz”, 3/251. 
2 Bk. Muhammed Fuad Abdülbâkî, el-Mucemü’l-müfehres li elfâzi’l-

Kur’ân’il-Kerîm (Mısır: Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1364/1945), “avz”, 494. 
3 Hûd 11/47. 
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kardeşleriyle arasında cereyan eden olaylarda hata yapmaktan,4 Hz. 

Mûsâ kavmine karşı alaycı tavır takınmaktan5 ve âhirete inanmayan 

kibirlilerle6 onların düşmanlıklarından7 Allah’a sığınmışlar ve onun 

yardımını istemişlerdir. Hz. Peygamber’e de başta şeytanların 

vesveseleriyle kalpleri kin dolu olanların ve hiçbir delile dayanmadan 

Allah’ın âyetleri hakkında tartışanların kötü niyet ve davranışları olmak 

üzere çeşitli şerlerden istiâzede bulunması emredilmiştir.8 Kur’an’da 

ayrıca İmrân’ın zevcesinin9 ve kızı Meryem’in10 istiâzelerinden söz 

edilmektedir. Cin sûresinin 6. âyetinde ise insanlardan bazılarının bir 

kısım cinlere sığındıkları bildirilmiş ve bunun doğru olmadığı 

belirtilmiştir. 

 İstiâze konusuna hadislerde de genişçe yer verilmiştir. 

Nesâî es-Sünen’inde istiâzeyle ilgili olarak Hz. Peygamber’den 

mükerrerleriyle birlikte 111 hadis nakletmiştir. Hadisler, senedleri ve 

mükerrer olanları hazfedilip diğer hadis kaynaklarından yirmi yedi 

hadis ilâve edilmek sûretiyle Hasan Abdülhamîd tarafından Tehẕîbü 

Kitâbi’l-İstiʿâẕe (Kahire 1989). Ukkâşe Abdülmennân et-Tîbî 

tarafından el-İstiʿâẕe keyfe ve li-mâẕâ ve mimme isteʿâẕe’r-

Resûl (Kahire 1413) adıyla yayımlanmıştır. Bu hadislerde Hz. 

Peygamber bütün kötü sıfatlardan, fayda vermeyen işlerden, şeytanın 

vesvesesinden, dünya ve âhirette insana eziyet veren şeylerden Allah’a 

sığınmış, bu maksatla daha çok İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okumuş, 

bunu ashabına da tavsiye etmiştir.11 

 Kıraât imamlarının ve fakihlerin çoğuna göre istiâze cümlesi, 

“eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm”dir.12 Ancak “eûzü billâhi’s-

 

4 Yûsuf 12/23, 79. 
5 el-Bakara 2/67. 
6 el-Mü’min 40/27. 
7 ed-Duhân 44/20. 
8 el-A‘râf 7/200; en-Nahl 16/98; el-Mü’minûn 23/97-98; el-Mü’min 40/56; 

Fussılet 41/36; el-Felak 113/1-5; en-Nâs 114/1-6. 
9 Âl-i İmrân 3/36. 
10 Meryem 19/18. 
11Muhsin Demirci, “İstiâze”, TDV. İslam Ansiklopedisi, (Erişim 05. 11. 2022), 

https://islamansiklopedisi.org.com.tr/istiaze. 
12 Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, el-

Müsned, (Kahire: y.y., 1313), 6/394. 
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semîi’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm” cümlesiyle de kıraâte başlamak 

câiz görülmüş, özellikle sabah namazının ardından yapılan tilâvetlerde 

bu kıraât bazı İslâm ülkelerinde gelenek halini almıştır. Bu geleneğin 

oluşmasında, sabah vakitlerinde Haşr sûresinin son üç âyetini sözü 

edilen istiâze ile başlayarak okumanın fazileti hakkında rivayet edilen 

hadisin etkili olduğu söylenebilir.13  

 “Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah’a 

sığın”14 meâlindeki âyette geçen emirden vücûb hükmünü çıkaranlar 

varsa da âlimlerin çoğunluğu bunun müstehap olduğu ve Kur’an 

okumaya başlamadan önce istiâze yapılmasının daha isabetli olacağı 

görüşündedir. Okuma esnasında meydana gelebilecek hatalardan 

Allah’a sığınma arzusu da bunu gerektirmektedir. Namaz dışında 

Kur’an okunurken dinleyici varsa istiâzenin âşikâre yapılması gerekir, 

zira bu husus kıraâtin sesli olacağının ilân edilmesi anlamına gelir. 

Namazda istiâze Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre birinci rek‘atta, 

Şâfiîler’e göre her rek‘atta sünnettir. Mâlikîler ise bunu farz namazlarda 

mekruh görmekle birlikte nâfile namazlarda gizli okunmak kaydıyla 

sünnet kabul ederler. Cemaatle kılınan namazlarda imama uyan kişinin 

istiâzede bulunması gerekmez. Çünkü istiâze namaz için değil Kur’an 

okumak içindir. Şâfiî’nin, âşikâre okunan namazlarda istiâzenin sesli ve 

sessiz olarak iki şekilde yapılabileceğini söylemesine karşılık Ebû 

Hanîfe ve Ahmed b. Hanbel sessiz okunmasını tercih etmişlerdir.15 

 

Besmele 

 Besmele kelimesi, “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla” 

anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” cümlesinin kısaltılmış 

adıdır. 

 Hz. Peygamber’in, besmele ile başlanmayan işlerin bereketsiz 

ve neticesiz kalacağını belirten hadisinin ve fiilî sünnetinin tesiriyle 

Müslümanlar arasında sözlü olduğu kadar yazıda da en çok tekrarlanan, 

 

13 İbn Hanbel, el-Müsned, 3/50. 
14 en-Nahl 16/98. 
15 Demirçi, “İstiâze”. 
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gerek teberrüken gerek usulen gerekse tezyinî olarak çeşitli şekillerde 

en fazla yazılan âyetlerin başında besmele gelmektedir.  

 Besmelenin yazılışı konusundan bahseden Arapça ve Türkçe 

kaynakların hemen hepsinde ufak bazı farklılıklarla tekrarlanan 

bilgilerden anlaşıldığına göre besmelenin son şeklini alıncaya kadar 

geçirdiği değişiklikler şunlardır: İslâm öncesinde olduğu gibi İslâm’ın 

ilk devirlerinde de “bismikellahümme /بسمك اللّٰهم” ibaresi kullanılmıştır. 

Nitekim bunun müşrikler tarafından kullanılışının bize ulaşan bir 

örneğini, onların Hz. Peygamber’le, ailesi, kabilesi ve arkadaşları ile 

diğer Mekkeliler’in münasebetlerini yasaklayan boykot kararının Kâbe 

duvarına asılmış yazılı metninde bulmak mümkündür.16 Hz. 

Peygamber’in bu ibarenin kullanılmasında mahzur görmediği de 

Hudeybiye Antlaşması’nın başındaki “bismillâhirrahmânirrahîm”in 

yerine “bismikellahümme” cümlesinin yazılmasını kabul etmesinden 

anlaşılmaktadır. Besmele Hûd sûresinde geçen “bismillâhi mecrâhâ... 

يَها  / َمْجر   ِ َّللاَّ  âyetinden sonra, Hz. Peygamber’in emriyle 17”بِْسِم 

“bismillâh / بسم هللا ” şeklinde yazılıp söylenmiş ve bu şekil besmelenin 

en kısa ifadesi olarak günümüze kadar ulaşan geniş bir kullanıma sahip 

olmuştur. Neml sûresinin “innehû min Süleymâne ve innehû 

bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm /   ْحَمِن الرَّ  ِ َّللاَّ بِْسِم  َوإِنَّه   س لَْيَماَن  ِمْن  إِنَّه  

ِحيمِ    18âyetini takiben son şeklini almış, hat sanatının ilerlemesiyle”الرَّ

bilhassa istifli yazılarda “innehû min Süleymâne ve innehû” ibaresi de 

besmelenin yanında yazılmıştır. Besmelenin baş tarafına istiâze “eûzü 

billâhi mineşşeytânirracîm / الرجيم الشيطان  من  باهلل   cümlesinin ” أعوذ 

yazılması da bir âdettir ve örnekleri de az değildir. Bazan da besmelenin 

sonuna “ve bihî nestaîn / وبه نستعين ” veya “ve bihi’l-avn / العون  ” وبه 

ibaresi ilâve edilmiştir.19 

 Neml sûresindeki âyette, besmelenin Hz. Süleyman’ın Belkıs’a 

gönderdiği mektubun başında yer alması söz konusudur. Bu durum, 

 

16 Habîbullah Fezâilî, Aṭlas-ı Ḫaṭ (İsfahan: y.y., 1362), 44-45. 
17 Hud 11/41. 
18 en-Neml 27/30. 
19 M. Uğur Derman & Mustafa İsmet Uzun, “besmele”, TDV. İslam 

Ansiklopedisi, (Erişim 05. 11. 2022), 

https//islamansiklopedisi.org.tr/besmele#2-hat. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

61 

 

İslâm’ın başlangıcından itibaren bütün belgelerin yazımına besmele ile 

başlanılması kaidesini ortaya çıkarmıştır. Nitekim siyer kitaplarının 

belirttiğine göre Resûlüllah (s.a.v.) resmî ve hususi mektuplar, 

amannameler, antlaşmalar, çeşitli malumata dair yazışmalar, öşür ve 

zekâtla ilgili tespit belgeleri vb. bütün yazılara besmele ile başlanmasını 

emretmiş ve bunu bizzat uygulamıştır. Yüzyıllarca devam eden bu 

usule özellikle son devirlerde ve kısa resmî yazışmalarda zaman zaman 

riayet edilmediği olmuşsa da kâtipler, müstensihler ve ilim adamlarının 

büyük kısmı bunu câiz görmemişler ve daha sonraları esasları 

belirlenerek tedvin edilen kitabet usulüne aykırı bulmuşlardır.20 

 1. İstiazenin Kıraâtinde Yapılabilecek Hatalar 

 Kelimesinde Bulunan Hemzeyi Kalın Bir Şekilde (أَع وذ  ) .1 .1 

Kıraât Etmek 

 Hatalı bir şekilde kıraât edilen yerlerden birisi söz konusu olan 

 kelimesinin hemzesidir. Bu hemze olduğu gibi ve mahrecinden أَع وذ  

değil de yanlış ve kalın okunduğu zaman aslından uzaklaşıp başka 

harfle karıştırılabilmektedir. Örneğimizde olduğu gibi şayet hemze 

harfini ince olarak kıraât etmeyip kalın okunursa, bu okunan ya iki elif 

 harfi şeklinde olmaktadır ki, bu iki kıraât şekli (َعع وذ  ) ya da ayn (آع وذ  )

de hatalı ve yanlıştır. Nitekim Kıraât ilminde allame ve önder olan 

İbnü’l-Cezerî (öl. 833/1429) konu ile ilgili şunları söylemiştir:  

ِف     َوَحاِذَرْن تَْفِخيَم لَْفِظ اأْلَِلفِ   ْستَِفَلً ِمْن أَْحر   فََرق ِقَْن م 

ِ لَنَا       َوَهْمَز الَحْمد  أَع وذ  اِْهِدنَا               هللا  ث مَّ الم  َلِِلَّ      

 “İstifal21 sıfatına sahip olan harfleri incelt. Elif harfini kalın 

kıraât etmekten sakın.  

 

20 Fezâilî, Aṭlas-ı Ḫaṭ, 77. 
21 İstifâl veya istifâle kelimesi sözlükte, “alçalmak, aşağı olmak” anlamında 

iken, terim olarak, bu sıfata haiz harfleri kıraat ederken dilin üst damağa 

yükseltmeyip, aşağıda kalmasına, harflerin ince okunmasına denir (İbrahim 

b. Sa‘îd ed-Dusurî, et-Tecrîd li muʿcemi muṣṭalaḥâti’t-tecvîd, b.y., Daru’l-

Hadarati li’n-Neşri ve’t-Tevzî, ts. 15). İstifâl sıfatına haiz harfler ise 

şunlardır: ا ب ت ث ج ح د ذ رز س ش ع ف ك ل م ن و ه ي yani isti‘la harflerinin dışındaki 

bütün harfler, istifal sıfatına sahiptirler. 
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 el-Hamdu, euzu, ihdina ve Allah kelimelerinde bulunan 

hemze’yi kalın kıraât etme.  

 Hakeza lilahi ve lena kelimelerinde bulunan lâm harfini de 

kalın kıraât etme”22 

 Bu beyitlerde İbnü’l-Cezerî, hemze için örnek verirken, bir 

örnekle yetinmeyip birden çok örnek getirmesinin amacı, 

tahminimizce, her hâlükârda (yani ister hemze harfi, lafz-ı Celilinde 

(Allah) olduğu gibi kalın bir harfle, ister beyitte geçen diğer 

örneklerdeki gibi ince harflerle mücavir gelsin isterse de rihvet sıfatına 

sahip “ha” veya başka harfle gelsin fark etmeksizin) hemze’nin ince 

okunması gerektiğinin mesajını vermektir.23 Yine konu ile ilgili Ebu 

Hasan es-Sefâkisî (öl. H.1118 ) şu ifadeleri kullanmıştır. “Bazı Acem 

şahıslar (Arap olmayan kişiler) aşırı bir şekilde hemze’yi kalın olarak 

kıraât etmektedirler. Öyle ki hemze’de bulunan fetha’yı zamme’ye 

yakın bir şekilde telaffuz etmektedirler. Bu ise fahiş bir hatadır. Zira 

hemze harfi, gerek kalın gerekse de ince harfin başında gelsin her 

zaman ince okunması gereken bir harftir.”24 

 Yukarıda verilen açıklama ve bilgiler hemze’ye ait bilgiler olup 

elif harfi ile karıştırmamak lazımdır. Çünkü hemze harekli, elif ise 

harekesiz harf olduğundan dolayı farklı hükümlere tabiidirler. Mesela 

hemze her zaman ince okunan bir harf iken, elif bazen ince bazen ise 

kalın okunabilmektedir. Elif, med harfi olduğundan kendisinden önceki 

harfe tabidir. Med ettiği harf ince ise elif de ince, kalın ise (قاال) ve 

 kelimelerinde geldiği gibi o da kalın kıraât edilmektedir. Bu (خاصم )

nedenle elif harfi, isti‘la harfi olan (خص ضغط قظ)  şeklindeki yedi harf 

ve kalın okunması gerekli olduğu yerlerde (vâv) harfi, med ettiği 

 

22 Ebu’l-Hayır Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. 

Yusuf İbnü’l-Cezerî ed-Dimaşkî, el-Muḳaddime (fimâ yecibi ʿalâ’l-ḳariî’l-

Ḳur’ân en yeʿlemehu), thk. Eymen Rüşdî Suveyd (Cidde: Dâru Nuri’l-

Muketebât, 2006/1428), 4. 
23 Muhammde b. Mahmud Havvâ, eş-Şerhü’l-ʿâsrî ʿâlâ müḳaddimeti İbni’l-

Cezerî (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1429/2008), 56. 
24 Ebu Hasan Ali b. Muhammed en-Nurî es-Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn ve 

irşâdü’l-cahilîn, thk. Muhammed eş-Şâzelî en-Neyfer (b.y., Neşr ve Tevzî 

Müessesatü Abdülkerim b. Abdullah, ts.), 47. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

63 

 

durumlarda kalın, geriye kalan 21 harfi med ettiği durumlarda ise ince 

olarak kıraât edilmesi gerekmektedir.25  

 Kelimesinde Bulunan Hemze’yi Beyan Etmeden (أَع وذ  ) .2 .1

Kıraât Etmek  

 Söz konusu olan kelimeyi kıraât ederken, yapılabilecek 

hatalardan bir tanesi de kelimenin başında bulunan hemze’yi açık bir 

şekilde okumamaktır. Hatanın meydana gelmemesi için hemze’yi 

işba‘26 ile kıraât edilmesi gerekmektedir. Yani hemze tam, açık ve 

mahrecinden çıkartmak gerekmektedir. Yoksa (  ع وذ) gibi anlaşılmayan 

bir kelime oluşur ki bu da bariz bir hatadır. Bu şekilde bir hatanın 

yapılması ise, kişinin tecvid kaidelerinden bi haber olmasından 

kaynaklanmaktadır. 27  

 Kelimesinde Bulunan Vâv Harfini İnce Olarak (أَع وذ  ) .3 .1

Kıraât Etmek   

 kelimesini kıraât ederken, yapılabilecek hatalardan bir (أَع وذ  ) 

tanesi de kelimede bulunan vâv harfini incelterek okumaktır. Oysa 

harfimiz; cehr, rihvet, istifâle, infitâh ve sıfatlara haiz bir harftir.28 Konu 

ile ilgili Merʿaşî (öl. H. 1150) şunları aktarmıştır: “Vâv harfini aşırı bir 

tarzda inceltmek için, dilin ortasını sıkmaktan sakın. Çünkü böyle 

yapmakla yâ harfine ait sesi vâv harfine vermek olur ve kelime (  أَعيذ) 

gibi bir durum alır ki bu da hata ve yanlıştır.”29  

 

25 Safâkisî, Tenbîhü’l-ğafilîn, 47; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 

17. Baskı. (İstanbul: İFAV Yayınları, 2020), 110. 
26 İşba‘ kelimesi, kıraat ilminde birkaç anlamda kullanılmasına karşın, bizim 

konumuzla alakalı olan anlamı; zamme, fetha ve kesreyi, kâmil bir şekilde 

eksiksiz olarak kıraat etmektir. Dolayısıyla hemze’yi kıraat ederken üzerinde 

bulunan fethayı tam ve noksansız olarak okunmalıdır. Yoksa hemze gerektiği 

gibi açığa çıkarılmamakta ve hatalı okunmaktadır (Dusurî, Tecrîd, 16).  
27 Muhammed b. Mûsâ Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa 

mine’l-muṣalline ve’l-eimeti ve’l-ḳariîn (Umman: Dâru’l-Eseriyye, 2005), 

11. 
28 Safâkisî, Tenbîhü’l-ğafilîn, 94-95; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve 

Kırâat, 89. 
29 Muhammed b.  Ebu Bekir Saçaklızâde el-Merʿaşî, Cühdü’l-muḳill, thk. 

Sâlim Kaddurî, 2. Baskı, (Umman: Dâru Ummar, 1469/2008), 313. 
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 Kelimesinde Bulunan Ayn Harfini Kalın veya İmale (أَع وذ  ) .4 .1

ile Olarak Kıraât Etmek  

 Aslında ayn harfi, üç bölgeden oluşun halk mahrecinin 

mutavassıt denilen orta bölgesinden çıkan; cehr, istifâl, beyniyye, 

infitâh, ismât gibi sıfatlarla birlikte, rihvet, şiddet, kuvvet, zayıf ve ince 

sıfatlara da sahip bir harftir.30 Ayn harfinin mahreç ve sıfatları kısa 

olarak bu şekilde iken, bazı kimseler bu mahreç ve sıfatlardan ya 

habersizdir ya da ihmal ederek söz konusu olan ayn harfini yanlış ve 

hatalı bir şekilde kıraât edebilmektedir. Dolayısıyla ayn harfi hatalı 

kıraât etmenin birçok durumları olmasına rağmen, konumuz olan (  أَع وذ) 

kelimesindeki ayn harfinde yapılabilecek hatadan bahsetmekle 

yetineceğiz. Ayn harfi, Yukarıda da geçtiği üzere, ince okunması 

gerekli olan bir harftir. Oysa bazı okuyucular ince değil kalın olarak 

kıraât etmektedirler veya inceliğini abartarak imâle şeklinde kıraât 

etmektedirler ki, bu iki kıraât şekli de bariz bir hatadır.31 Tefhim ile yani 

kalın bir kıraâtle okunduğunda ((  أَعاوذ)), fazla ince kıraât etmekle de 

 gibi, ne oldukları belli olmayan hatalı kelimeler inşa edilmiş ((أََعوذ  ))

olacaktır. 

 Kelimesinde Bulunan Zâl Harfini Zâ veya Dâd Olarak (أَع وذ  ) .5 .1

Kıraât Etmek  

 Zâl harfi; Cehr, rihvet, istifâle, infitâh, ismât ve terkîk sıfatlara 

haiz bir harftir.32 Bu nedenle ince değil de kalın okunduğunda bazı 

harflerle karıştırılabilmektedir. Nitekim Mekkî b. Ebi Talib (öl. 

386/996) “Zâl harfinde bulunan incelik dikkatli bir şekilde riayet 

edilmediği zaman itbak sıfatına götürecek bir kalınlık meydana gelir. 

Böylece mahreçte zâl harfinin kardeşi mesabesinde olan zâ, veya zâl 

harfinin mahrecine, cinsine yakın olan dâd harfi meydana gelir ki bu da 

yanlış ve hatalıdır. Dolayısıyla zâl harfinin inceliğini muhafaza 

 

30 Safâkisî, Tenbîhü’l-ğafiln, 88; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 

110. 
31 Ebû Abdirrahmân Cemâl b. İbrahim el-Kırş, Zâdu’l-müḳriîn esnâe tilaveti’l-

Kitabi’l-Mübîn, thk. Muhammed b. Abdulhamid Ebû Ravvâş (Tanta, 

Dâru’d-Diyâ, 1421), 1/236, 258; Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 88. 
32 Safâkisî, Tenbîhü’l-ğafilîn, 88; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 

110. 
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edilmelidir. Yoksa başka harflerle karışmış olacaktır.”33 diyerek Kur’ân 

okuyucularını uyarmıştır. Bu hatalar yapıldığında (  أَع وظ) veya (  أَع وض)  

şeklinde kelimeler oluşmaktadır. Diğer taraftan bazı şahıslar peltek olan 

zâl harfini safir sıfatına haiz zây harfiyle karıtırarak kıraât etmektedir ki 

 gibi bir kelime meydana gelir ve yanlış bir kıraât olmuş olur.34  (أَع وز  )

Bu tür hatalardan emin olmak için bütün harflerin mahreç ve sıfatlarını 

güzel bir şekilde öğrenmek ve uygulamak gerekmektedir. 

 Kelimesinde Bulunan Bâ harfinin Kesresini Açık (بِاهلل) .6 .1

Bir Şekilde Kıraât Etmemek   

 Burada yapılabilecek hata harfin zatıyla değil, üzerinde 

bulunan hareke ile ilgilidir. Malumdur ki her harf üzerinde bulunan 

harekelere göre ses almaktadır. Dolayısıyla üzerlerinde bulunan hareke 

tam ve doğru bir şekilde telaffuz edilmediği zaman hata ve yanlış 

kaçınılmaz olur. Bizim örneğimizde de durum aynıdır. Kelimede 

bulunan bâ harfinin üzerinde kesra harekesi mevcuttur. Bu kesra 

harekesi dikkate almayıp gerektiği gibi telaffuz edilmediğinde veya 

eksik telaffuz edildiğinde kelimenin şekli ve miyarı değişir ve farklı 

kelime meydana gelir ki bu da bariz bir hatadır. Kıraât alanında uzman 

ve ehil olan zatlar, konu ile ilgili şu tespiti paylaşmışlar: “Yine 

kaçınılması gerekli şeylerden birisi, zammeli (üstünlü) olan harfler 

telaffuz edilirken her iki dudağın kapatılmamasıdır. Zira zammeli olan 

bütün harfler, dudaklar kapatılmadan zammeleri tamam olmamakta ve 

eksik kalmaktadır. Hareke tamam olmadan harf da tamam olmaz. Kesra 

harekesi de böyledir. Ağız aşağı doğru sarkmadıkça eksik kalır. Kesra 

eksik kalırsa, bâ harfi de eksik kalmaktadır.”35 Nitekim Tîbî (öl. H. 

979), manzumesinde şunları ifade etmiştir: 

 وكل  مضموم  فلن  يتما         إال   بضم  الشفتين  ضما 

 

33 Ebu Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib el-Kaysî, er-Ri‘âye li tecvîdi’l-ḳırae ve 

taḥḳîḳi lafzi’t-tilâve, thk. Mektebü Kurtuba li’l-Bahsi’l-İlmi & Tahkiki’t-

Türas (Kurtuba: Müessesetü Kurtuba, ts.), 224; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 58. 
34 Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 258; Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 58. 
35 Muhammed Mekkî Nasr el-Cerisî, Nihayetü’l-ḳavli’l-müfîd fî ʿilmi tecvidi’l-

Ḳur’âni’l-Mecîd, thk. Tahâ Abdürraûf Sear (b.y.: Mektebetu’s-Safâ, ts.), 25; 

Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 12-13. 
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 وذو انخفاض بانخفاض للفم      يتم والمفتوح بالفتح افهم 

 إذا الحروف إن تكن محركة  يشركها مخرج أصل الحركة  

الواو ومخرج األلف  والياء في مخرجها الذي عرف  أي مخرج   

 فإن تر القارئ لن تنطبقا            شفاهه بالضم كن محققا 

 بأنه منتقص ما ضما                 والواجب النطق به متما  

 كذاك ذو فتح وذو كسر يجب    إتمام كل منهما فافهم تصب  

المعنى من اللحن الجلي فالنقص قي هذا لذي التأمل أقبح في    

 إذا هو تغير لذات الحرف       واللحن تغيير له في الوصف   

 “Zammeli olan bütün harfler, ancak dudakların kapanmasıyla 

tamam olur. 

 Kesrali olan harf ise ağzın (alt çenenin) inmesiyle, fethali olan 

harf de ağzın açılmasıyla tamam olduğunu anla. 

 Zira harfler harekeli oldukları zaman, harkenin asıl mahreci 

onlara ortak olacaktır.  

 Yani vâv, yâ ve elif harfleri, harekelerin mahrecine tabii 

olacaklardır. 

 Şayet okuyucunun biri zammeyi telaffuz ettiği zaman ağzını 

kapatmadığını görürsen, gerçekten eksik kıraât ettiğini, oysa kendisine 

vacip olan tam ve eksiksiz telaffuz etmesidir.  

 Aynı zamme gibi fetha ve kesranın da tamı tamına okunması 

gerekmektedir. Bunu böyle anla doğruyu bulursun.  

 Harekelerde yapılan hata ve yanlışlar, düşünen kişiler için 

anlamca lahn-ı celiden daha kötü bir şeydir. Çünkü bu, harfin zatını, 

lahn ise sıfatını değiştirmektedir. Dolayısıyla zattaki eksiklik sıfattaki 

eksiklikten daha kötü ve çirkindir.”36 

 

36 Şihâbüddîn Ahmed b. Ahmed b. Bedrüddîn et-Tîbî, el-Müfid fî’t-tecvîd, thk. 

Eymen Rüşdî Süveyd, (b.y.: y.y., ts.), 9.  
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 Kelimesinde Bulunan Bâ harfini İmale veya İşbâ ile (بِاهلل) .7 .1

Kıraât Etmek   

 Bâ harfi, iki dudak arasından çıkan; cehr, şiddet, istifâle, 

infitâh, izlâk ve kalkale gibi sıfatlara haizdir.37 Bâ’nın telaffuzunda 

birçok hata yapılabilmektedir. Söz konusu hatalardan birisi harfi imale 

ile kıraât etmektir. İkincisi ise harfi işbâ ile okumaktır ki bu da ince olan 

bâ harfini kalın bir tarzda telaffuz etmektir. Nitekim İbnü’l-Cezerî 

“Okuyucuların kahir ekseriyeti sanki şeddeliymiş gibi okuyorlar ve 

harfi haddinden çıkarıyorlar. Böylece ince sıfatına sahip bâ harfi kalın 

bir tarzda okunmaktadır. Bundan sakın! Bâ harfi ince şeklinde kıraât 

ettiğin zaman, imaleye kadar gidecek şekilde incelmekten de sakın. 

Nitekim bu tür hatayı, Mağriblilerin (Faslıların) geneli yapmaktadır.”38 

 Kelimesinde Bulunan Bâ harfini P Şeklinde Kıraât (بِاهلل) .8 .1

Etmek 

   Bundan önceki madde de bâ harfinin sıfatlarını yazmıştık. O 

sıfatlardan birisi de şiddet sıfatı idi. Bâ harfinde yapılan hatalar ve p 

şeklinde okunmasının yegâne sebebi, söz konusu olan bu şiddet sıfatını 

ihmal edip okumamaktır. Dolayısıyla her harfi gerektiği gibi okumanın 

tek çaresi, kendilerine ait sıfatlarla telaffuz etmektir.39 Konu ile ilgili 

Abdu’l-Vehhâb el-Kurtubî (öl. H. 461) şöyle söylemiştir “Bâ harfinin 

mahrecini sıkmadan, hakkını vererek ve dudaklar olan mahrecinden 

çıkartarak, acele bir şekilde telaffuz etmek gerekmektedir. Bunu (  بسم

الرحيم الرحمن  نعبد) ,(هللا  المغضوب) ve (إيا ك   örneklerinde görmek (غير 

mümkündür.”40  

 Kelimesinde Bulunan Nun Harfini Kalın Bir (من)  .9 .1

Şekilde Kıraât Etmek  

 

37 Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 58; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 

88. 
38 İbnü’l-Cezerî, et-Temhîd fî ilmi’t-tecvîd, thk. Ali Hüseyin el-Bevvâb (Riyad: 

Mektebetü’l-Mearif, 1405/1985), 111; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati 

sûreti’l-Fatiḥa, 14.  
39 Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 258; Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 58; Ramazan Pakdil, 

Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 88. 
40 Abdu’l-Vehhâb b. Muhammed el-Kurtubî, el-Muḍih fî’t-tecvîd, thk. Sâlim 

Kaddurî el-Hamd (Umman: Dâru Ummar, 1461/2000), 101. 
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 İstiaze kelimesinde yapılabilecek hatalardan birisi de min 

kısmında bulunan nun harfini ince değil de kalın bir tarzda telaffuz 

etmektir. Nun harfinin sıfatlarına bakıldığında şu şekilde olduğunu 

görmek mümkündür: Cehr, beyniyye rihvet, kuvvet, istifâle, infitâh, 

izlâk, terkîk ve ğunne. Nun harfinde her ne kadar ğunne sıfatı varsa da 

ince okunması gerekli bir harftir. Bu nedenle tefhim ile yani kalın 

okumakla hata yapılmış olacaktır. Nitekim Safâkîsî “Nun harfinde 

yapılabilecek hatalardan birisi de kalın bir şekilde kıraât etmektir. 

Özllikle (ان  هللا) ve (الناس) kelimelerinde olduğu üzere, kalın harflerden 

veya eliften önce geldiği zaman. Buna dikkat edilmeli ve bu tür 

hatalardan uzak durmalıdır. ”41 diyerek Nun’daki hatayı bildirmiştir. 

 Kelimesinde Bulunan Şîn Harfini (الشيطان) .10 .1

Kalınlaştırmak veya Tefeşşî Sıfatını Telaffuz Etmemek 

 Şîn harfinin; Hems, zayıf, rihvet, istifâle, infitâh, ismât ve 

tefeşşî gibi sıfatlara haiz olduğunu bilinmektedir. Harfin sıfatlarına 

bakıldığında, içerisinde, harfin ince ve yumuşak bir şekilde kıraât 

edilmesine neden olacak; rihvet (yumuşaklık), hems, istifâle ve zayıf 

gibi sıfatların mevcut olduğunu görmek mümkündür. Buna rağmen söz 

konusu harfi ince değil de kalın kıraât etmek veya tefeşşî sıfatını dikkate 

almadan kıraât etmek hata ve yanlış olacaktır.42 

 Bazı kaynaklarda tefeşşî kelimesi tarif edilirken şunlar 

aktarılmıştır: “Tefeşşî, şîn harfi okurken, sesin dil ortasıyla üst damak 

arasında yayılmasıdır. Buna dikkat et ve terk etmesinden sakın. 

Özellikle şîn harfinin şeddeli veya sakin geldiği durumlarda.”43, “Şin 

harfi, ağız mahrecinin üçüncü bölgesi olan, dil ortası ve üst damaktan 

kaf ( ك) harfinden sonra çıkmakta olup, hems, rihvet ve tefeşşî sıfatlarına 

sahip bir harftir. Tefeşşî, sesin dil ortasıyla üst damak arasında 

yayılmasıdır. Bu ses ( ط) harfinin mahrecine ulaştığı için, şîn harfi, bir 

 

41 Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 79-80; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 258; Âl Nasır, el-

Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 14. 
42 Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 79-80; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 258; Âl Nasır, el-

Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 14; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, 

Tecvîd ve Kırâat, 89. 
43 Detaylı bilgi için bk. İbnü’l-Cezerî, Temhîd, 128; Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 

93; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 258. 
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nevi kuvvet sıfatını kazanmış olacaktır. Kedisinde bulunan tefeşşînin 

ibraz edilerek okunması vacip (gerekli) dir. Diğer taraftan tefeşşî sıfatı 

sadece şîn harfinde bulunmakta ve diğer harflerde bulunmamaktadır.”44 

Burada bir taraftan kelimenin tanımı verilirken, diğer taraftan bu sıfattın 

terk edilmemesi ihtar edilmektedir. Dânî (öl. 444/1053) ise şunları 

aktarmıştır “( اْشتَ  وا، َوالَت ْشِططْ لََمِن  َراه، َوالَتَْشتَر  ) kelimelerinde geldiği gibi 

şîn harfi sakin olarak geldiği zaman açık bir şekilde telaffuz edilmeli ve 

tefeşşî sıfatını belirtmelidir. Yine ( َك  kelimelerinde (فَبَشَّْرنَاه ، بَشَّْرنَاَك، ن بَِش ر 

olduğu gibi şîn harfi şeddeli olarak geldiği zaman tefeşşi sıfatını ihmal 

etmeden açık bir şekilde kıraât edilmelidir.”45  

 ,Kelimesinde Bulunan Yâ Harfini Kalınlaştırmak (الشيطان) .11 .1

Sekte ile veya Uzatarak Telaffuz Etmek     

 Yâ harfi; cehr, rihvet, istifâle, infitâh, ismât, beyniyye ve terkîk 

gibi sıfatlara sahiptir.46 Harf ince sıfatına haiz olmasına rağmen kalın 

bir şekilde kıraât edilmesi hata ve yanlıştır. Diğer taraftan harfi, 

uzatarak kıraât edilmesi de hatalıdır. Zira burada yâ harfinin 

uzatılmasına herhangi bir neden yoktur. Çünkü yâ harfinin uzatılarak 

okunması için kedisi sakin, ondan önceki harfin de meksür (esreli) 

olması gerekmektedir. Burada böyle bir durum maalesef 

bulunmamaktadır. Buradaki yâ harfi med değil, lîn harfidir. Ancak lin 

harfinin uzatılmasına sebep sukun bulunmamaktadır. Dolayısıyla harf 

med ile değil, kasır ile okunması gerekmektedir. Konu ile ilgili Mer‘aşî 

şunları ifade etmiştir “Harfi lin diye bilinen vâv ve yâ için her ne kadar 

asli bir med yoksa da, yumuşak ve mahreçlerinin sıkılmadan rahat bir 

şekilde telaffuz edildiğinde ki linin anlamı da budur, med harfleriyle 

ortaktırlar. Bu nedenledir med gerektirecek bir neden yokken bunların 

meddine dil sebakat etmektedir. Bu ise bariz bir hatadır. Nitekim bazı 

kimseler; ( الشيطان) ve (عليهم) kelimelerde bulunan yâ ile (يوم) 

 

44 Mekkî, Ri‘âye li Tecvîdi’l-ḳırae, 73; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati 

sûreti’l-Fatiḥa, 14-15. 
45 Ebu Ömer Osman b. Saʿîd d ed-Dânî el-Endelüsî, et-Taḥdîd fi’l-itḳāni ve’t-

tecvîd, thk. Ğānim Ḳāddurî el-Ḥamed (Ummân: Dâru Ummâr, 1421/2000), 

131. 
46 Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 79-80; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve 

Kırâat, 89. 
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kelimesinde bulunan vâv harfini tabii med gibi telaffuz etmektedirler. 

Bundan sakınmak isteyen bazı kimseler ise vâv ve yâ harflerinin 

üzerinde sekte yaparak kıraât ederler ki, bu da caiz değildir. Anılan her 

iki kısım hatadan salim kalmanın yolu ve yöntemi, acele bir şekilde söz 

konusu harfleri telaffuz ederek, bir elif miktarı bulmadan geçmektir. 

Yani bir elif miktarından az bir zaman üzerlerinde durmakta bir beis 

yoktur. Çünkü rihvet sıfatına haiz harflerde sesin meydana gelmesi için 

belli bir zamanın geçmesi zaruri bir durumdur.”47 

 Harfini Başka (ط ) Kelimesinde Bulunan Tâ (الشيطان) .12 .1 

Harflerle Değiştirmek  

 Tâ harfi, dil mahrecinin sekizinci bölgesinden çıkan; cehr, 

şiddet, ist‘ilâ, itbâk, ismât, kalkale, kuvvet ve tefhim gibi sıfatlara sahip 

bir harftir.48 Bu harfin telaffuzunda birçok hata ve yanlışlar 

yapılabilmektedir. Söz konusu hatalardan birisi, harfimiz diğer harfler 

içerisinde en fazla tefhim sıfatına haiz olmasına karşın, bazı kimseler 

bu tefhimini ihmal ederek terkîk yani incelterek kıraât etmektedir. 

Diğer bir hata ise yine kendisine ait cehr, ist‘ilâ, itbâk ve kuvvet gibi 

sıfatları ihmal ederek söz konusu harfi tâ (ت) veya dâ (ض) harfi gibi 

kıraât edilmektir. Bu durumda örnek olarak verdiğimiz kelime (الشيتان) 

veya (الشيضان) şeklinde kıraât edilmektedir ki bu da hatalı ve yanlıştır.49 

Safâkisî’nin konu ile ilgili açıklaması şu şekildedir “Tâ harfinin 

kıraâtinde birçok hata yapılabilmektedir. Bunlardan ilki, aşırı bir 

kalınlığa sahip olmasına rağmen, kalınlığını göz ardı edilerek ince 

olarak kıraât etmektir ki, insanların birçoğu bu hatayı yapmaktadır.”50 

Nitekim Mudih adlı eserin sahibi de “(ط) harfinde bulunan cehr sıfatı 

olmasaydı (ت) olarak telaffuz edilirdi.”51 diyerek bu yanlışa dikkat 

çekmiştir. Dolayısıyla harfe ait bazı sıfatlar ihmal edilerek telaffuz 

 

47 Merʿaşî, Cühdü’l-muḳill, 214; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati 

sûreti’l-Fatiḥa, 14. 
48 İbnü’l-Cezerî, Temhîd, 132-133; Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 62; Ramazan 

Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 89. 
49 Merʿaşî, Cühdü’l-muḳill, 214; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati 

sûreti’l-Fatiḥa, 14.  
50 Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 62; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati 

sûreti’l-Fatiḥa, 14. 
51 Kurtubî, Muḍih 115.  
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edilmediği zaman farklı harflerle karıştırılabilmektedir. Bu nedenledir 

her harf sıfatıyla telaffuz edildiğinde hata ve yanlışlardan emin 

olunabilmektedir. 

 Kelimesinde Bulunan Nun Harfinin Kesrasını (الشيطان ) .13 .1

Belli Etmemek  

 Yukarıdaki maddelerde harekelerin öneminden detaylı bir 

şekilde bahsedildiğinden dolayı burada tekrar edilmeyecektir. Ancak 

şunu hatırlatmakta fayda vardır: harfin tamamlanması, harekenin tam 

ve eksiksiz telaffuz edilmesine bağlıdır. Böylece harekelerin tam ve 

noksansız ibraz ederek okumanın ne kadar önemli olduğunu bilmek 

gerekmektedir. 

جيم ) .14 .1  Kelimesinde Bulunan Râ Harfini Tekrar Ederek (الر 

Kıraât Etmek  

 Râ harfi; cehr, beyniyye, istifâle, infitâh, izlâk, inhirâf ve tekrîr 

gibi sıfatlara sahiptir. Burada dikkat çeken tekrîr i sıfatıdır. Tekrîr 

denilince, sanki harf telaffuz edilirken tekrar etmek gerekir diye bir 

intiba vermektedir. Oysa tekrîr in bu şekilde anlaşılması yanlış ve 

hatadır. Tekrîr i, söz konusu harfin tekrarlanması her an ihtimal 

dâhilinde olduğunu bilmek lazımdır. Nitekim konu ile ilgili Ca‘berî (öl. 

732/1332) şu ifadeleri kullanmıştır “Râ harfi, ‘tekrîr sıfatına sahiptir’ 

söyleminin anlamı, fiilen tekrar edilmesi gerektiği değil, belki anlamı 

şu şekildedir, her an tekrar edilmeye müsait bir harftir. Bu, o an 

gülmeyen birine ‘gülen insan’ sözüne benzer. Bunun anlamı şudur, bu 

kişi her an gülmeye müsaittir. Dolayısıyla râ harfinin tekrîr sıfatına 

sahiptir diye tekrar edilmesi gerektiğini anlamak yanlıştır ve bundan 

kesinlikle sakınılması gerekmektedir.”52 Daha sonra besmelenin ele 

alınacağı bölümde, râ harfinin tekrarı ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. 

جيم) .15 .1  Kelimesinde Bulunan Cîm Harfini Şîn Harfi (الر 

Olarak Kıraât Etmek 

 Cîm harfi, dil mahrecinin üçüncü bölgesinde çıkan; cehr, 

şiddet, istifâle, infitâh, ismât, kalkale, beyyine ve terkîk sıfatına sahip 

bir harftir.53 Bu harfin kıraâtinde birçok hata yapılabilmektedir. 

 

52 Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 21. 
53 İbnü’l-Cezerî, Temhîd, 115-116; Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 54; Ramazan 

Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 88. 
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Onlardan birisi de şîn harfine ibdal edilerek telaffuz etmektir. Yukarıda 

da ifade edildiği gibi cîm mechur bir harf iken, sîn harfi ise mehmus 

harftir. Yani bu iki harf zıt sıfatlara sahip olmalarına rağmen, sîn 

harfindeki hems sıfatının kolaylığından dolayı dil hemen onu telaffuz 

etmeye meyleder. Bu nedenle dikkat edilmeli, bu tür hataya düşmemek 

için çaba sarf edilmeli. Nitekim tefsir ve kıraât âlimi olan Sehâvî (ö. 

643/1245), Nuniyye adlı manzum eserinde konu ile ilgili şunları 

söylemiştir: 

بالشين مثل الجيمفي المرجان والجيم إن ضعفت أ ممزجة        

 “Cîm harfi, zayıflatıldığında el-mercân örneğinde olduğu gibi 

şîn harfiyle karışır.” 

 Yani cîm harfi, cehr ve kuvvet sıfatına sahip iken, zayıf bir sıfat 

olan hems ile kıraât edilirse, cîm değil, sîn olarak kıraât edilmiş olur. 

İbnü’l-Cezerî de “Cîm harfini telaffuz ettiğin zaman, sıfat hakkını ifa 

et.”54 diyerek, konunun önemine dikkat çekmiştir. Merʿaşî de şunları 

ifade etmiştir “Cim harfini muhafaza etmenin yolu, cehr ve şiddet 

sıfatını muhafaza etmekten geçmektedir. Acemlerden çok az kimseler 

bunu muhafaza etmektedirler. Çünkü onlardan birçoğu, her yerde cîmi 

şîn ile imtizaç ederek, karıştırarak telaffuz ederler.”55    

جيم) .16 .1  Kelimesinde Bulunan Mîm Harfini Sekte veya (الر 

Med ile Kıraât Etmek 

 Mîm harfi, ağız mahrecinin ikinci bölgesinden çıkan; şiddet ile 

rihvet arasındaki cehr, beyniyye, istifâle, infitâh, izlâk, terkîk ve ğunneli 

gibi sıfatlara sahip bir harftir.56 Bu harfimizin telaffuzunda da birçok 

hata yapıla bilmektedir. Örneğimizde bulunan harfte yapılabilecek hata 

ya harfin üzerinde sekte yapılmakta ya da med ile kıraât edilmektedir 

ki bu iki kıraât şekli de hata ve yanlıştır. Mim harfi ile ilgili ileride daha 

detaylı bilgi verilecektir. 

1. 17. İstiazeyi Allah’ın İsimlerine veya Allah’a Raci Zamire 

veyahut Peygamberin İsmine Bitiştirmek          

 

54 İbnü’l-Cezerî, Temhîd, 115; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-

Fatiḥa, 17.  
55 Merʿaşî, Cühdü’l-muḳill, 298; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati 

sûreti’l-Fatiḥa, 17. 
56 İbnü’l-Cezerî, Temhîd, 143-1145; Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 54; Ramazan 

Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 89. 
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 Buğyetu’l-kemal şerhu Tuḥfetu’l-eṭfâl adlı eserin müellifi, konu 

ile ilgili şunları söylemiştir “…ikincisi vasıldır. Yani istiâzeyi ayetin 

öncesine vasıl etmektir. Ancak bu durumda vakıf vasıldan daha evladır. 

Özellikle ayetin eveli Allah’ın isimlerinden birine veya Allah’ın 

isimlerine raci olacak bir zamirin bulunması yerlerde. Şu örneklerde 

olduğu gibi: ‘َءاَمن وا َوِلىُّ  ال ِذيَن  اْستََوى‘ ,57’هللا   اْلعَْرِش  َعلَى  ْحمن   ’الرَّ
َوِعْندَه ‘ ,58

ه وَ  إاِلَّ  َها  يَْعلَم  ال  اْلغَْيِب  السَّاَعةِ ‘ ,59’َمفَاتِح   ِعْلم   ي َردُّ  .’إِلَْيِه 
60 ” Bu örneklerde ve 

benzerlerinde istiâze üzerinde vakıf etmek vasıl etmekten daha 

uygundur. Çünkü vasıl halinde bir nevi çirkinlik ve biçimsizlik 

meydana gelmektedir.  Bu örneklere kıyasen “ َاْلفَْقر يَِعد ك م    ve ”الشَّْيَطان  

  ayetlerin başında besmelenin vasılı da uygun değildir.61 ”لَعَنَه  هللا  “

 Diğer taraftan Ahmed b. Muhammed el-Bennâ (öl. 1117/1705), 

istiâzeyi sûrenin herhangi bir kısmına vasıl edilmek istendiğinde ve o 

kısım da “ ِدٌ َرس ول  هللا َحمَّ  örneğinde olduğu gibi, peygamberin ismiyle 62”م 

başlanmış ise caiz (uygun) olmadığını söylemiştir.63 

 2. Besmelenin Kıraâtinde Yapılabilecek Hatalar 

 Kelimesinde Bulunan Bâ Harfini P Harfi Gibi (بسم هللا) .1 .2 

Kıraât Etmek 

 İstiâze konusunu işlerken bâ harfinin sıfatlarını izah 

edildiğinden dolayı, burada tekrar edilmeyecektir. Ancak şunu 

belirtmekte fayda vardır; her harfe ait sıfat ne ise onunla harfi telaffuz 

etmek en uygun bir davranıştır. Böyle davranılmadığı zaman harf 

asaletini kaybedip başka harf ile karıştırılabiliyor. Örneğimizde olduğu 

gibi, bâ harfine ait şiddet sıfatı ihmal edildiği zaman bâ değil, p harfi 

meydana gelmektedir ki bu da bariz bir hata ve yanlıştır. Bu tür hatadan 

beri kalabilmek için, Kurtubî’nin de ifade ettiği gibi, bâ harfinin 

 

57 Bakara 2/257. 
58 Tahâ 20/5. 
59 el-En‘am 6/59. 
60 Fussilet 41/47. 
61 İbnü’l-Cezerî, en-Neşr fi’l-ḳıraâti’l-ʿaşr,  thk. Ali Muhammed ed-Debba‘ 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, ts.), 266; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî 

ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 18. 
62 el-Fetih 48/29. 
63 Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 18. 
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mahrecini sıkmadan, hakkını vererek ve dudaklar olan mahrecinden 

çıkartarak, acele bir şekilde telaffuz etmek gerekmektedir. Bunu (  بسم

الرحيم الرحمن  نعبد) ,(هللا  المغضوب) ve (إيا ك   örneklerinde görmek (غير 

mümkündür.”64 Ebû’l-Hasan es-Sa‘îdî konu ile ilgili şunları 

söylemiştir: “Sin harfinden önce bâ harfini hafif bir şekilde telaffuz 

etmek gerekmektedir. Mahreci sıkılmaz, lafzı üzere ziyade yapılmaz.”65 

Dolayısıyla bazı kimseler bâ harfinin kıraâtinde mübalağaya kaçarak, 

haddinden çıkartıp kötü bir telaffuzla kıraât etmektedirler ki bu da bariz 

bir hata ve yanlıştır.66 

 Kelimesinde Bulunan Bâ Harfini Fâ Harfi Gibi (بسم هللا)  .2  .2

Kıraât Etmek 

  Fâ harfinin mahreci, üst azı dişler ile alt dudağın iç kısmında 

olması hasebiyle bâ harfinin mahrecine yakındır. Zira bâ harfinin 

mahreci de her iki dudak arasıdır. Bu nedenle bâ harfinde bulunan 

sıfatlar dikkat edilmediği zaman fâ ya da başka bir harfle 

değiştirilebiliyor. Örneğin bâ harfinde bulunan cehr ve şiddet sıfatı 

ihmal edildiği zaman, hems sıfatına sahip fâ harfine dönüşmektedir. Bu 

da hatadır. Nitekim alanda uzman kişiler şu tespiti paylaşmışlar 

“Okuyucular, bâ harfini telaffuz ederken,  yanlış yaparlar. Zira söz 

konusu harfi, rihvet ile telaffuz ederler. Oysa Arapçada uzman ve ehil 

olan hiçbir kimse, bâ harfinin şiddet sıfatına haiz olan bir harf 

olduğunda ihtilaf etmemiştir, faklı düşünmemiştir.”67 

 Kelimesinde Bulunan Sîn Harfini Açık Kıraât (بسم هللا)  .3  .2 

Etmemek    

 Sin harfi, ağız mahrecinin dokuzuncu bölgesinde çıkan; hems, 

rihvet, istifâl, infitâh, ismât, sâfir, zayıf ve terkîk gibi sıfatlara sahip bir 

 

64 Kurtubî, el-Muḍih fî’t-tecvîd, 101; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati 

sûreti’l-Fatiḥa, 19. 
65 Ebû’l-Hasan Ali b. Cafer b. Muhammed er-Râzî es-Sa‘îdî, et-Tenbîh ʿâlâ’l-

laḥni’l-cellî ve’l-laḥni’l-ḫafî, thk. Ğânim Kaddurî Hamd (b.y: y.y., ts.), 261. 
66 Ebû Muhammed (Ebû Alî) Bedrüddîn Hasen b. Kāsım b. Abdillâh b. Alî el-

Murâdî, Şerḥu’l-vâżıḥa fî tecvîdi’l-Fâtiḥa (Riyad: Şüünü’l-Mektebât, ts.), 5. 
67 Murâdî, Şerḥu’l-vâżıḥa, 5-6; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 259; Âl Nasır, el-

Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 19-20; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, 

Tecvîd ve Kırâat, 88. 
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harftir. Sîn harfinin telaffuzunda birçok hata yapılabilmektedir. O 

hatalardan birisi de sıfatlarıyla kıraât edilmeyip, tam ve açık bir şekilde 

telaffuz edilmeyip, zây veya sâd harfleri gibi kıraât etmektir. Nitekim 

alandaki âlimler “Sîn harfinin sâd harfiyle karışmaktan endişe ettiğin 

zaman, onun istifâl ve infitâh sıfatından faydalan. Zây harfiyle 

karışmaktan endişe ettiğin zaman da hems sıfatından istifade et.”68  

 Diğer taraftan sîn harfinin sükûnu ve hems sıfatını da açık bir 

şekilde telaffuz etmemek te hata ve yanlıştır. Sin harfinde bulunan 

sükûna, yumuşak ve ince bir dokunuşla ulaşmalı, kendisine hareke 

vermekten kesinlikle sakınmalıdır.69 

 Kelimesinde Bulunan Mîm Harfini Açık Kıraât (بسم هللا)  .4  .2 

Etmemek veya İmale ile Kıraât Etmek    

 Mîm harfi, dudak mahrecinin ikinci bölesinde çıkan; şiddet ile 

rihvet arasında cehr, istifâl, infitâh, izlâk, beyniyye, terkîk ve ğunne gibi 

sıfatlara haiz bir harftir. O hatalardan birisi, kendisine ait sayılan 

sıfatlarla telaffuz etmeyerek, başka harflerle değiştirmektir. Bir diğer 

hata ise mîm harfinin üzerinde bulunan kesra harekesini açık ve seçik 

bir şekilde telaffuz etmemek veya söz konusu kesrayı imale ile fetha 

harekesine dönüştürmektir ya da mîm harfini sekte ile kıraât etmektir. 

Son olarak şu hata yapılabilmektedir, mîm kesrasını işba edip, 

haddinden çıkartarak medli bir şekilde kıraât etmektir.70  

حمن الَّحيم) .5 .2   Kelimelerinde Bulunan Râ Harfini Şeddesiz (الرَّ

Kıraât Etmek      

 Geçen safhalardan râ harfinin sıfatlarından bahsedildiğinden, 

burada tekrar etmeye gerek yoktur. Ancak şunu söylemek mümkündür: 

yukarıdaki kelimelerde bulunan râ harfi, üzerinde lâmı tarif geldiğinden 

 

68 Murâdî, Şerḥu’l-vâżıḥa, 6; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 259; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-

vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 20; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve 

Kırâat, 89. 
69 Murâdî, Şerḥu’l-vâżıḥa, 6; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 259; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-

vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 20. 
70 Murâdî, Şerḥu’l-vâżıḥa, 6; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 259; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-

vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 21; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve 

Kırâat, 89. 
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ve kendisi de idğam-ı şemsiye harflerinden biri olduğundan şeddeli 

telaffuz edilmesi gerekmektedir. Şeddeli telaffuz edilmediği zaman 

hata ve yanlış kıraât edilmiş olacaktır. Nitekim buradaki râ ile ilgili 

şunlar söylenmiştir: 

اجهدوفخم لرا في الرحمن ثم الرحيم واشددا        واحذر التكرير وال حا ف   

 “Rahmân ve Rahim kelimelerinde bulunan râ harfini tefhîm ve 

şedde ile telaffuz et. 

 Râ harfinin tekrarından da sakın ve hâ (ح) harfine de dikkat 

et.”71 

 Beyitte gelen, “şeddeli yap” sözünden gaye, Rahmân ve 

Rahimde bulunan râ harfinin şeddeli telaffuz edilmesidir. Zira tarif 

lâmının mahreci râ harfinin mahrecine yakın olduğundan, râ harfine 

katılmış ve idğam denilen kural meydana gelmiştir. Ancak lâm direkt 

değil râ harfine ibdal edildikten sonra diğer râ harfinde dağım 

edilmiştir. Böylece iki ra meydana gelmiş ve şeddeli kıraât edilmesi 

gerekmektedir.72  

حيم) .6 .2  حمن الَرَّ  Kelimelerinde Bulunan Râ Harfini Tekrar (الرَّ

Ederek Kıraât Etmek      

 Yukarıda istiâze konusunu işlerken, kısa bir şekilde râ harfinin 

tekrir sıfatından bahsedilmiştir. Yani râ harfinin sıfatlardan birisi de 

tekrîr sıfat idi. Ancak bu, söz konusu harfin tekrar edilmesi gerekli bir 

harf olduğu değil, her an tekrar edilmeye müsait bir harf olduğu 

demektir ki bundan sakınmalıdır. Nitekim Safâkisî, râ harfinin 

sıfatlarını sayarken, râ harfinin kıraâtinde birçok hataların 

yapılabileceğini ve o hatalardan birisi de râ harfinin tekrar edilmesi 

olduğunu ihtar etmiş ve bundan sakındırmıştır. Bilhassa râ harfi (  حمن الرَّ

ب ى) ve (الَّحيم  ,örneklerinde geldiği gibi, şeddeli olduğu durumlarda (من ر 

tekrar edilmeye daha da müsait olduğunu ifade etmiştir.  Bu tür hatanın 

önüne geçilmesinin çaresi, dili üst damağa sağlam bir şekilde 

 

71 Murâdî, Şerḥu’l-vâżıḥa, 6; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 259; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-

vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 21. 
72 Murâdî, Şerḥu’l-vâżıḥa, 6; Kırş, Zâdu’l-müḳriîn, 259; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-

vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 21. 
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yapıştırmak ve söz konusu tekrarı gizlemek olduğunu de söylemiştir.73 

Konu ile ilgili şunlar söylenmiştir:  

ْن تشديده عن أن يرى       متكريرا كالراء في الرحمن    والراَء ص 

 “Râ harfinin şeddesini muhafaza et. Ancak tekrarında emin ol. 

Rahman kelimesinde bulunan râ gibi”74 

 Nitekim İbnü’l-Cezerî, Arap dilinde öncü ve yetkin olan 

Sîbeveyhi (ö. 180/796)’den “Râ ile telaffuz ettiğin zaman muda‘afmış 

(iki harfmiş) gibi görünmektedir” şeklindeki sözünü naklettikten sonra 

“çünkü râ harfinde bulunan tekrîr sıfatı başka bir harfte 

bulunmamaktadır. Bu nedenle özellikle râ harfi şeddeli olarak geldiği 

zaman tekrar edilememeli ve buna dikkat edilmelidir. Zira konu ile ilgili 

bilgisi olmayan okuyucuların birçoğu râ harfini tekrar etmektedirler ve 

bu da hata ve yanlıştır.”75 diye, okuyucuları uyarmıştır. Mekkî ise “Râ 

harfinin tekrar edilmesi, en fazla (ة ة) ve (كرَّ  kelimelerinde olduğu (مرَّ

gibi, şeddeli durumlarda oluşmaktadır. Okuyucuya vacip ve gerekli 

olan, söz konusu tekrarları gizlemek, açığa çıkarmamaktır. Şayet 

tekrarları açığa çıkarırsa, muhafef râdan iki, şeddeli râdan da bir sürü râ 

meydana getirmiş olacaktır.”76 diyerek, yukarıdaki düşünceleri teyit 

etmektedir. 

حمن الَّحيم ) .7 .2   Kelimelerinde Bulunan Râ Harfini Hasremli (الرَّ

Olarak Kıraât Etmek  

   Râ harfini, hasremeli77 bir şekilde telaffuz etmek yanlış ve 

hatalıdır. Nitekim bazı âlimler, konu ile ilgili şu malumatı vermişler: 

“Bazı kimseler, râ harfinde bulunan şeddeyi o kadar fazla gizlemeye 

 

73 Safâkisî, Tenbîhü’l-ġāfilîn, 59; Ramazan Pakdil, Ta‘lim, Tecvîd ve Kırâat, 

88. 
74 Ebü’l-Hasen Alemüddîn Alî b. Muhammed b. Abdissamed es-Sehâvî, Metnü 

nuniyeti’s-Seḫâvî fî’t-tecvid (b.y.: y.y., ts.), 3 
75 İbnü’l-Cezerî, Temhîd, 124-125; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati 

sûreti’l-Fatiḥa, 21. 
76 Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-Fatiḥa, 22. 
77 Hasreme kelimesinin kıraat ilmindeki anlamı, tekrarlanıncaya kadar harfin 

şeddesini sıkmak, şeddeyi mübalağalı bir şekilde yapmaktır (Abdü’l-Ali el-

Mes’ül, Muʿcemi muṣṭalaḥâtu ʿilmi’l-ḳıraati’l-Ḳur’âniyye Kahire: Dâru’s-

Selâm, 1428/2007, 201).  
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çalışıyorlar ki bundan ( ط) harfine benzer bir sesin çıkmasına neden 

olacaktır. Bu ise caiz olmayan bir hatadır. Çünkü bu şekildeki bir 

kıraâtte râ harfi telaffuz ederken okuyucu, dilinin ortasını üst damağına 

muhkem bir tarzda yapıştıracaktır ki sarsılmasın. Dil sarsıldığı zaman, 

dilin her hareketinde bir râ harfi çıkacaktır. Dolayısıyla râ şeddeli 

olduğu durumlarda, bu tür hatadan beri olunabilmesi için şeddesinde 

mübalağa etmeden, yumuşak bir şekilde telaffuz etmek 

gerekmektedir.78 Râ harfinin tekrar edilmesine itina göstermelidir. 

Ancak tümüyle yok etmek mümkün olmadığının gerçeğini bilmek 

gerekmektedir. Nitekim alanda söz sahibi bir âlim olan Murâdî (öl. 

749/1348) “Ancak râ harfindeki tekrarın tümünün giderilmesi, 

muhakkik âlimlerden tek birisinin dahi söylediğini bilmiyoruz.”79 

diyerek yukarıdaki düşünceleri doğrulamıştır.       

Sonuç 

 Kur’ân-ı Kerîmin serlevhası konumunda olan Eûzü-besmelenin 

kıraâti ile ilgili yapılan kısa araştırma sonucunda, birçok hata ve 

yanlışın yapılabileceğini tespit edildi. Eûzü kelimesinde yirmiye yakın, 

besmele de ise ona yakın yerlerde hata yapılabileceğini incelendi. 

Hataların geneli, harflerin mahreç ve sıfatlarındaki yanlış telaffuzunda 

meydana geldiğini, bazen de harekelerinin yanlış kıraâtlerinden 

oluştuğunu görüldü. 

 Bu tür hata ve yanlışların önüne geçmek ve Allah’ın Kelâmı 

olan Kur’ân-ı Kerîmi nazil olduğu gibi kıraât etmek ve her harfin 

hakkını ifa etmek için, harflerin mahreç ve sıfatlarını en güzel bir 

şekilde öğrenmek ve fem-i mühsin denilen bir hocadan dinlemek 

gerekmektedir.

 

78 İbnü’l-Cezerî, Neşr, 219; Cerisî, Nihâyetü’l-ḳavli’l-müfîd, 83-84. 
79 Murâdî, Şerḥu’l-vâżıḥa, 16; Âl Nasır, el-Aḫṭaü’l-vaḳiʿetu fî ḳıraati sûreti’l-

Fatiḥa, 21. 
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KUR’ÂN-I KERÎM’DE VE TEFSİRLERDE HZ. 

ÎSÂ MERYEM OĞLU MESİH1   

Hasan HALİLOĞLU* 

Özet 

Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiği üzere, Allah Teâlâ ilk insan ve ilk 

peygamber Hz. Âdem’den (as) son peygamber Hz. Muhammed’e (as) 

kadar tarih boyunca insanlığa binlerce sayıda Peygamber göndermiştir. 

Bunların sadece 28 tanesinin adı Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilir.  Bu hususu 

Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ (4/164) ve Ğâfir (40/78) sûrelerinde, Hz. 

Muhammed’e hitâben; “Senden önce de birçok peygamberler gönderdik. 

Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık” diye zikreder. Bu 

peygamberlerden biri de beş “ülü’l-azm” peygamberden (Nûh, İbrâhîm, 

Mûsâ, Îsâ, Muhammed) sayılan ve kendisine kutsal kitap İncil verilmiş 

olan Hz. Îsâ’dır (as). Son peygamber Hz. Muhammed’den (as) ortalama 

altı asır önce gönderilmiş ve İncil’de Hz. Muhammed’i müjdelemiştir.  

Kur’ân-ı Kerîm’in, İsrâiloğulları’na (Benî İsrâîl) gönderilen 

birçok peygamberden bahsederken aslında Yahudiler ve Hıristiyanlar 

dediğimiz Ehl-i Kitâb’ın bu peygamberler hakkındaki tahrif ettikleri ya da 

yanlış bildikleri bilgilere cevap verdiği görülür. Hz. Îsâ’dan bahsederken 

de Kur’ân-ı Kerîm aynı tavrı takınır. Onların Hz. Îsâ’ya ve annesi Hz. 

Meryem’e attıkları iftiralara cevaplar verir, onun babasız olarak dünyaya 

geldiğini belirtir, annesinin iffetli bir kadın olduğunu ve Allah’ın ruhundan 

üflenmesiyle oğlunu dünyaya getirdiğini vurgular. Teslis inancını 

reddeder. Hıristiyanların iddia ettikleri gibi, Hz. Îsâ’nın çarmıha 

gerilmediğini ve öldürülmediğini, ona benzettikleri bir başkasını onun 

yerine öldürdüklerini beyan eder. Allah’ın (cc) Hz. Îsâ’yı kendi katına 

çekip onların elinden ve şerrinden kurtardığını vurgular. Önceki kutsal 
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kitapları tahrif ettikleri gibi İncil’i de tahrif ettiklerinden bahseder. Biz bu 

makalemizde; Kur’ân’ın verdiği bu bilgileri ve bunların belli-başlı 

tefsirlerdeki izahlarını da esas alarak, Hz. Îsâ (as) hakkındaki yanlış 

bilgileri değerlendirmeğe çalışacağız. Böylelikle, zaman zaman sosyal 

medyada yer bulan Hz. Îsâ ve annesi Hz. Meryem hakkındaki çarpıtılmış 

bilgiler de cevabını bulmuş olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Îsâ, Meryem, İncil, Nâsıra, Rûhü’l-Kudüs. 

 

The Prophet Christ Jesus Son of Mary 

In the Qoran and It’s Comments 

Hasan HALİLOĞLU* 

Abstract 

As stated in the Qur'an, Allah Almighty has sent thousands of 

prophets to humanity throughout history since Adam the first human being 

and the first prophet up to the last Prophet Muhammad (pbuh). Only 28 of 

them are mentioned in the Qur'an. This issue is mentioned in the Qur'an, in 

Nisa (4/164) and Ghafir (40/78) surahs, addressing Hz. Muhammad; “We 

sent many prophets before you. Some of them we have told you, and some 

we have not told you”. One of these prophets is Christ Jesus who is among 

the five “ülü’l-azm” prophets (Nûh, Abraham, Moşa, Jesus, Muhammad), 

who was given the holly book Bible. He was sent on average six centuries 

before the last Prophet Muhammad (pbuh) and also foretold and heralded 

him and his arrival in the Bible. 

While the Qur'an talks about the many prophets sent to the Sons 

of Israel (Benî İsrâîl), it is seen that it correct and respond to the information 

the People of the holly Books (Ehl-i Kitâb), which we call Jews and 

Christians distorted or misunderstood about these prophets. İt gives 

answers to the slanders they throw at Christ Jesus and his mother Maryam, 

states that he was born without a father, emphasizes that his mother was a 
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chaste woman and that she gave birth to her son by being blown from the 

spirit of Allah, rejects the Trinity. İt declares that Jesus was not crucified 

and was not killed as Christians claim, and that they killed someone else, 

whom they likened to him, in his place. The Qur’an emphasizes that Allah 

took his Messenger Jesus to his side and saved him from their hands and 

evils. İt mentions that they falsified the Bible as they falsified the previous 

holy books. We in this article; based on the information given by the Qur'an 

and its certain explanations given in its comments, we will try to evaluate 

the false informations about Jesus (pbuh). Thus, some distorted 

informations about  Jesus and his mother  Maryam will also find their 

answers. 

Key words: Jesus, Maryam, Bible, Nâsıra, Holly Spirit. 

 

Giriş 

Kur’ân-ı Kerîm Hz. Îsâ’dan, annesinden, babasız dünyaya 

gelişinden, çocukluğundan, peygamberliğinden, kendisine verilen 

kutsal kitap İncil’den, mucizelerinden, kendisine inananları ve 

ashabı sayabileceğimiz Havârîler’inden, onlardan birinin kendisine 

ihânet edişinden, teslis inancının bâtıl oluşundan, kendisine gökten 

sofra indirilişinden, çarmıha gerilmeyip göğe Allah’ın katına 

çıkarılmasından bahseder. Bütün bu hususlar sırasıyla; Âl-i İmrân 

Sûresi 3/33, 37, 42, 45, 47, 49, 52, 53, 58, 60, Nisâ Sûresi 4/156-

159, 171, 172, Mâide Sûresi 5/17, 46, 72-75, 110-115,  Tevbe Sûresi 

9/30, 31, Meryem Sûresi 19/16-38, Enbiyâ Sûresi 21/91, Mü’minûn 

Sûresi 23/50, Zuhruf Sûresi 43/59, Saff Sûresi 61/6, 14 sûrelerinde 

ve âyetlerde ele alınır. 

Hz. Îsâ’nın yukarıda bahsettiğimiz değişik hayat 

merhaleleri bu sûrelerde ve mezkûr âyetlerde dağınık ve 

serpiştirilmiş halde anlatılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm kronolojik 

sıralamaya göre yazılmış bir tarih kitabı olmadığı için, kendine has 

bir üslûbü ve anlatım tarzı vardır. Bu sebeple bazı tarihî olayların ve 

peygamberlerin kıssalarının Kur’ân’da farklı sûrelerde değişik 

yerlere serpiştirilerek anlatıldığını görürüz. Bu bilgilerin çoğunun da 

tarihsel ve arkeolojik verilerle bilinmesi mümkün olmayan, sadece 

vahyin yani kutsal ve güvenilir bir kitabın (Kur’ân-ı Kerîm) haber 

vermesi ile açığa kavuşabileceği bilgiler olduğu görülmektedir. 
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Tarihsel ve arkeolojik veriler olsa olsa bu bilgileri ancak sonradan 

ve kısmen onaylayabilir, destekleyebilir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Kur’ân-ı Kerîm, Hz. 

Âdem’den (as) itibaren tarih boyunca bizlere çok sayıda peygamber 

gönderildiğinden bahseder. Gönderilen bu peygamberlerin aslâ 

tanrılık özelliklerinin ve iddialarının olmadığını, sadece insanlar 

arasından seçilip gönderildiklerini ve dolayısıyla onlar gibi birer 

beşer olduklarını, ancak onlardan farklı olarak kendilerine Allah’tan 

vahiy gönderildiğini vurgulamıştır. Bu husus, Hz. Muhammed’in 

(as) şahsında; “De ki; “Şüphesiz ben, ancak sizin gibi bir beşerim. 

Yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahiy ediliyor. Kim 

Rabbine kavuşmayı umuyorsa, artık sâlih amel işlesin ve Rabbine 

ibadette hiç kimseyi O’na ortak koşmasın!”2 âyeti ile belirtilmiştir. 

Peygamberlerin bu husustaki eşitlikleri ve ortak vasıfları sanki Hz. 

Îsâ’nın (as) ve Hz. Muhammed’in (as) durumlarında ve şu iki âyette 

kıyaslanarak vurgulanmaktadır: 

ُسلُ ﴿ ﴾ َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إالّ َرُسوٌل، قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ  

“Meryem oğlu Mesih, sadece bir peygamberdir, elçidir. 

Ondan önce de (birçok) peygamberler gelip geçmiştir.”3 

ُسلُ  ﴿ ٌد إالّ َرُسوٌل، قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ ﴾ َوَما ُمَحمَّ  

“Muhammed, sadece bir peygamberdir, elçidir. Ondan 

önce de (birçok) peygamberler gelip geçmiştir.”4 

1- Hz. Îsâ (as): 

Hz. Îsâ (as), diğer birçok peygamber gibi Yahûdîler’e 

gönderilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de; Îsâ, İbn Meryem, ve Mesih 

şeklinde zikredilen, kendisine İncil’in verildiği, Hz. Muhammed’i 

müjdelediği bildirilen, “Allah’tan bir ruh ve kelime” olarak tasvir 

edilen, ancak kul olduğu vurgulanan bir peygamberdir. 

Hıristiyanlık’ta ise Îsâ Mesîh, Teslis inancının bir neticesi olarak; 

 

2 Kehf Sûresi 18/110. 
3 Mâide Sûresi 5/76. 
4 Âl-i İmrân Sûresi 3/144. 
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Tanrı’nın oğlu, dolayısıyla tanrı olarak kabul edilmektedir.5 Ona 

Kur’ân-ı Kerîm ve Araplar “Îsâ” derlerken, Hristiyanlık’ta, Latince 

ve İngilizce’de “Jesus” denilmektedir.  “Mesîh” ve “Christ” 

kelimelerinin etimolojisi ve Hz. Îsâ’nın hayat hikâyesi hakkında 

Ömer Faruk Harman geniş bilgi vermektedir.6 Biz de ileride 

açıklayacağız. 

Kur’ân-ı Kerîm bir tarih kitabı olmadığı için Hz. 

Muhammed’in hayatından bahsetmez. Bunu ancak Siyer 

kaynaklarından öğrenebiliyoruz. Aynı şekilde, Hz. Îsâ’nın 

tebliğinden bahsettiği halde onun hayat hikâyesini de bir kronolojik 

tarih bilgisi olarak vermez. Bunun için İnciller’e ve Hıristiyan 

kaynaklarına bakmak gerekmektedir. Hz. Îsâ’nın hayatındaki 

merhaleler, peygamberlik ve tebliğ yıllarını Ö. F. Harman, farklı 

İncileri ve Hıristiyan kaynaklarını da esas alarak şöylece tasnif 

etmiştir: 

“Îsâ’nın bir veya üç yıl süren tebliğ faaliyetinin 

İnciller’den hareketle tam bir kronolojisini çıkarmak zordur. Çünkü 

bazı olaylar İnciller’de yoktur, bazıları da farklı tarihlerle 

irtibatlandırılmaktadır. Buna rağmen tebliğ döneminin olaylarını şu 

şekilde sıralamak mümkündür: Hz. Îsâ, Erden civarında ve Galile’de 

tebliğ faaliyetine başlar.  27 veya 28 yılı Nisan ayında Paskalya’nın 

yaklaştığı günlerde Kudüs’e gelir.  Paskalya’dan sonra Kudüs’ten 

ayrılıp Yahudiye diyarına gider ve burada Hz. Yahyâ ile aynı 

bölgede tebliğ faaliyetinde bulunur, ardından Galile’ye döner. 

Sinoptik İnciller’in verdiği bilgiye göre Îsâ’nın asıl tebliğ hayatı 

Galile’de geçer. Bu bölgedeki tebliğ faaliyetlerini dört safhaya 

ayırmak mümkündür. Birinci sahfa kendi memleketi olan 

Nâsıra’dan çıkışı ile başlar ve muhtemelen dört ay devam eder. 

Burada mucizeler gösterir ve hastaları iyileştirir. Fakirlere İncil’i 

vazetmek için Allah’ın kendisini mesh edip gönderdiği fikri 

üzerinde yoğunlaşır. Yazıcılar, Ferîsîler ve Hirodesîler ona düşman 

 

5 Harman, Ömer, “Îsâ”, Türkiye Diyanet Vakfı, DİA, XXII, 465-472, 

İstanbul 2000. 
6 Harman, “Îsâ”, Türkiye Diyanet Vakfı, DİA, XXII, 465-472, İstanbul 

2000. 
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olurlar ve onu ortadan kaldırmak, öldürmek üzere anlaşırlar. … 

İkinci safhada Îsâ, Paskalya için Kudüs’e gelir. Ferîsîler onu yok 

etme planları kurarken halk ona sahip çıkar ve coşkuyla peşinden 

gider. Üçüncü safhada on iki havârîsini seçen Îsâ, dağda yaptığı 

meşhur vaazla pek çok hakikati dile getirir.  Dördüncü safhada dağ 

vaazı sonrasında Hirodes’in Îsâ’ya karşı tavır almasına kadar devam 

eder. Bu dönemde Îsâ hastaları iyileştirip çeşitli mucizeler gösterir, 

meseller vererek gerçekleri anlatır. Nâsıra’dan ikinci defa ayrılır, on 

iki havârîyi İncil’i tebliğ etmeleri göreviyle civar bölgelere gönderir. 

… Bu arada on iki havârîden biri olan Yahuda İskariyot, baş 

kâhinlere giderek otuz gümüş karşılığı Îsâ’yı ele vermeyi vadeder. 

… Îsâ, Cuma günü sabah saat dokuzda çarmıha gerilir ve öğleden 

sonra sat üçte ruhunu teslim eder. … Yeni Ahid, Hz. Îsâ’nın 

dirildikten sonra on defa havârîlerine ve şakirdlerine göründüğünü 

kaydetmektedir. Resüllerin İşleri’ne göre, Îsâ dirildikten sonra kırk 

gün daha yaşamış, havârîlerine telkinlerde ve tavsiyelerde 

bulunmuş, daha sonra havârîlerini Zeytinlik dağına götürmüş ve 

oradan semaya alınmıştır.”7 

Harman konuyu şöyle neticelendirmektedir: “… Bu 

bilgilere göre Îsâ’nın hayatıyla ilgili kronoloji şu şekilde tespit 

edilebilir: MÖ 6 veya 5 yılı Îsâ’nın doğumu, MS 27 yılı Yahyâ’nın 

göreve başlaması, , 28 yılı kış mevsimi Îsâ’nın vaftiz olması, 28 yılı 

Nisan ayı Kudüs’te Paskalya bayramına katılması, 30 yılı 6 Nisan 

son akşam yemeği, 30 yılı 7 Nisan Îsâ’nın ölümü, 30 yılı 9 Nisan 

tekrar dirilişi.”8 Yine aynı kaynaklar, arada farklılıklar olsa da, Hz. 

Îsâ’nın (as) doğum yeri olarak Beytlehem’i, (اللحم  memleketi (بيت 

olarak da Nâsıra’yı (الناصرة) gösterirler. Ancak Nâsıra; hem bir 

yerleşim yeri hem de dînî bir hareketin adıdır. Ortalama 30 yaşları 

civarında peygamber olduğu, 3 yıl gibi kısa süren bir risâlet ve tebliğ 

faaliyetinden sonra vefat ettiği (ya da çarmıha gerildiği) nakledilir. 

 

7 Harman, “Îsâ”, Türkiye Diyanet Vakfı, DİA, XXII, 467-468, İstanbul 

2000. 
8 Harman, “Îsâ”, Türkiye Diyanet Vakfı, DİA, XXII, 468, İstanbul 2000. 
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Kur’ân-ı Kerîm’in Hz. Îsâ’nın çarmıha gerilerek 

öldürüldüğü iddiasını kesinlikle reddettiğini biliyoruz. İlgili âyetler 

ileride zikredilecektir. 

Hz. Îsâ’nın ölümü ve dünyaya tekrar dönüşüne (nüzû-i Îsâ) 

ilişkin İslam dünyasında önemli iki farklı görüş mevcuttur. Birincisi: 

Hz. Îsâ düşmanları tarafından öldürülmek istenince ruhlu-bedenli 

olarak ilâhî huzura yükseltilmiştir. Kıyâmetin vukuundan önce 

dünyaya inecek, son peygamberin getirdiği vahiylere tabi olacak ve 

Deccaâl’ı öldürüp yeryüzünde adaleti hâkim kılacaktır. Ayetler ve 

hadisler buna inanmayı gerektirir. İkincisi: Hz. Îsâ düşmanlarınca 

öldürülmek istendiği anda Allah tarafından tabii bir ölümle 

öldürülerek ruhen kendi katına yükseltilmiştir. Îsâ konusunda 

Kur’ân’ın açık hükmü budur. Nüzûl-i Îsâ’ya dair gelen rivayetler 

mütevâtir olmayıp âhâd haberlerdir ve Kur’ân ayetleriyle 

çelişmektedir. Bu konuda nakledilen bilgiler muhtemelen Ehl-i 

Kitap’tan nakledilip İslam’a girmiştir. Bir diğer görüşe göre de; Hz. 

Îsâ, düşmanlarından kaçarak Hindistan’a gitmiş ve Keşmir’de tabii 

bir şekilde ölmüştür. Bu sebeple hadislerde âhir zamanda geleceği 

belirtilen Mesîh, Hz. Îsâ olmayıp ona benzeyen Gulam Ahmed 

Kâdıyânî’dir. Bu son görüşünün herhangi bir dayanağı yoktur ve 

gerçeklikten çok uzaktır.9 

2- Hz. Îsâ’nın “Meryem oğlu Mesîh” diye anılması: 

Hz. Îsâ’nın Meryem’in oğlu olduğu hem Ehi Kitâb hem de 

İslâmî kaynaklarınca tespit edilmiş ve üzerinde ittifak edilmiş bir 

durumdur. Kendisinin Kur’ân’da “mesîh” diye anılması tefsir 

kitaplarımıza göre İbranice’deki “meşîh” kelimesine dayanır ve 

manası; “mübârek” demektir. Bu manayı teyit edecek şekilde yine 

Kur’ân’da ve Hz. Îsâ’nın dilinden; “Her nerede olursam olayım, 

Allah beni mübarek kıldı”10 ayeti delil getirilir.11 Bazı tefsirler de bu 

kelimeyi; “doğru sözlü, tasdik eden, sâdık” manasında “sıddîk” diye 

 

9 Çeleb, İlyas, “Kelâm İlminde Hz. Îsâ”, Türkiye Diyanet Vakfı, DİA, 

XXII, 472-473, İstanbul 2000. 
10 Meryem Sûresi 19/31. 
11 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 277-278. 
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tefsir ederler.12 Elleriyle mesh edip dokunarak ölüleri diriltmesi ve 

hastaları iyileştirmesi sebebiyle kendisine “mesîh” denildiği de 

rivayet edilir. Fahreddîn Râzî (ö. 606/1210), tefsirinde İbn 

Abbâs’tan bu görüşü nakleder. 13 

Konuyla ilgili âyetler şöyledir: 

Mâide 5/72: “And olsun ki, “Allah, Meryem’in oğlu 

Mesîh’tir” diyenler kâfir oldular. Oysa Mesîh onlara; “Ey 

İsrâîloğulları, hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a ibadet 

edin. Kim Alah’a şirk koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram 

kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları 

da yoktur.” demişti.”14 Bu âyette; Hz. Îsâ’yı “Allah’ın oğlu” sayan 

Hıristiyanlara bir reddiye vardır. “Kim Allah’a şirk koşarsa…”; 

Allah’a ibadet hususunda ve O’nun kendine has sıfatlarında ve 

fiillerinde başkasını (Îsâ’yı) O’na şirk koşarsa… “Allah ona 

Cennet’i haram kılar.” Çünkü Cennet, muvahhitlerin gireveği 

yerdir, müşriklerin gireceği yer değil.15 

Mâide 5/76: “Meryem oğu Mesîh (Îsâ) ancak bir 

peygamberdir. Ondan önce de (birçok) peygamberler gelip 

geçmiştir. Anası da gayet doğru (sıddîka) bir kadındı. İkisi de yemek 

yerlerdi. Bak onlara âyetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak 

(Haktan ve doğruluktan) nasıl da çevriliyorlar.”16 O da diğer 

peygamberler gibi bir peygamberdir. Onlar gibi birçok mucizeler 

getirmiş ve göstermiştir. Allah; Hz. Musa’nın eliyle asâya can verip 

hareket eden bir yılan haline getirdiği gibi, Kızıl Deniz’i ikiye 

ayırdığı gibi, Hz. Îsâ’nın eliyle körlerin gözlerini açmış, ölüleri 

diriltmiştir. Onu babasız yarattıysa da Hz. Adem’i hem babasız hem 

de annesiz yaratmıştır.17 

 

12 İbn Cerîr et-Taberî, Câmi’u’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, V, 409; 

Celâleddîn es-Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, III, 547. 
13 Fahreddîn Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, IV, 263. 
14 Mâide Sûresi 5/72. 

15 Zemahşerî, age, I, 509. 
16 Mâide Sûresi 5/ 76. 

17 Zemahşerî, age, I, 510 
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Mü’minûn Sûrsi 23/50: “Meryem oğlu (Îsâ’)yı da 

annesiyle birlikte bir âyet (alamet) kıldık. İkisini de oturaklı ve temiz 

sulu bir tepede barındırdık.”  

3- Annesi, İmrân Kızı Hz. Meryem: 

Hz. Meryem’in anne ve babasından yani İmrân 

Ailesi’nden (Âl-i İmrân) ve Hz. Zekeriyâ’dan bahsedilmesi: 

Âl-i İmrân Sûresi 3/33: “Gerçekten Allah, Âdem’i, Nûh’u 

ve İbrahim ailesi ile İmrân Ailesi’ni süzüp âlemler üzerine seçti 

(üstün kıldı).” 

“… İmrân ailesini üstün kıldı”; İmrân b. Mâsân, Hz. 

Îsâ’nın anne tarafından dedesidir, Meryem’in babasıdır. Yani 

Meryem, İmrân’ın kızıdır… Hıristiyanlar Hz. Îsâ’nın eliyle 

gösterdiği harikulade mucizelere dayanarak onun ilah olduğunu 

iddia ediyorlardı. Allah da burada (onlara cevaben) diyor ki; Onun 

elleriyle gösterdiği mucizeler, Allah’ın ona bir ikramıdır. Çünkü 

Allah, onu diğer âlemlerden üstün kılmış ve büyük kerâmetleri 

(mucizeleri) ona tahsis etmiştir. Burada ayette geçen İmrân’ı Hz. 

Îsâ’nın anne tarafından dedesi İmrân b. Mâsân’a hamledilmesi daha 

evlâdır, Hz. Mûsa ve Hz. Hârûn’un babası İmrân’a değil.18 

34: “(Onlar) birbirlerinden (tevhid inancında) gelen 

zürriyetler halinde idiler. Allah iştendir, bilendir.” 35: “İmrân’ın 

karısı: “Rabbim! Ben karnımdakini (Meryem’i) kayıtsız olarak sana 

adadım. Bunu benden hemen kabul buyur, çünkü sensin işten, bilen 

sen!” dedi. 36: “Onu doğurduğu zaman: “Ya Rabbi! Onu kız 

doğurdum” dedi. Allah onun ne doğurduğunu daha iyi biliyordu. 

Halbuki erkek, kız gibi değildi. Bununla beraber, onun adını 

Meryem koydum ve işte ben onu ve soyunu lanetlenmiş şeytanın 

şerrinden Senin himâyene havâle ediyorum” dedi.” 37: “Bunun 

üzerine Rabbi onu güzel bir kabul ile kabul buyurdu ve onu güzel 

sûrette yetiştirdi ve Zekeriya’nın himayesine verdi. Zekeriya onun 

yanına mihraba her geldikçe yanında yeni bir yiyecek bulur ve “Ey 

 

18 Râzî, age, IV, 228. 
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Meryem! Bu sana nereden?” derdi. O da: “Allah tarafından” derdi. 

Şüphesiz ki Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.” 

Âl-i İmrân Sûresi 3/42, 43: “Melekler şöyle demişlerdi: 

“Ey Meryem! Şüphesiz Allah, seni süzüp seçti ve tertemiz pâk kıldı. 

Seni âlemin kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem! Rabbine divan dur, 

secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et!” 44: “(Ey 

Muhammed!) Bu, sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb 

haberlerindendir. Yoksa, Meryem’i hangisi himayesine alacak diye 

kalemleriyle kurâ atarlarken de, çekişirlerken de sen yanlarında 

değildin (nereden bilebilirdin ki!).” 

Mâide 5/72: “And olsun ki, “Allah, Meryem’in oğlu 

Mesîh’tir” diyenler kâfir oldular. Oysa Mesîh onlara; “Ey 

İsrâîloğulları, hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a ibadet 

edin. Kim Alah’a şirk koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram 

kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları 

da yoktur.” demişti.” 

Mâide 5/76: “Meryem oğu Mesîh (Îsâ) ancak bir 

peygamberdir. Ondan önce de (birçok) peygamberler gelip 

geçmiştir. Anası da gayet doğru (sıddîka) bir kadındı. İkisi de yemek 

yerlerdi. Bak onlara âyetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak 

(Haktan ve doğruluktan) nasıl da çevriliyorlar.” 

Âl-i İmrân Sûresi 3/42: “Melekler şöyle demişlerdi: “Ey 

Meryem! Şüphesiz Allah, seni süzüp seçti ve tertemiz pâk kıldı. Seni 

âlemin kadınlarına üstün kıldı.” Burada Fahreddîn Râzî, 

“Meryem’in seçkin kılınması” ile alakalı şu görüşleri nakleder: 1- 

…, 2- Hasen (el-Basrî) der ki; Annesi onu doğurunca hiç 

beslemedi,(süt ve yemek vermedi), hemen Zekeriyâ’ya teslim etti. 

Rızkı ona Cennet’ten geliyordu. 3- Allah onu ibadete adadı ve bu 

sayede ona birçok lütuf, hidayet ve ismet nasip etti. Onun rızkını 

bizzat Allah üstlendi ve rızkı Allah katından geliyordu. Allah diğer 

hiçbir kadına nasip etmediği bir şeyi yani Melekleri işitme nimetini 

ona verdi (ki bu sadece Peygamberlere nasip olur). “Hz. Meryem’in 

temizlenmesi / Tathîr”; 1- Allah onu küfürden ve ma’siyetten 

koruyup temizledi, Hz. Muhammed’in hanımlarını temizlediği gibi. 
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“O Allah sizi tam bir şekilde temizler.”19 2- Allah onu kendisine 

erkek eli değmekten korumuş, temizlemiştir. 3- Hayız görmekten 

korumuştur. Çünkü onun hayız görmediği nakledilir. 4- Allah onu 

pis, çirkin ve kötü işlerden korumuştur. 5- Yahudilerin sözlerinden 

ve iftiralarından korumuştur. “Hz. Meryem’in diğer kadınlardan 

üstün kılınıp seçilmesi”; Allah Meryem’e oğlu Îsâ’yı babasız 

vermiştir, bebek iken onu konuşturup annesinin temiz ve iffetli 

olduğuna şâhit kılmıştır. Her ikisini de âlemlere delil ve mucize/âyet 

kılmıştır. Hz. Peygamber’in şöyle dediği nakledilmiştir; “Dünya 

kadınlarından şu dördü sana yeter: 1- Meryem, 2- Firavun’un karısı 

Âsiye, 3- Hatîce ve 4- Fâtıma (sas)”20 Bu hadis gösterir ki bu dört 

kadın diğer kadınlardan daha üstün ve faziletlidir. Bu âyet de 

gösterir ki Hz. Meryem (bu üç kadın da dâhil) tüm kadınlardan daha 

üstündür.21 

4- Hz. Îsâ’nın Babasız Doğması ve İsrâiloğulları’nın 

Hz. Meryem’e İftira Atmaları: 

Âl-i İmrân ve Nisâ sûrelerinde de işlenmiş olan bu 

konunun daha detaylı şekilde Meryem Sûresi’nde ele alındığını 

görmekteyiz. Allah Teâlâ’nın Hz. Meryem validemiz adına müstakil 

bir sûre indirmiş olması da bu hususu ve ona verdiği özel değeri 

bizlere açıkça göstermektedir. 

Şimdi ilgili sûreleri ve âyetleri ele alalım: 

Âl-i İmrân Sûresi 3/45, 46: “Melekler şöyle seslendiği 

vakit: “Ey Meryem! Haberin olsun. Allah seni dünyada ve ahirette 

şerefli biri ve kendisine yakın olanlardan olarak tarafından bir 

kelime ile müjdeliyor. Onun adı, Meryem oğlu Mesîh Îsâ’dır. O, 

insanlara hem beşikte, hem yetişkin iken konuşacak, hem o 

iyilerdendir.” 47: “Meryem: “Ey Rabbim! Bana bir beşer 

dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir” dedi. Allah: “Öyle işte, 

 

19 Ahzâb; 33/33. 
20 Tirmizî, Sahîh, 5/308, hadis no: 3878 (Ebû Îsâ, bu hadisin hasen ve sahih 

olduğunu belirtmiştir); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/135, hadis no: 

12418. Her ikisi de Katâde ve Enes’den nakledilmiştir. 
21 Râzî, age, IV, 257-258. 
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Allah neyi dilerse öyle yaratır. O, bir işi murat edince sadece ona 

“ol” der, o da oluverir” buyurdu.” 

Âl-i İmrân Sûresi 3/59, 60: “Doğrusu Allah katında Îsâ’nın 

durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra da 

ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi. Bu gerçek Rabb’indendir. 

Bundan dolayı şüphe edenlerden olma!” Bu âyetin tefsiri hakkında 

Fahreddîn Râzî şu açıklamalarda bulunmuştur: “Müfessirlerin hepsi 

de bu ayetin Necrân heyetinin Hz. Peygamber’in (sas) huzuruna 

gelmeleri ve ona sorular sormaları neticesinde nâzil olduğu 

hususunda icmâ etmişlerdir. Onların şüphe ettikleri şeylerden biri de 

şuydu ve Hz. Peygamber’e dediler ki: Sen, Îsâ’nın beşerden bir 

babası olmadığını yani babasız doğduğunu teslim ediyorsan, öyleyse 

o bizzat Allah’ın oğlu olmalıdır. Hz. Peygamber onlara cevaben; 

“Âdem’in babası da annesi de yoktur ve bu durum onun Allah’ın 

oğlu olmasını gerektirmez. İşte Îsâ’nın durumu da onunki gibidir. 

(Yeni her ikisi de Allah’ın oğulları değillerdir)” dedi.” Meselenin 

özü budur. Aynı şekilde, eğer Allah’ın Âdem’i topraktan yaratması 

mümkün ve câiz ise, Îsâ’yı da (sadece) Meryem’in kanından 

yaratması niçin mümkün ve câiz olmasın? Bilakis bu durum akla 

daha yakın ve yatkındır. Çünkü bir canlının annesinin rahminde 

toplanan bir kandan (yaratılıp) doğması, aynı canlının kuru bir 

topraktan (yaratılıp) doğmasından akla daha yakın ve yatkındır. 

Sözün özü budur.”22 

Ayetin nâzil olma sebebini müfessir Ebû Mansûr Mâtürîdî 

(ö. 333/944) biraz farklı şekilde nakleder: “Bu kıssa hakkında şöyle 

denilmiştir: Necrân Hıristiyanlarından bir heyet Hz. Peygamber’e 

gelmişler ve; “Sen, bizim arkadaşımız (Peygamberimiz) Meryem’in 

oğlu Îsâ’ya sövüyorsun ve onun bir kul olduğunu (ilah olmadığını) 

zannediyorsun, iddia ediyorsun. Halbuki o, (bir ilah gibi) ölüleri 

diriltir, körleri ve abraş hastalarını iyileştirir, balçık topraktan kuş 

yaratıp (ona can verir). Haydi bize göster bakalım; Allah, bütün 

bunları yapabilen böyle birisini (Îsâ’yı) neden, niçin ve nasıl 

yaratmıştır?” demişlerdir.” Ayrıca Mâtürîdî bu yanlış inanışları 

 

22 Râzî, age, IV, 288. 
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sebebiyle Hıristiyanları, Îsâ’yı Allah’a benzettikleri için müşebbihe 

olmakla suçlar Yine, insanların fiillerinin yaratılmasında Allah’ın 

hiçbir dahli olmadığına, bunu insanların kendilerinin yarattığına ve 

Îsâ’nın da aynı şeyleri yarattığına (ölüleri diriltme, hastaları 

iyileştirme, vs) inanmaları sebebiyle Hıristiyanları kaderiye 

(kaderci) olmakla suçlar. Eğer Hıristiyanlar Allah’ı gerçekten doğru 

tanımış olsalardı, Îsâ’nın yaptığı tüm bu işlerin Allah tarafından 

yaratıldığını, Îsâ’nın eliyle sadece tasvir edildiğini ve onun aracılık 

ettiğini görürlerdi, Îsâ’nın rab/ilah olmadığını anlarlardı, der. 23 

Aynı ayetin tefsirinde Zemahşerî (ö. 538/1144) şöyle der: 

“Canlıların ve insanların alışılmış mûtad yaratılma şekli, anne ve 

babadan doğmalarıdır. Bu alışılmışın dışına çıkma hususunda Âdem 

ile Îsâ aynıdır, yani anne ve babadan doğmamışlardır. Âdem 

topraktan yaratılmış, Îsâ da sadece annenin kanından yaratılmış ve 

doğmuştur. Aralarındaki benzerlik tam değilse de kısmîdir. Durumu 

garip olan Îsâ, durumu daha da garip olan Âdem’e benzetilmiştir. Bu 

tür bir benzetme tarzı hasımları (Hıristiyanları) tamamen susturmuş, 

çaresiz bırakmıştır. Çünkü daha garip halde olanın (Âdem’in) halini 

gören kimse, daha az garip halde olanın (Îsâ’nın) durumuna razı 

olur, olmalıdır.”24 Tefsirlerdeki bu açıklamalarda Hz. Îsâ’nın 

babasız yaratıldığının ve kendisinin aslâ bir ilah olmadığının açık 

ispatı görülmektedir. 

61: “(Ey Muhammed!) Sana gelen ilimden sonra artık kim 

seninle bu konuda münakaşa etmeye kalkarsa şöyle söyle: “Gelin 

oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, 

kendilerimizi ve kendilerinizi çağıralım. Sonra cân-ü gönülden duâ 

edelim de Allah’ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim.” 62, 63: 

“Doğrusu, işte bu kıssanın gerçek ifadesi budur. Allah’tan başka bir 

ilah yoktur ve Allah gerçekten güçlüdür, hikmet sahibidir. Yine yüz 

çevirirlerse, muhakkak ki Allah fesat çıkaranları bilir.” 

Nisâ Sûresi 4/155, 156, 157: “Verdikleri sözden misaktan 

dönmeleri, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere 

 

23 Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, II, 318-319. 
24 Zemahşerî, age, I, 281. 
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peygamberlerini öldürmeleri ve “kalplerimiz kilitlidir” demeleri 

sebebiyle (onlara türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları 

sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç, onlar iman 

etmezler. Bir de inkâr edip küfre düşmeleri ve Meryem’e büyük bir 

iftirada bulunmaları ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu Îsâ 

Mesih’i öldürdük” demeleri (yüzünden biz onları lanetledik). Oysa 

onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara Îsâ 

gibi gösterildi.” 

Nisâ; 4/156: “Bir de inkara sapmaları ve Meryem’e büyük 

bir iftirada bulunmaları, … (yüzünden biz onları lanetledik)”: Bu 

âyetin tefsirinde Celâleddîn Süyûtî (ö. 911/1505), İbn Cerîr ve İbn 

Ebî Hâtim’den naklen İbn Abbas’ın; “Onlar (Yahudiler), Hz. 

Meryem’e zinâ suçu isnadında ve iftirasında bulundular” dediğini 

nakleder. Buhârî’nin Târîh’inden de naklen Hz. Ali’nin; “Hz. 

Peygamber bana dedi ki; Hz. Îsâ’da sana örnek/misal vardır. 

Yahudiler ona çok buğuz ettiler ve dolayısıyla ona bühtan (zinâ 

isnadı)nda bulundular. Hıristiyanlar da onu çok (aşırı) sevdiler ve 

dolayısıyla onu hiç de hak etmediği bir konuma (ilahlık) yerleştirip 

onu lâyık gördüler” dediğini nakleder.25 Müfessirlerden Ebû Mansûr 

el-Mâturîdî de İbn Abbas’ın aynı görüşünü nakleder ve bu görüşü; 

“Ey Meryem! Sen gerçekten şaşırtıcı bir şey ()iftiralıki zinâ yaptın”26 

âyeti ile açıklar.27 

Nisâ Sûresi 4/171: “Ey Kitap Ehli! Dininizde taşkınlık 

etmeyin ve Allah hakkında ancak doğruyu söyleyin. Meryem oğlu 

Îsâ Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğu kelimesi 

ve ondan bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın, (Allah) 

üçtür demeyin. Kendi hayrınıza, buna son verin. Muhakkak ki Allah 

tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. 

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah 

yeter.”  

 

25 Celâledîn Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr fî’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, V, 95-96. 
26 Meryem; 19/27. 
27 Mâturîdî, age, IV, 100. 
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“Meryem oğlu Îsâ Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e 

atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur”: Burada; “Îsâ, Allah’ın 

kelimesidir” ibaresinin tefsiri hakkında Ebû Mansûr el-Mârürîdî şu 

açıklamaları nakleder: Allah’ın “Kün, fe yekûn / Ol, dedi oluverdi” 

emriyle yaratmasına işaret edilmiştir. Çünkü bu hususta bütün 

mahlûkât, Hz. Îsâ gibidir, çünkü hepsi de Allah’ın “Ol” emriyle 

oluvermişlerdir. Bu hususta Îsâ’nın diğerlerinden bir ayrıcalığı 

yoktur. Hz. Îsâ Allah’ın kelimesidir, Meryem’e nasıl atıldığının 

keyfiyetini bilemiyoruz. Ancak onu Meryem’e attığı bir kelime ile 

yarattığı için; “Allah’ın kelimesi” denilmiştir. Hz. Âdem’i topraktan 

yarattığı için toprağa nispet edilmiştir, Havvâ’yı Âdem’in kaburga 

kemiğinden yarattığı için, Âdem’e nispet edilmiştir. Diğer bütün 

mahlûkât (canlılar) nutfeden yaratıldığı için nutfeye nispet 

edilmişlerdir. Aynı şekilde; Îsâ’yı Meryem’e attığı bir kelime ile 

yarattığı için O’na; “Allah’ın kelimesi” diye Allah’a nispet 

edilmiştir. Allah, Âdem’i ve diğer mahlûkâtı bir halden diğer bir 

hale (bir maddeden başka bir maddeye) dönüştürerek yarattığını 

belirtmiş, ancak Îsâ’nın bu şekilde (bir şeyden dönüşerek) 

yaratılmasından bahsetmemiştir. Bu da muhtemelen onun husûsî bir 

durumu olduğu içindir.28 

“Îsâ, Allah’ın ruhundandır”: Burada “Biz O’na 

ruhumuzdan üfledik”29 ayetine bir işaret vardır. Bu sebeple O’na ruh 

denildi ve bu şekilde kendisi ölüleri diriltiyordu. Sen bilmez misin 

ki Kur’ân’a da ruh denilir, çünkü âyette; “İşte bu şekilde (Ey 

Muhammed!) sana emrimizden bir ruh vahy ettik!”30 buyurulur ve 

Allah nasıl ki bedenlere ruhlarla hayat verip diriltmişse, Kur’ân ile 

de kalpleri diriltip ihyâ etmiştir. Bu sebeple Allah, Kur’ân’ı ruh diye 

adlandırmıştır. Bir diğer görüş de; Allah, Îsâ’yı öldükten sonra 

tekrar dirilttiği için, bir başka görüşe göre Peygamber’i olduğu için, 

bir başka görüşe göre de O’nun emri (Kün fe yekûk / Ol! Dedi o da 

 

28 Mâturîdî, age, IV, 171. 
29 Ayetin tamamı; “İmrân kızı Meryem ki o iffetini ve fercini korudu. Biz 

O’na (Îsâ’ya) ruhumuzdan üfledik. Meryem, Rabbinin kelimelerini ve 

Kitaplarını tasdik etti ve Rabbine gönülden bağlananlardan oldu.” 

şeklindedir. Tahrîm; 66/12. 
30 Şûrâ; 42/52. 
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oluverdi) olduğu için ona; “Allah’ın ruhu” demiştir.31 İlgili âyet 

hakkındaki müfessirlerin tüm yorumlarının aslında Hz. Îsâ’nın (as) 

babasız yaratıldığına vurgu yaptıklarını görmekteyiz. 

Konunun detaylı şekilde Meryem Sûresi’nde işlendiğini 

yukarıda belirtmiştik. 

Önemine binaen sûreden kısaca bahsedersek, M. Kâmil 

Yaşaroğlu bize sûreyi şöyle tasvir etmektedir: “Mekke’de nâzil olan 

Meryem Sûresi’nin yaklaşık üçte ikisini oluşturan peygamber 

kıssaları arasında en dikkat çekici olanı Meryem ve Îsâ kıssasıdır… 

Sûreyi muhteva olarak ikiye bölmek mümkündür. 1- Peygamber 

kıssaları (âyetler 1-65), 2- Öğütler ve uyarılar (âyetler 66-98). 

Birinci bölümün 1-40. ayetlerinde Ehl-i Kitap’ın tarihinden kesitler 

verilmiş, Hz. Îsâ’dan sonraki Hıristiyanların inançlarında düştükleri 

yanlışlıklar izah edilmiştir. … Yahya’nın doğum kıssasının Hz. 

Îsâ’nın doğumuyla ilgili bölümden önce anlatılması, Îsâ’nın 

doğumunun benzeri ilâhî bir mucizenin daha önce meydana 

geldiğini vurgulama amacı taşımaktadır. Ardından bu kıssadan daha 

şaşırtıcı ve mûcizevî olan Meryem ve Îsâ kıssasına temas edilir. 

…”32 

Şimdi bu sûredeki âyetlere bakalım: 

Meryem Sûresi 19/16, 17: “(Ey Muhammed!) Kitap’ta 

Meryem’i de an. O vakit ailesinden şark tarafında bir yere çekildi. 

Onlardan öte bir perde çekti. Derken kendisine ruhumuzu (Cebrail’i) 

gönderdik de ona düzgün bir insan şeklinde göründü (temessül 

etti).” 18: “(Meryem) Ona; “Ben, senden Rahman olan Allah’a 

sığınırım. Eğer Allah’tan korkuyorsan sakınırsın” dedi.” 19: “(Ruh, 

Cebrail); “Haberin olsun ben, sana gayet temiz bir oğlan çocuğu 

vermek için sırf Rabbimin gönderdiği bir elçiyim” dedi.” 20: 

“Benim için bir oğlan nasıl olur? Bana bir insan (erkek eli) 

dokunmadı, ben fâhişe (kahpe) de değilim!” dedi.” 21: “Ruh dedi: 

“Evet öyle! Fakat Rabbin buyurdu ki: O bana göre kolaydır. Hem 

 

31 Mâturîdî, age, IV, 171. 
32 Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Meryem Sûresi”, Türkiye Diyanet Vakfı DİA, 

XIX, 242-243, Ankara 2004. 
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onu, insanlara kudretimizin bir delili ve tarafımızdan bir rahmet 

yapacağız. Zaten bu iş (benim ezelî ilmimde) olmuş bitmiştir” dedi.” 

22, 23: “Böylece Meryem (Cebrail’in üflemesiyle) Îsâ’ya hâmile 

kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. Derken doğum sancısı onu 

bir hurma dalına (dayanmaya) götürdü. Meryem; “Keşke bundan 

önce ölseydim de unutulup gitseydim” dedi.” 24, 25, 26: “Cebrail 

ona alt taraftan seslendi: “Sakın üzülme! Rabbin senin altında bir su 

arkı vücuda getirdi. Hurmanın da dalını kendine doğru silkele, 

üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün! Artık ye, iç, gözün 

aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen; “Ben, Rahman’a 

(susma) orucu adadım. Onun için bugün hiç kimseyle 

konuşmayacağım” de.” 27, 28: “Meryem çocuğunu yüklenerek 

kavmine getirdi. Onlar; “Ey Meryem! Yemin olsun ki sen 

görülmemiş kötü ve yaramaz bir iş yapmışsın (bir erkekle zina 

etmişsin). Ey Harun’un kız kardeşi (Meryem)! Senin baban kötülük 

adamı değildi, anan da fâhişe değildi” dediler.” 29: “Bunun üzerine 

Meryem çocuğuna işaret etti (çocuğa sorun, dedi). Oradakiler; “Biz 

beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?” dediler.” 30, 31, 32, 33: 

“Çocuk dedi ki: “Ben gerçekten Allah’ın kuluyum. Bana Kitap 

(İncil) verdi (verecek) ve beni peygamber yaptı (yapacak). Beni her 

nerede olsam mübarek kıldı ve yaşadığım müddetçe bana namazı ve 

zekâtı emretti. Beni anneme hürmetkâr kıldı, azgın bir zorba 

yapmadı. Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de diri 

olarak kaldırılacağım gün selâm bana!” 34, 35, 36: “İşte hakkında 

şüphe edip durdukları Meryem oğlu Îsâ, hak sözünce budur. 

Allah’ın oğul edinmesi hiçbir zaman olur şey değildir. O, bundan 

münezzehtir. O bir şeyin olmasını dilerse, sadece ona; “ol” der, o da 

oluverir. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. 

O halde (sadece) ona ibadet edin (bana değil), işte dosdoğru yol 

budur.” 37, 38: “Sonra hizipler (Yahudiler ve Hıristiyanlar) kendi 

aralarında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek 

dehşetinden vay o inkârcıların haline! Onlar bize gelecekleri gün 

neler işitecekler, neler görecekler neler! Lâkin zalimler bugün 

apaçık bir sapıklık (dalalet) içindedirler.” 
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Meryem; 19/17: “Derken kendisine ruhumuzu gönderdik 

de ona düzgün bir insan şeklinde göründü”: Ebü’l-Berekât Nesefî33 

(ö. 710/1310), birçok tefsirde olduğu gibi, âyetteki “Rûh”tan 

maksadın Cebrâil (as.) olduğunu belirtir. Cebrâil’in Meryem’e genç 

ve eli ayağı düzgün bir insan suretinde geldiğinden ve böylelikle 

Meryem’in ona ısınıp sözünü dinlediğinden bahseder. Eğer gerçek 

melek suretinde gelseydi, Meryem’in ondan korkup kaçacağını ve 

sözlerini dinleyecek tâkati kendinde bulamayacağını belirtir. 

Meryem’in Îsâ’ya hamile kaldığında 10, 13 ya da 20 yaşlarında 

olduğunu belirterek İbn Abbâs’tan (ra); “Hamilelik süresi çok kısa 

bir andı, hamile kaldı ve hemen peşinden Îsâ’yı doğurdu” görüşünü 

nakleder.34 Celâleddîn Süyûtî tefsirinde, Übeyy b. Ka’b’den naklen; 

Meryem’e insan suretinde görünen kimsenin Cebrâil (as) değil de 

Îsâ’nın ruhu olduğunu ve “Meryem ona hamile kaldı” derken 

aslında; kendisine hitap eden Îsâ’nın (ruhunun) Meryem’in ağzından 

içeri vücuduna girdiğini nakleder.35 Fakat İbn Kesîr (ö. 774/1373) 

bu görüşün son derecek garip ve kabul edilemez olduğunu, 

İsrâiliyyattan uydurma bir haber olduğunu belirtir.36 Ayetlerin 

açıkça gösterdiği gibi, tefsirlerde de Îsâ’nın, Allah’ın ruhundan 

üflemesiyle ve babasız dünyaya geldiği açıktır. 

İsrailoğulları’nın Meryem’e iftirası: Meryem; 19/27: “Ey 

Meryem! Yemin olsun ki sen görülmemiş bir iş yapmışsın”. Bu 

âyetin tefsiri hakkında Fahreddîn Râzî iki farklı görüş nakleder: 1- 

Burada İsrailoğulları, Meryem’i ayıplayıp kınamaksızın ona sadece; 

“Şimdiye kadar hiç görmediğimiz, alışılmışın dışında bir şey ile 

karşımıza çıktın” demişlerdir. 2- “Sen büyük ve çok çirkin bir iş 

yaptın (zinâ ettin)” diyerek onu aşağılamışlar ve ayıplamışlardır. 

Ayetin devamında ona “Ey Hârûn’un kız kardeşi (Meryem)! Baban 

kötü bir adam değildi, annen de fâhişe değildi” demeleri de bu ikinci 

 

33 Ebü’l-Berekât Nesefî’nin tefsiri ve özellikleri hakkında bkz: Haliloğlu, 

Hasan, Nesefî’ye ve Îcî’ye Göre Kur’ân-ı Kerîm’de Evlilik Hükümleri, 

31-74; agm, Ebü’l-Berekât Nesefî ve Adudüddîn Îcî (İlmî Hayatları ve 

Eserleri), 3-99. 

34 Ebü’l-Berekât Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, III, 51-53. 
35 Süyûtî, age, X, 49. 
36 Süyûtî, age, X, 49. (4 nolu dipnot). 
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görüşü desteklemektedir. Râzî ayrıca ayette geçen Hârûn’un kim 

olduğu hakkında birçok görüş naklettikten sonra bunların en doğru 

olanının; “Meryem’in öz erkek kardeşi” olduğunu belirtir. Buna 

delil olarak da; “Babası, annesi ve kardeşi böylesine sâlihlerden olan 

bir kadın (Meryem), aslâ kötü ve zinâkar bir kadın olamaz!” 

görüşünü öne sürer.37 

5- Hz. Meryem’in İffeti: 

Mâide 5/76: “Meryem oğu Mesîh (Îsâ) ancak bir 

peygamberdir. Ondan önce de (birçok) peygamberler gelip 

geçmiştir. Anası da gayet doğru (sıddîka) bir kadındı. İkisi de yemek 

yerlerdi. Bak onlara âyetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak 

(Haktan ve doğruluktan) nasıl da çevriliyorlar.” 

“… Anası da gayet doğru (sıddîka) bir kadındı.” Bu ayet 

hakkında Ebû Mansûr Muhammed el-Mâtürîdî şu açıklamaları 

yapmıştır: “Denir ki; Yani Îsâ’nın annesi Meryem, bütün 

pisliklerden ve pis (zinâ, fuhuş, iffetsizlik, vs) şeylerden tamamen 

berî ve temiz idi. Her yönüyle sâliha bir kadındı. Yine denir ki; 

sıddîka, yani Peygamberlere benzerdi. Peygamberler kendilerine 

gelen Cebrâil’i (ve onu gönderen Allah’ı) nasıl tasdik edip 

doğrulamışlarsa, Cebrâil Meryem’e gelip; “Ben, sadece senin 

Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim, sana zekî bir çocuk vermek 

için geldim”38 dediğinde onu hemen tasdik etmişti. Diğer insanlar 

ise Cebrâil’i ancak Peygamberlerin kendilerine bu konuda verdikleri 

bilgilerden sonra tasdik ederler. Meryem, Cebrâil’i ona kendisinin 

bir melek ve Allah’ın elçisi olduğunu söyleyince onu hemen (ve 

aracısız) tasdik etmiştir. Bu sebeple kendisine (Kur’ân’da Allah 

tarafından) sıddîka denilmiştir. Bir başka görüşte denilmiştir ki; “O 

müminler ki Allah’a ve Peygamberlerine iman ederler, onların hepsi 

de sıddîk kimselerdir”39 ayetinde belirtildiği gibi, her mümin 

sıddîk’tir. Bunun gibi Meryem de o müminlerden biri olarak 

 

37 Râzî, age, XI, 214. 
38 Meryem; 19/19. 
39 Hadîd; 57/19. 
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sıddîka’dır.”40 Burada nakledilen görüşlerin her biri değerli olsa da 

özellikle birincisi Hz. Meryem’in iffetine açıkça işaret etmiştir.  

Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) yorumu ise biraz farklıdır: 

“… Anası da gayet doğru (sıddîka) bir kadındı.” Yani; 

Peygamberleri tasdik eden diğer bazı seçkin ve mümine kadınlar 

gibi o da sıddîka idi. Îsâ ve annesi Meryem’in durumları; biri 

Peygamber, diğeri sahâbî gibidir. Bu ikisinin durumu size niçin 

karışık ve anlaşılmaz gelsin ki? Sonuçta onları hiçbir Peygamberin 

ve sahâbînin vasıflanmadığı şekilde vasfettiniz (ey Hıristiyanlar)! 

Halbuki bu ikisi ile diğer Peygamberler ve sahâbîleri arasında hiçbir 

fark yoktur. Sonra aynı ayetin devamında Allah; “Her ikisi de yemek 

yerlerdi”41 buyurarak, Îsâ’yı ve annesi Meryem’i onların 

benzetmelerinden (tanrı saymalarından) çok uzak tutmuştur. Çünkü 

yemek ihtiyacı olan bu iki kişi hiçbir şekilde tanrı/ilah olamazlar, 

ancak beşerdirler.42 

Daha önce zikrettiğimiz Meryem Sûresi’nin 16-38. 

âyetlerinde de Hz. Meryem’in iffetinden, Allah’ın emri üzere 

Cebrail’in (as) üflemesiyle hamile kalışından, İsrailoğulları’nın ona 

iftira atmasından, Hz. Îsâ’nın beşikte bebek iken konuşarak kendi 

peygamberliğinden ve annesini temize çıkardığından bahsedilmişti.  

Konuyla ilgili birbirine benzer diğer iki ayet; Enbiyâ; 

21/91 ve Tahrîm; 66/12. ayetlerdir: 

Enbiyâ Sûresi 21/91: “Irzını koruyan (Meryem’e) 

ruhumuzdan üfledik, onu ve oğlunu (Îsâ’yı) âlemler için bir âyet 

(mucize) kıldık.” Bu ayetin tefsirinde Zemahşerî der ki; “Fercini ve 

iffetini tamamen koruyan o kadın Meryem. Yani; iffetini hem 

helâlden (nikâhlı kocadan) hem de harâmdan (nikâhsız ilişkiden, 

zinâdan) korumuştur. Çünkü ayette; “Bana hiçbir beşer/erkek eli 

değmedi ve ben kötü (zinâkar) bir kadın değilim”43  

 

40 Mâturîdî, age, IV, 281. 
41 Meryem; 19/76. 
42 Zemahşerî, age, I, 510. 
43 Meryem; 19/20. 
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buyurulmuştur.”44 Nesefî der ki (ö. 710/1310); “Fercini ve iffetini 

hem helâlden (nikâhlı koca’dan) hem de haramdan (nikâhsız 

ilişkiden, zinâdan) koruyan o kadın Meryem.”45 

Tahrîm Sûresi 66/12: “(Allah) bir de İmran’ın kızı 

Meryem’i örnek gösterdi ki, o ırzını ve iffetini pek sağlam korurdu. 

Fakat biz ona ruhumuzdan üfledik de Rabbinin sözlerini ve 

kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.” Bu ayetin 

tefsirinde Zemahşerî der ki; “Bu ayetle Allah, Meryem’in fercini iki 

şekilde (hem helâlden hem de harâmdan) koruduğundan 

bahsetmiştir. Böylece de dul kadınlara tesellide bulunmuş ve onların 

çok saygın ve onurlu olduklarını vurgulamıştır.”46 Nesefî der ki; 

“Fercini ve iffetini erkeklerden koruyan o kadın Meryem.”47 

İbn Kesîr birbirine benzer bu iki ayetin tefsirini ortak 

vermiş ve Enbiyâ Sûresi 21/91 ayetini tefsir ederken şu açıklamada 

bulunmuştur: “Allah bu şekilde Meryem ve oğlu Îsâ’nın kıssası ile 

Zekeriyâ ve oğlu Yahyâ’nın kıssasını birlikte zikretmiştir. Önce 

Zekeriyâ kıssasını, peşinden de Meryem kıssasını zikretmiştir. 

Çünkü her ikisi de birbirine çok benzer. Şöyle ki; Birincisinde çok 

ilerlemiş yaşına rağmen ihtiyar bir adamdan (Zekeriyâ’dan) ve 

gençliğinde dahi hiç çocuk doğuramamış ihtiyar ve kısır karısından 

bir erkek evlat (Yahyâ) yaratmıştır. İlkinden daha garip ve acayip 

olan ikinci kıssada, kocası olmayan bir kadından (Meryem’den) yine 

bir erkek evlat (Îsâ) yaratmıştır. Her iki sûredeki benzer iki ayet de 

aynı şeyi anlatırlar.”48 İbn Kesîr, Tahrîm Sûresi 66/12. ayetin 

tefsirinde kısaca şöyle der: “Fercini ve iffetini koruyan (ihsân eden) 

İmrân kızı Meryem!” Ayette geçen ihsân ve muhsan kelimeleri; 

iffetli ve hür olmak demektir.”49 

Burada şu açıklamayı ilâve edebiliriz: Lügat, tefsir ve fıkıh 

kitaplarımız “ihsân-muhsan” kelimelerini “kişinin evli, iffetli ve 

 

44 Zemahşerî, age, III, 100. 
45 Nesefî, age, III, 134. 
46 Zemahşerî, age, IV, 433-434. 
47 Nesefî, age, IV, 399. 
48 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, IV, 547. 
49 İbn Kesîr, age, VI, 449. 
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hür olması” diye açıklarlar. Bu da; bir kadının iffetini genellikle evli 

ya da hür (güçlü) olmak suretiyle koruyabilmesi ya da en azından bu 

konuda bekâr ve köle (güçsüz, başkasına mahkûm) bir kadından 

daha güçlü ve şanslı olması demektir. Aynı şekilde, evli bir erkeğin 

diğer bekâr erkeklere göre, iffetini koruyabilesi ve zinâ günahına 

düşmemesi daha güçlü bir ihtimaldir. Tarihte yaşanan hâdiselerin ve 

gerçekliklerin de bu kanaati pekiştirdiğini söylemek pekâlâ 

mümkündür. 

Ülkemizin Cumhuriyet dönemi muâsır müfessirlerinden 

Elmalı’lı Muhammed Hamdi Yazır da (1878-1942) Tahrîm Sûresi 

66/12. ayetin tefsirinde şöyle der: “… O kız ki (Meryem) ırzını 

sağlam korumuştu, iffetini iyi muhâfaza etmiş, yakasını ve eteğini 

kale gibi sağlam tutup (ahsanet) kimseye açmamıştı. Hattâ Meryem 

sûresinde geçtiği gibi, Cebrâil kendisine göründüğü vakit bile; 

“Senden, çok esirgeyen Allah’a sığınırım”50 diye korunmuştu. “Ey 

Meryem! Hakikaten sen çok garip bir iş yapmışsın. Ey Hârûn’un kız 

kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz 

değildi”51 diye iftira etmek isteyenlerin zannettikleri gibi töhmetli 

değil, eteği sağlam, temiz bir kızdı.”52 Hamdi Yazır’ın burada 

Türkçe bir deyim olarak kullandığı “etek” kelimesi mecazen, 

“erkeğin ve kadının cinsel organı” demektir. Bu manada “etek tıraşı” 

demek; kişinin cinsel organı etrafındaki istenmeyen nâhoş olan 

tüyleri kesmesi, tıraş etmesi ve temizlemesi demektir. 

6- Hz. Îsâ’ya Peygamberlik ve İncil Verilmesi: 

Âl-i İmrân Sûresi 3/48, 49, 50, 51: “Ona (Îsâ’ya) hem 

yazmayı, hem hikmeti, hem Tevrat’ı, hem İncil’i öğretecek. Onu 

İsrailoğulları’na bir Resûl peygamber olarak gönderecek. O da 

onlara şöyle diyecek: “Ben size Rabbinizden bir ayetle (mucizeyle) 

geldim. Size çamurdan kuş biçimi bir yaratık biçerim de içine 

üflerim, Allah’ın izniyle derhal bir kuş oluverir. Yine Allah’ın 

izniyle kör kimseyi ve abraşı iyi ederim ve ölüleri diriltirim. 

 

50 Meryem; 19/18. 
51 Meryem; 19/27-28. 
52 Elmalı’lı Muhammed Hamdi Yazır, Hak dîni Kur’ân Dili, VIII, 187-188. 
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Evlerinizde yediğiniz ve azık olarak biriktirdiğiniz şeyleri sizlere 

haber veririm. Eğer iman ederseniz, şüphesiz bunda size bir âyet 

(delil) vardır.” 

Nisâ Sûresi 4/163: “Gerçekten biz, Nûh’a ve ondan sonra 

gelen peygamberlere vahy ettiğimiz gibi Sana da vahy ettik. Nitekim 

İbrahim’e, İshak’a, Yakup’a, torunlarına, Îsâ’ya, Eyyûb’e, Yûnus’a, 

Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebûr’u verdik.”  

Nisâ Sûresi 4/171: “Ey Kitap Ehli! Dininizde taşkınlık 

etmeyin ve Allah hakkında ancak doğruyu söyleyin. Meryem oğlu 

Îsâ Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğu kelimesi 

ve ondan bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın, (Allah) 

üçtür demeyin. Kendi hayrınıza, buna son verin. Muhakkak ki Allah 

tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. 

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah 

yeter.” 172: “Mesih de hiçbir zaman Allah’a kul olmaktan çekinmez 

(Onun aslâ tanrılık iddiası yoktur), Allah’a yakın melekler de. Kim 

ona kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların 

hepsini huzuruna toplayacaktır.” 

Mâide Sûresi 5/46, 47: “Arkadan da o peygamberlerin 

izleri üzerinde, yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem 

oğlu Îsâ’yı gönderdik. Ona içinde hidayet ve nur olan, kendinden 

önceki Tevrat’ı tasdik eden ve Allah’tan korkanlar için bir hidayet 

kaynağı ve bir öğüt olan İncil’i verdik. İncil’e inananlar da, Allah’ın 

onun içinde indirdikleri ile hükmetsinler. Kimler Allah’ın 

indirdikleri ile hükmetmezlerse, işte onlar fâsıklardır.” 

Meryem Sûresi 19/29: “Bunun üzerine Meryem çocuğuna 

işaret etti (çocuğa sorun, dedi). Oradakiler; “Biz beşikteki bir 

çocukla nasıl konuşuruz?” dediler.” 30, 31, 32, 33, 34: “Çocuk dedi 

ki: “Ben gerçekten Allah’ın kuluyum. Bana Kitap (İncil) verdi 

(verecek) ve beni peygamber yaptı (yapacak). Beni her nerede olsam 

mübarek kıldı ve yaşadığım müddetçe bana namazı ve zekâtı 

emretti. Beni anneme hürmetkâr kıldı, azgın bir zorba yapmadı. 

Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de diri olarak 

kaldırılacağım gün selam bana! İşte hakkında şüphe edip durdukları 

Meryem oğlu Îsâ, hak sözünce budur.” 
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Zuhruf Sûresi 43/59, 60: “Hayır, o (Îsâ) ancak kendisine 

nimet (peygamberlik ve hikmet) verdiğimiz ve İsrailoğulları’na 

örnek kıldığımız hâlis bir kuldur. Biz dileseydik eğer, sizden 

yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.” 

Saff Sûresi 61/6: “Bir zamanlar Meryem oğlu Îsâ şöyle 

demişti: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın gönderdiği bir elçiyim. 

Benden önce gelen Tevrat’ı tasdik edici ve benden sonra gelecek bir 

peygamberin (Hz. Muhammed’in) de müjdeleyicisi olarak geldim ki 

O’nun ismi Ahmed’dir. Fakat O, onlara apaçık delille getirince; “Bu, 

apaçık bir sihirdir” dediler.” 

Mü’minûn Sûrsi 23/50: “Meryem oğlu (Îsâ’)yı da 

annesiyle birlikte bir âyet (alamet) kıldık. İkisini de oturaklı ve temiz 

sulu bir tepede barındırdık.”  

7- Hz. Îsâ’nın (as) İncil’de Hz. Muhammed’i (as) 

Müjdelemesi: 

Saff Sûresi 61/6: “Bir zamanlar Meryem oğlu Îsâ şöyle 

demişti: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın gönderdiği bir elçiyim. 

Benden önce gelen Tevrat’ı tasdik edici ve benden sonra gelecek bir 

peygamberin (Hz. Muhammed’in) de müjdeleyicisi olarak geldim ki 

O’nun ismi Ahmed’dir. Fakat O, onlara apaçık delille getirince; “Bu, 

apaçık bir sihirdir” dediler.” 

“… ve benden sonra gelecek bir peygamberin (Hz. 

Muhammed’in) de müjdeleyicisi olarak geldim ki O’nun ismi 

Ahmed’dir.” Burada Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) şu 

açıklamayı yapar: Îsâ; ben size, benim gibi Tevrât’ı tasdik eden ve 

benden sonra gelecek olan bir Peygamberi müjdeliyorum. Adı 

nedir? diye sorulursa; adı Ahmed’dir. 53 İbn Kesîr (ö. 774/1373) de 

şu açıklamaları yapar: Yani Îsâ der ki: Tevrat benim geleceğimi 

müjdeledi, ben bu müjdenin doğrulayıcısıyım. Ben de benden sonra 

gelecek Mekke’li Arap ve ümmî bir Peygamberi müjdeliyorum ki 

adı da Ahmed’dir. Îsâ, İsrailoğullarına gönderilen Peygamberlerin 

sonuncusudur. Onların arasında yaşamış ve Muhammed’in 

 

53 Mâtürîdî, age, XV, 137. 
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Peygamberliğini müjdelemiştir. Muhammed ise, gönderilen tüm 

Peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra risâlet ve nübüvvet 

yoktur.54 Buhârî’den: Muhammed b. Cübeyr b. Mut’im babasından 

nakleder: Hz. Peygamber (sas) buyurmuştur ki; “Benim birçok 

ismim vardır: Muhammed, Ahmed, Mâhî ki benimle Allah küfrü 

mahvetmiş, yok etmiştir. Hâşir ki insanlar benim ayağım üzere haşr 

olunacaklardır. Âkib.”55 

“… Benden önce gelen Tevrat’ı tasdik edici ve benden 

sonra gelecek bir Peygamberin (Hz. Muhammed’in) de 

müjdeleyicisi olarak geldim ki O’nun ismi Ahmed’dir” ayetinin 

tefsirinde Kadı Beydâvî (ö. 685/1286) şöyle der: “Îsâ (as) der ki; 

“Yani benim dinim ve görevim, benden önce gelmiş olan tüm 

Peygamberleri ve ilâhî Kitapları tasdik etmektir.” Burada (âyette) 

önceki peygamberlerin kendileriyle hüküm verdikleri meşhur ilâhî 

kitaplardan ilki (ve en önemlisi Tevrât) zikredilmiş, Peygamberlerin 

de sonuncusu (Muhammed as) zikredilmiştir.”56 

Yine Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Muhammed’in Peygamber 

olarak gönderileceğini müjdeleyen, önceki Peygamberlere ve 

ümmetlerine atıfta bulunan, bu hususta onların uyarıldığını ve 

kendilerinden söz alındığını belirten başka ayetler de vardır. 

Örneğin: Arâf; 7/157, Âl-i İmrân; 3/81. 

8- Havârîler:  

Havârî; Arapça’da “sırf sâfî beyaz ve gözün akının çok 

beyaz olması ya da karasının çok koyu siyah olması” manasına gelen 

“havar حور” kelimesinden türemiştir. Genelde hayvanlar için 

kullanılır. İnsanlar için kullanılmaz, kullanılsa da mecazen ve 

isti’âre yoluyla kullanılır.57 

 

54 İbn Kesîr, age, VI, 385. 
55 Buhârî (ö. 256/870) , Sahîh, 4896; Müslim (ö. 261/875), Sahîh, 

2345/124; İbn Kesîr, age, VI, 385. 
56 Kadı Beydâvî, Nâsırüddîn Ebû Sa’îd Abdullah b. Ömer b. Muhammed 

eş-Şîrâzî el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, II, 489-490. 
57 Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî (ö. 175/791), Kitâbü’l-‘Ayn, s. 183 (h-v-r) 

md; Cevherî (ö. 393/1002-1003), es-Sıhâh, s. 272, (h-v-r) md; İbn Fâris, 

Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriya (ö. 395/…), Mekâyîsü’l-Lüğa, 
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Osman Cilacı, Havârîleri şöyle anlatır: “Terim olarak 

genelde, Allah’ın peygamberlerine inanıp onlara yardımcı olan 

herkes için kullanılan havârî bilhassa Hz. Îsâ tarafından seçilmiş, 

tebliğ ve irşad görevinde ona yardımcı olan on iki kişilik gruptan 

her birini ifade eder. Batı dillerinde havârî karşılığında kullanılan 

apostre, apôtre kelimeleri Grekçe’de “bir görevi ifa etmek üzere 

görevlendirilen” anlamındaki apostolos’tan gelmektedir. Luka, 

Markos, Matta, Yuhanna İcilleri’ne göre de Hz. Îsâ daha tebliğ 

faaliyetinin başında kendisine inananlardan on iki kişi seçmiş ve 

bunlara havârî adını vermiştir. Bunların isimleri genelde ve 

sırasıyla şu şekilde belirtilmiştir: 1- Simon Petrus, 2- Andreas, 3- 

Ya’kûb (Zebedi’nin oğlu), 4- Yuhanna, 5- Filipus, 6- Bartolomeus, 

7- Tomas, 8- Matta, 9- Ya’kûb (Alfeus’un oğlu), 10- Taddeus, 11- 

Gayyur Simun, 12- Yahuda İskariyot. Havârîlerin sayısının on iki 

olarak tespiti İsrailoğulları’nın on iki kabilesiyle (sıbt) ilgilidir. “Ben 

İsrâil evinin kaybolmuş koyunlarından başkasına gönderilmedim.” 

(Matta, 15/24) diyen Îsâ, İsrâil’in on iki kabilesini temsilen 

kendisine inananlardan on iki kişi seçmiştir. Hz. Îsâ; “İnsanoğlu her 

şeyin yenilenmesinde izzetinin tahtına oturacağı zaman siz ki benim 

ardımca gelenlerdensiniz, siz de İsrâil’in on iki sıbt’ına hükmederek 

on iki taht üzerinde oturacaksınız.” (Matta, 19/28; Luka, 22/30) 

diyerek bu alakayı ifade etmiştir.”58 Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Mûsâ’dan 

ve kavminden; “(Yine) Hatırlayın; Mûsâ kavmi için su aramıştı, o 

zaman biz ona; “Asânı taşa vur!” demiştik de ondan on iki pınar 

fışkırmıştı, böylece her bir topluluk su içeceği yeri bilmişti. Allah’ın 

verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) 

yaparak karışıklık çıkarmayın!”59 diye bahsederken aslında yine 

İsrâiloğulları’nın bu on iki kabilesine işaret etmiştir. 

Bir kıyaslama yaparsak: Terihte her peygambere iman 

eden ve kendini onun uğruna fedâ eden değerli müminler olmuştur. 

Hz. Muhammed’in (as) ashabı, özellikle dört büyük halife ve “aşere-

 

s. 231 (h-v-r) md; Feyrûzâbâdî, Mecdüddîn Muhammed b. Ya’kûb (ö. 

817/1414-1415), el-Kâmûsü’l-Muhît, s. 486 (h-v-r) md. 
58 Cilacı, Osman, “Havârî”, Türkiye Diyanet Vakfı DİA, XVI, 513-516, 

İstanbul 1997. 
59 Bakara; 2/61. 
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i mübeşşere” dediğimiz Cennet’le müjdelenen on sahâbî O’nun için 

ne derece önemli iseler, Hz. Îsâ (as) için de on iki havârî aynı 

derecede önemlidirler. Şimdi, Kur’ân’da havârîlerden nasıl 

bahsedildiğine bakalım: 

Âl-i İmrân Sûresi 3/52, 53: “Îsâ onların inkâr ettiklerini 

hissedince; “Kimdir benim Allah yolunda arkadaşlarım, 

yardımcılarım?” diye sordu. Havârîler: “Biziz, Allah’ın dinini 

yardımcıları. Biz Allah’a iman ettik, bizim lekesiz (tam ve sâfî) bir 

iman ile Müslüman olduğumuza şahit ol” dediler. Ey Rabbimiz! 

İndirdiğine iman ettik ve Resûl’ünün ardınca gittik, ona uyduk, 

şimdi bizi o şahitlerle beraber yaz.” 

İmam Mâtürîdî (ö. 333/944) tefsirinde; havârîlerin nasıl 

kimseler olduğu hususunun ihtilaflı olduğunu belirttikten sonra 

onların; beyaz elbise giyen, elbiselerini yıkayarak tertemiz ve 

bembeyaz yapan temiz kimseler olduğunu söyler. İbn Abbas’dan 

(ra); beyaz elbise giydikleri için onlara havârîler denildiklerini, 

balıkçılık yaptıklarını nakleder. Vezir ve özel yardımcı demek 

olduğunu, Hz. Peygamber’in de; “Her peygamberin havârîleri 

vardır. Benim havârîlerim de falan ve falan kimselerdir” diyerek 

ashabından bir grubun isimlerini zikrettiğini60 nakleder. Kalpleri sâfî 

ve Hz. Îsâ’nın seçtiği kimseler oldukları için onlara havârîler 

denildiğini, İbn Abbas’ın da (ra) böyle bir görüşünün olduğunu 

belirtir.61 Zemahşerî (ö. 538/1144) havârî kelimesinin sadece lügat 

manası üzerinde durur, kişinin seçtiği özel ve has adamı manasına 

geldiğini söyler.62 

Saff Sûresi 61/14: “Ey İman edenler! Allah’ın yardımcıları 

(ensârîler) olun. Nitekim Meryem oğlu Îsâ; “Allah’a doğru (giden 

yolda) benim yardımcılarım kimlerdir?” diye sormuştu da Havârîler; 

“Biz Allah (yolunun) yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine 

İsrailoğlulları’ndan bir topluluk inandı, bir topluluk da inkâr etti. Biz 

 

60 Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), Müsned, I, 89, 102-103; III, 307-314; 

Buhârî, Cihad ve Siyer, 40-41, 135; Fezâilü ashâbi’n-Nebiyy, 13; Meğâzî, 

29; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe, 48. 
61 Mâtürîdî, age, II, 311-313. 
62 Zemahşerî, age, I, 279-280. 
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de inananları, düşmanlarına karşı destekledik. O suretle onlar, üstün 

olup yüze çıktılar (galip geldiler).” 

İmam Mâtürîdî bu ayetin tefsirinde havârîleri; “beyaz ve 

temiz elbiseler giyen, dinlerini her türlü şüpheden, âfetten ve ayıptan 

temizleyen, Hz. Îsâ’nın seçip dinine davet ettiği ve kendilerinin de 

buna icabet ettiği kimseler” diye anlatır.63 Zemahşerî bu ayetin 

tefsirinde havârîlerin, Îsâ’ya (as) ilk iman eden yardımcıları ve 

ensârîleri 12 kişi diye tarif eder. Lügatta; sâfî beyaz renk, kişinin 

kendine özel seçtiği yakın adamı manasına geldiğini, Hz. 

Peygamber’in (as); “Zübeyr, halamın oğludur ve ümmetimin 

içindeki havârîmdir” ya da “Her peygamberin havârîsi vardır, 

benim havârîm de Zübeyr’dir” buyurduğunu nakleder.64 

Mâide Sûresi’ndeki âyetler (111-115) de bize Hz. Îsâ’nın 

Havârîler’inden bahseder. Ancak bu sefer onlar Hz. Îsâ’dan 

kendilerine gökten sofra indirilmesini talep etmektedirler: 

Mâide Sûresi 5/111: “Hani ben Havârîler’e; “Bana ve 

Resûl’üme (Îsâ’ya) iman edin!” diye ilham etmiştim. Onlar da ; 

“İman ettik, bizim şüphesiz Müslümanlardan olduğumuza şahit ol 

(yâ Rab!)” demişlerdi” 112, 113: “Havârîler; “Ey Meryem oğlu Îsâ! 

Rabbin gökten bize bir sofra (mâide) indirebilir mi? demişlerdi. Îsâ 

da; “İnanıyorsanız Allah’tan korkun” dedi. Havârîler: “O sofradan 

yemek istiyoruz ki kalplerimiz mutmain olup yatışsın da senin bize 

doğru söylediğini bilelim ve bunu (sofrayı) bizzat görenlerden 

olalım” dediler.” 114, 115: “Meryem oğlu Îsâ şöyle yalvardı: “Ey 

Allahım! Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere ve bizden sonra 

geleceklere bayram ve kudretinden bir delil olarak gökten bir sofra 

indir, bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah 

buyurdu ki: “Ben o sofrayı sizlere elbette indiririm. Fakat ondan 

sonra içinizden kim nankörlük eder de inanmazsa, artık olan 

dünyalarda hiç kimseye yapmayacağım bir azap ile azap ederim.” 

9- Hz. Îsâ’nın Mucizeleri: 

 

63 Mâtürîdî, age, IXV, 145. 
64 Zemahşerî, age, IV, 398-399. 
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Hz. Îsâ’nın (as) babasız dünyaya gelmesi de aslında önemli 

bir mucizedir. Bu hususu önceki başlıklarda işlediğimiz için burada 

tekrar değinmeyeceğiz. Diğer Peygamberlerde olduğu gibi Allah 

Teâlâ, inkâr eden inatçı kimselere karşı aciz ve sahipsiz bırakmamak 

için, Hz. Îsâ’yı (as) da birçok mucizelerle desteklemiştir. Bunları 

şöylece sıralayabiliriz: 

9.1. Beşikte Bebek İken Konuşması: 

“Âl-i İmrân Sûresi 3/46: “O, insanlara hem beşikte, hem 

yetişkin iken konuşacak, hem o iyilerdendir.” 

Meryem Sûresi 19/29: “Bunun üzerine Meryem çocuğuna 

işaret etti (çocuğa sorun, dedi). Oradakiler; “Biz beşikteki bir 

çocukla nasıl konuşuruz?” dediler.” 30, 31, 32, 33, 34: “Çocuk dedi 

ki: “Ben gerçekten Allah’ın kuluyum. Bana Kitap (İncil) verdi 

(verecek) ve beni peygamber yaptı (yapacak). Beni her nerede olsam 

mübarek kıldı ve yaşadığım müddetçe bana namazı ve zekâtı 

emretti. Beni anneme hürmetkâr kıldı, azgın bir zorba yapmadı. 

Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de diri olarak 

kaldırılacağım gün selam bana! İşte hakkında şüphe edip durdukları 

Meryem oğlu Îsâ, hak sözünce budur.” 

9.2. Ölüleri Diriltmesi: 

Âl-i İmrân Sûresi 3/49 âyet; Îsâ (as)’ın; 1- ölüleri diriltmesi, 

2- hastaları iyileştirmesi ve 3- halkın evlerinde yedikleri ve 

depoladıkları azıkları onlara haber vermesi ile ilgili üç ayrı 

mucizesinden de bahsetmektedir. Bu âyet şöyledir: 

Âl-i İmrân Sûresi 3/49: “Ben size Rabbinizden bir ayetle 

(mucizeyle) geldim. Size çamurdan kuş biçimi bir yaratık biçerim 

de içine üflerim, Allah’ın izniyle derhal bir kuş oluverir. Yine 

Allah’ın izniyle kör kimseyi ve abraşı iyi ederim ve ölüleri diriltirim. 

Evlerinizde yediğiniz ve azık olarak biriktirdiğiniz şeyleri sizlere 

haber veririm. Eğer iman ederseniz, şüphesiz bunda size bir âyet 

(delil) vardır.” 

Ölüleri diriltmesi iki farklı şekildedir; 1- Kuş yapıp 

canlandırması, 2- Ölüleri diriltmesi. 

9.3. Hastaları İyileştirmesi: 
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Âl-i İmrân Sûresi 3/49: “… Yine Allah’ın izniyle kör 

kimseyi ve abraşı iyi ederim. Şüphesiz bunda size bir âyet (delil) 

vardır.” 

1.4. Halkın Evlerinde Yedikleri ve Depoladıkları 

Azıkları Onlara Bildirmesi: 

Âl-i İmrân Sûresi 3/49: “… Evlerinizde yediğiniz ve azık 

olarak depoladığınız şeyleri sizlere haber veririm. Eğer iman 

ederseniz, şüphesiz bunda size bir âyet (delil) vardır.” 

1.5. Gökten Sofra (Mâide) İndirilmesi: 

Hz. Îsâ’dan gökten kendilerine sofra indirilmesini talep 

edenler ve belki kendisine böylelikle iman edebileceklerini ya da 

imanlarının pekişeceğini söyleyenler yine onun Havârîler’idir. 

Mâide Sûresi’ndeki (111-115) âyetler bu hususu bize 

açıklamaktadır: 

Mâide Sûresi 5/111: “Hani ben Havârîler’e; “Bana ve 

Resûlüme (Îsâ’ya) iman edin!” diye ilham etmiştim. Onlar da ; 

“İman ettik, bizim şüphesiz Müslümanlardan olduğumuza şahit ol 

(Yâ Rab!)” demişlerdi” 112, 113: “Havârîler; “Ey Meryem oğlu Îsâ! 

Rabbin gökten bize bir sofra (mâide) indirebilir mi? demişlerdi. Îsâ 

da; “İnanıyorsanız Allah’tan korkun” dedi. Havârîler: “O sofradan 

yemek istiyoruz ki kalplerimiz yatışsın da senin bize doğru 

söylediğini bilelim ve bunu (sofrayı) bizzat görenlerden olalım” 

dediler.” 114, 115: “Meryem oğlu Îsâ şöyle yalvardı: “Ey Allahım! 

Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere ve bizden sonra geleceklere 

bayram ve kudretinden bir delil olarak gökten bir sofra indir, bizi 

rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah buyurdu ki: 

“Ben o sofrayı sizlere elbette indiririm. Fakat ondan sonra içinizden 

kim nankörlük eder de inanmazsa, artık olan dünyalarda hiç kimseye 

yapmayacağım bir azap ile azap ederim.” 

1.6. Çarmıha Gerilmesi, Öldürülmesi ya da Göğe 

Çekilmesi: 

Nisâ Sûresi 4/155, 156, 157, 158, 159: “Verdikleri sözden 

misaktan dönmeleri, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere 

peygamberlerini öldürmeleri ve “kalplerimiz kilitlidir” demeleri 
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sebebiyle (onlara türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları 

sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç, onlar iman 

etmezler. Bir de inkâr edip küfre düşmeleri ve Meryem’e büyük bir 

iftirada bulunmaları ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu Îsâ 

Mesih’i öldürdük” demeleri (yüzünden biz onları lanetledik). Oysa 

onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara Îsâ 

gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düştüler, ondan dolayı 

şüphe içindedirler. Ona dâir bilgileri yoktur. Sadece tahmin 

ediyorlar. Halbuki kesin olarak onu öldürmediler. Fakat Allah onu 

kendisine yükseltmiştir. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. 

And olsun ki kitap ehlinden, ölmeden önce (Îsâ’ya) iman etmeyecek 

hiçbir kimse yoktur. Kıyamet gününde de aleyhlerine şahit 

olacaktır.” 

10- Teslis (Trinity, Üç Tanrı) İnancı 

Hz. Âdem’den (as) beri tüm Peygamberlerin getirdikleri 

ilâhî dinin ortak adı İslâm’dır ve hepsinde Tevhit inancı vardır. Yani 

Allah’ın bir olduğuna inanılır. Hz. Îsâ’dan sonra Hıristiyanlar Teslis 

inancını getirmişler, tanrıyı üç tane saymışlardır: 1- Allah, 2- oğlu 

Îsâ ve 3- annesi Meryem. Aşağıda zikredeceğimiz ayetler; onların 

aynı zamanda Allah’a şirk koşmak sayılan bu yanlış inançlarını 

kesinlikle reddeder: 

Nisâ Sûresi 4/171, 172: “Ey Kitap Ehli! Dininizde taşkınlık 

etmeyin ve Allah hakkında ancak doğruyu söyleyin. Meryem oğlu 

Îsâ Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğu kelimesi 

ve ondan bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın, (Allah) 

üçtür demeyin. Kendi hayrınıza, buna son verin. Muhakkak ki Allah 

tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. 

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi O’nun dur. Vekil olarak Allah 

yeter. Mesih de hiçbir zaman Allah’a kul olmaktan çekinmez (Onun 

aslâ tanrılık iddiası yoktur), Allah’a yakın melekler de. Kim ona 

kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların 

hepsini huzuruna toplayacaktır.” 

Mâide Sûres, 5/17: “Muhakkak ki, “Allah, ancak Meryem 

oğlu Îsâ Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Onlara de ki; “Allah, 

Meryem oğlu Îsâ Mesih’i helak etmek istese O’na kim engel 
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olabilir?” Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü sacece 

Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kâdirdir.” 18: 

“Yahudiler ve Hıristiyanlar; “Biz, Allah’ın oğullarıyız ve 

sevgilileriyiz.” dediler. De ki; “O halde günahlarınızdan dolayı 

Allah niçin size azap ediyor?” Hayır, siz de O’nun yaratıklarından 

birer beşersiniz. O dilediğini affeder, dilediğine azap eder. Göklerin, 

yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allah’ındır. Nihayet 

dönüş de O’nadır.” 

Mâide Sûresi 5/72: “And olsun ki; “Allah, Meryerm’in oğlu 

Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara; “Ey 

İsrailoğulları! Hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a ibadet 

edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona Cenneti haram 

kılmıştır ce onun varacağı yer ateş (Cehennem)dir. Zalimlerin 

yardımcıları da yoktur” demişti.” 73, 74: “And olsun ki; “Allah, 

üçün (üç tanrının) üçüncüsüdür” diyenler de kâfir olmuşlardır. Oysa 

tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dediklerinden 

vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap 

dokunacaktır. Hâlâ Allah’a tevbe edip, O’ndan af dilemiyorlar mı? 

Allah çok affeden, çok merhamet edendir.” 75, 76: “Meryem oğlu 

Mesih (Îsâ) ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler 

gelip geçmişlerdir. Anası (Meryem) de gayet doğru (sıddîka) bir 

kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara âyetleri nasıl 

açıklıyoruz. Sonra yine bak, (Hak yoldan) nasıl da çevriliyorlar? De 

ki; “Allah’ı bırakıp da size ne zarar ne de fayda vermeye gücü 

yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah iştendir, bilendir.” 

77: “De ki; “Ey Kitap Ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. 

Bundan önce şaşmış, birçoklarını da şaşırtmış ve doğru yoldan 

sapmış bir kavmin hevâ (ve heveslerinin) ardından gitmeyin, onlara 

tâbî olmayın.” 78: “İsrailoğulları’ndan o inkâr edenler, hem 

Dâvûd’un hem de Meryem oğlu Îsâ’nın diliyle lanetlendiler. Bu, 

onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri sebebiyledir.” 79: 

“İşledikleri bir kötülükten (münkerden) vazgeçmezlerdi. Yaptıkları 

şey ne kötü idi.” 80: “Onlardan birçoğunun kâfirleri dost 

edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendilerine sunduğu şey ne 

kötüdür. Allah, onlara azap etmiştir ve onlar ebediyen azap içinde 

kalacaklardır.” 81: “Eğer onlar Allah’a, Peygamber’e ve ona 
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indirilen Kur’ân’a inansalardı, kâfirleri dost edinmezlerdi. Fakat 

onların çoğu imandan uzak fâsıklardır.” 82: “Müminlere karşı 

düşmanlıkta insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve müşrikleri 

bulursun. Yine inanan müminlere karşı sevgi bakımından en yakın 

olarak da “Biz Hıristiyanlarız!” diyenleri bulursun. Çünkü onların 

içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar kibirlenmezler.” 

Tevbe Sûresi 9/30, 31: “Yahudiler; “Uzeyr, Allah’ın oğlu” 

dediler. Hıristiyanlar da; “Mesih, Allah’ın oğlu” dediler. Bu, onların 

ağızlarıyla (uydurup) söyledikleri boş sözlerdir. Daha önceden 

küfredenlerin sözlerine benzetiyorlardı. Allah onları kahretsin, nasıl 

da (Hak’tan) döndürülüyorlar! Onlar bilginlerini (din adamlarını, 

hahamlarını) ve rahiplerini kendilerine Allah’tan başka Rab 

edindiler, Meryem’in oğlu Mesih’i de. Halbuki hepsi ancak bir tek 

ilaha ibadet etmekle emir olunmuşlardı. Allah’tan başka hiçbir ilah 

yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de uzaktır.” 

Sonuç 

Bu makalemizde, Hz. Îsâ (as) ve annesi Hz. Meryem 

hakkında; Îsâ’nın Meryem oğlu Mesîh diye anılması, annesi İmrân 

kızı Meryem, Îsâ’nın babasız doğması ve annesine İsrailoğulları’nın 

(zinâkâr kadın) diye iftira atmaları, Meryem’in iffeti, Îsâ’ya 

Peygamberlik ve İncil verilmesi, Îsâ’nın İncil’de Hz. Muhammed’in 

(sas) Peygamberliğini müjdelemesi, Havârîler, Îsâ’nın mûcizeleri ve 

Teslis/Trinity (tanrının; Allah, Meryem ve Îsâ diye üç tane olduğu) 

inancı gibi konularını ele aldık. Bu hususlarda Kur’ân’ın ilgili 

ayetlerini değişik tefsirlerin verdiği bilgiler ışığında anlamaya ve 

açıklamaya çalıştır. Böylelikle mezkûr konularda Ehl-i Kitap 

dediğimiz Yahûdîler’in ve özellikle Hıristiyanlar’ın; Allah, 

Meryem, Îsâ, Rûhü’l-Kudüs (Cebrâil as) ve Hz. Muhammed 

hakkındaki inançlarının yanlışlığını görmeye çalıştık. Bu hususlarla 

alakalı zikrettiğimiz ayetlerin aslında Ehl-i Kitap’ın yanlış 

inançlarını tashih etmek üzere ve Hz. Muhammed ümmetini onların 

düştükleri yanlışlıklardan korumayı hedeflediğini gördük. Hem 

Kur’ân vahyinin hem de târihî gerçeklerin bu konularda Ehl-i 

Kitap’ı (ve onların Teslîs inancını) tekzip ettiğini, Hz. Âdem’den 

(as) beri başlayıp devam eden asıl ve doğru inancın; sadece bir ve 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

115 

 

tek Allah’a inanmak olan “Tevhid” inancı olduğunu gördük. Hz. 

Meryem’in iffetli, namuslu, betûl bir hanım olduğunu, hayatı 

boyunca erkeklerin her türlüsünden (helâl olan evlilikten/kocadan 

ve harâm olan zinâdan) kendisini koruduğunu gördük. 

Konumuzu tam işleyebildiğimizi söyleyemeyiz. Çünkü 

konumuz, makale ve tebliğ sınırlarını aşıp kitaplaştırılacak kadar 

geniştir. Allah’a (cc) hamd, Peygamberlere salât ve selâm olsun!.. 
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RUDOLF BULTMANN’IN VAHİY 

ANLAYIŞI  

Büşra ÖZDEMİR* 

   Özet: Rudolf Karl Bultmann Aydınlanma döneminden 

sonra birçok teoloğun yaptığı gibi Kitâb-ı Mukaddes eleştirmenliği 

yapmıştır. Bunu yaparken amacı Hristiyan mesajını en derin ve yalın 

şekilde muhatabına iletebilmektir. Bultmann’a göre vahiy Kitâb-ı 

Mukaddes’teki önermeler ve öğretiler değildir. Onlar sadece vahyin 

beşer eliyle tarihte kayıt altına alınmış şekilleridir. Vahyin kendisi 

İsa Mesih’te ifşa olur. Eskatolojik bir olay olan İsa Mesih’teki vahiy 

muhtevası Kitâb-ı Mukaddes’e aktarılmıştır. Kitâb-ı Mukaddes 

içinde doğduğu toplumun kültür ögelerini barındıran mitolojik bir 

kitaptır. Onu mitolojik ögelerden arındırarak Hristiyan algısına 

sunmak gerekir. Çünkü modern döneme bu haliyle hitap 

etmemektedir. Tanrı’nın mesajı mitoloji ile örtülmüştür. Onu aslî 

suretine döndürmek en büyük vazifelerden birisidir. 

Anahtar Kelimeler: Bultmann, Vahiy, Mitoloji, Hermeneutik, 

Kerigma. 
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Rudolf Bultmann's Understanding of Revelation 

Research Assistant Büşra 

ÖZDEMİR* 

Summary 

 After the Enlightenment, Rudolf Karl Bultmann was a 

critic of the Bible, as did many theologians. While doing this, his 

aim is to convey the Christian message to the addressee in the most 

profound and simple way. According to Bultmann, revelation is not 

the propositions and teachings in the Bible. They are only the forms 

of revelation recorded in history by human hands. Revelation itself 

is revealed in Jesus Christ. The content of revelation in Jesus Christ, 

an eschatological event, was transferred to the Bible. The Bible is a 

mythological book that contains the cultural elements of the society 

in which it was born. It is necessary to purify it from mythological 

elements and present it to the Christian perception. Because it does 

not appeal to the modern period as it is. God's message is shrouded 

in mythology. Returning it to its original form is one of the greatest 

duties. 

Keywords: Bultmann, Revelation, Mythology, Hermeneutics, 

Kerigma. 

 

1. Rudolf Bultmann’ın Hayatı  

Rudolf Karl Bultmann 1884 yılında Almanya’da dindar bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası papaz, dedesi ise 

misyonerdi. Gramer okulunda ortaöğrenimini tamamladı. Daha 

sonra Tübingen, Marburg ve Berlin’de İlahiyat eğitimi aldı. İlahiyat 
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öğrenimini tamamladıktan sonra Marburg Üniversitesi’nde Öğretim 

üyesi olarak çalışmaya başladı. Bultmann’ın hocaları Yeni Ahit 

alanında doktora çalışması yapmaları için onu teşvik ettiler. O da 

otuz yıl boyunca Yeni Ahit dersleri verdi ve kendisi Yeni Ahit 

uzmanlarından biri oldu. Çalışma hayatına başladığı Marburg 

Üniversitesi’nde emekli olana devam etti. Bultmann’ın eğitim 

gördüğü kurumların hepsi liberal teolojiye bağlılık duyan 

kurumlardı. Yine ailesi de Protestan Liberalizmi desteklemektedir.1 

2. Rudolf Bultmann’ın Eserleri2 

1. Sinoptik Geleneğin Tarihi 

(Geschichte der Synoptischen 

Tradition) 

2. İsa (Jesus) 

3. İsa ve Söz (Jesus and The Word) 

4. Yunanna İncili (The Gospel of 

John) 

5. Yeni Ahit Teolojisi (Theology of the 

New Testament) 

6. İlk Dönem Hristiyanlığı (Primitive 

Christianity in its Contemporaray Setting) 

7. Ezeliliğin Mevcudiyeti: Tarih ve 

Eskatoloji (The Presence of Eternity: History and 

Eschatology) 

8. İsa Mesih ve Mitoloji (Jesus Christ 

and Mythology) 

9. İman ve Anlama (Glauben und 

Versteben) 

10. Kerigma ve Mit (Kerygma und 

Mythos) 

11. Varoluş ve İman: Rudolf 

Bultmann’ın Kısa Yazıları 

 

1 Ayşe Çil, Rudolf Bultmann’da Vahiy ve Mitoloji, Hece Yayınları, 

Ankara, 2015, s. 11-12. 
2 Çil, age, s. 13. 
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(Existence and Faith: Shorter 

Writings of Rudolf Bultmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rudolf Bultmann’ın Vahiy Anlayışı 

 

   Karl Rudolf 

Bultmann uzun yıllar 

Kutsal Kitap 

Hermeneutiği üzerine 

çalışmalar yapmıştır. 

Yaptığı bu 

derinlemesine çalışmalar 

ona ciddi bir tarihsel 

bakış açısı 

kazandırmıştır. Öyle ki 

Bultmann içinde bulunduğu 

toplumun 

gelişmelerinden son derece 

istifade etmiş, 

Heidegger’in felsefesinden özellikle ön anlama3 kavramından son 

 

3 Dasein. 
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derece etkilenmiştir. Dasein olarak da nitelendirilen ön anlama, 

Kitâb-ı Mukaddes incelenirken nasıl yorumlanacağı konusunda 

dikkat edilecek bazı noktaları vurgular. Özellikle Kitab-ı 

Mukaddes’te bazı mitolojik unsurların var olduğunu, bu mitolojik 

unsurlardan Kitâb-ı Mukaddes’in arındırılarak anlaşılması gerektiği 

öğretisini gündeme getirir. 

   Bultmann’a göre Kitâb-ı Mukaddes’teki Hristiyan 

mesajı kerigma olarak adlandırılır. Bu mesaj kişiyi gerçek vahye 

götüren bir vasıtadır. Bultmann vahyi daha çok Tanrı ile bir 

karşılaşma biçimi olarak görmektedir.4 Bu karşılaşmada Tanrı 

insana hitap etmekte, insan da Tanrıya cevap vermektedir. Karşılıklı 

bu iletişimin gerçekleştiği zaman vahiy kavramı tam anlamıyla 

yerine oturmuş, layığını bulmuş olur.5 Bultmann’a göre vahiy, 

dogma silsilesinden oluşan bir mesajdan öte bir fiil daha farklı bir 

deyimle iletişim biçimi olarak vuku bulur. Bultmann’a göre kişinin 

vahye ulaşması için ilk koşul iman etmesidir. İman etmeyen vahyin 

sırrına erişemez. Çünkü Tanrı örtüktür ve iman eden kullarına 

kendini açar, vahyini açar.6 Vahiy, diyalektiktir ve vahye ulaşmanın 

yolu söz ve imandan geçer. Sözden kasıt Kitâb-ı Mukaddes’in 

mesajıdır. İmandan kasıt ise o mesaja inanarak vahye ulaşmaktır. 

Bultmann’a göre vahiy, ilahi bir muhtevaya sahiptir ve bu ilahi 

muhtevayı muhatabına sunmak için dünyevi bazı formlara ihtiyaç 

duyar. Vahiy somut bir elbise giyerek kendini muhataba açmak ister. 

Çünkü ilahi muhtevayı bütün çıplaklığı ile gözler önüne sermek 

mümkün değildir. Tanrı’nın ilahi muhtevayı dünyevi formlarda 

sunmasına “Tanrının ikincil objektivitesi” adı verilir.7 Dünyevi 

formlara ilahi muhtevayı giydiren Tanrı, mitolojik bir anlatıma 

ihtiyaç duyar. Bu sebeple Kitâb-ı Mukaddes’in künhüne vâkıf 

olabilmek için onu mitolojiden arındırarak mesajı anlamaya 

 

4 Çil, age, s. 53. 
5 H. P. Owen, Revelation The Theology of Rudolf Bultmann, ed.by. 

Charles W. Kegley, Londan: SCM Press, 1996, içinde, s. 43. 
6 Çil, age, s. 54. 
7 Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, s. 95. 
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çalışmak gerekir. Bultmann’ın mitolojiden arındırma ile kastettiği 

şey tam olarak budur.8 

Bultmann, Kitâb-ı Mukaddes’in belli bir kültür havzası 

içinde doğduğunu, doğal olarak bu kültürün ögelerini içinde 

barındırdığını, bu kültürün bir parçası olduğunu, o kültürde yetişip, 

o kültüre gömüldüğünü açıkça kabul etmektedir. Onun 

anlaşılmasının önündeki en büyük engel belli bir tarihe gömülmüş 

kültür ögelerini hala üzerinde barındırıyor olmasıdır. Bu sebeple 

Kitâb-ı Mukaddes Hermeneutiğinin en büyük görevi Kutsal kitabı 

mitolojiden arındırmaktır. E. Said’in de dediği gibi “bütün kültürler 

çıplak hakikatin üzerine bazı biçimler tatbik ederek onu kendi başına 

hareket eden nesne durumunda çıkararak bilgi birimleri haline 

dönüştürürler.9  

   Hakikat örtüktür. Onu açmaya, ortaya çıkarmaya 

çalışmak gerekir. İlahi muhteva dünyevi forma ihtiyaç duyar ama 

ilahi muhteva olmadan oluşturulan dünyevi form hiçbir şekilde 

Tanrı’nın mesajı olamaz. Tanrı’nın sözü beşerî kültür, tarih ve dil 

içinde harmanlanarak ortaya konmuştur. Bultmann’da ortaya çıkan 

en önemli şey, onun Kitâb-ı Mukaddes’in mitolojik bir formda 

olduğunu kabul etmesidir. Bu ön kabullenmeyle birlikte Bultmann, 

bu kültür ögeleri içerisinden gerçek mesajın ortaya çıkarılması 

gerektiğini savunur. Bu kültür ögeleri de vahye ulaşmak için bir 

araçtır10 ve ön anlama ile yeni bir yorum kazanmalıdır. Tanrı’nın 

vahyi imanlı kalpler dışında herkese örtüktür, gizlidir. Bultmann 

yeryüzünde yaşanılan her olayı yaratıcının vahyine götüren bir araç 

olarak görür. Tanrı’nın sözünü işiten ve itaat eden kişi kendi 

benliğini de ifşa eder, keşfeder. Bultmann’a göre vahiy bir ucunda 

Tanrı’nın diğer ucunda insanın olduğu bir diyalektik iletişim 

biçimidir. Tanrı’yı bulan kendini de bulmuş olur. 

 

8 Burhanettin Tatar, Felsefi Hermeneutik ve Yazarın Niyeti, Ankara: Vadi 

Yayınları, 1999, s. 97-99. 
9 Edward Said, Oryantalizm, çev. Selahattin Ayaz, İstanbul: Pınar 

Yayınları, 1989. 2. Baskı, s. 116. 
10 Tatar, age, s. 101. 
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Bultmann Klasik Katolik düşüncesinin dayatması olan 

vahyin bilgi ve doktrinler bütünü olduğunu tamamen reddeder. 

Önerme merkezli vahiy anlayışını kabul etmez, ona göre vahiy kişi 

merkezlidir ve İsa Mesih’in bedeninde ifşa olur. Ona göre vahiy, İsa 

Mesih’in kendisidir.11 Vahiy önermeler ve dogmalar bütünü olamaz, 

vahyin öznesi yaşayan İsa’nın ta kendisidir.12 Bultmann İsa Mesih’i, 

kutsal olmayan/din dışı dünya tarihini sonlandıran bir fiil, kurtuluş 

tarihinde ise eskatolojik bir zaman olarak anlamaktadır. Böylelikle 

İsa Mesih, aynı zamanda tarihsel bir olay olarak kabul edilmiştir.13 

İsa Mesih’in yeryüzüne gelişini bir kaos olarak gören Bultmann, 

onun gelişiyle yeni bir dünya düzeninin kurulacağını ve kutsal 

olmayanların yargılanacağını düşünür. İsa Mesih’le yeni bir düzen 

kurulur ve Tanrı onda günahları affeder, bozulan dünya düzenini 

yeniden inşa ederek Tanrı toplumla uzlaşır. Böylelikle kaoslar 

bertaraf edilmiş olur ve İsa Mesih’te Tanrı insanlara yeni bir şans 

vermekte adeta yeni bir çağı başlatmaktadır.14 Mesih olgusu Tanrı 

ile insanı, sevap ile günahı ve en önemlisi beden ile ruhu bir araya 

getirmektedir. Sözün bedenleşmesi de bu şekilde gerçekleşir.15 

Bütün bunlar düşünüldüğünde Hristiyanlığın bütünüyle 

mitolojik bir dil kullandığı ortaya çıkar. Hem Hristiyanlık hem de 

Kitâb-ı Mukaddes mitolojiktir. Böylelikle vahiy de mitolojik olmuş 

olur. 

Bultmann’ın yapmak istediği mitolojik olan Kutsal Kitabı 

Heidegger’in varoluşçu felsefesinin otantik Dasein yöntemini 

kullanarak yeniden yorumlama, yeni anlam katma gayreti içine 

girmektir.16 En nihayetinde tarihsel bir olay olan vahiy, iman eden 

kişinin gerçekliğinde yeniden tekrarlanabilir bir imkana dönüşür.17 

 

11 Rudolf Bultmann,New Testement and Mythology, s. 75. 
12 Rudolf Bultmann, age, s. 69. 
13 Çil, age, s. 62. 
14 Rudolf Bultmann, age, s. 83. 
15 Rudolf Bultmann, age, s. 41. 
16 Çil, age, s. 116. 
17 John Macquarrie, An Existentialist Theology, s. 171-172. 
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 Bultmann Kutsal kitabı vahyin kendisi olarak görmez. 

Ona göre vahiy, önermelerden oluşan doktrinler değildir. Kutsal 

kitap vahye şahittir vahyin muhtevasıdır ama bizzat vahyin kendisi 

değildir. Kutsal kitap beşerîdir. Ona göre vahiy İsa Mesih’in 

bedeninde zuhur etmiştir. Tanrı’nın sözü İsa Mesih’te 

bedenleşmiştir. Tıpkı Yuhanna 1:14’te ifade edildiği gibidir: 

“Tanrısal söz beden oldu, lütuf ve gerçekle dolu olarak aramızda 

yaşadı. Onun yüceliğini Baba’dan gelen biricik Oğul’un yüceliği 

olarak gördük.”  

Kitâb-ı Mukaddes insanlar tarafından kaleme alınmıştır. 

Tanrı’nın yeryüzündeki fiillerinin kayıt altına alınmış şeklidir. 

Böylelikle o, tamamen insan ürünü olmuş olur, tamamen beşerî bir 

eser unvanını alır. O, tarihsel olayları bile Tanrı-insan ilişkisi 

içerisinde anlatır.18 Buna göre Bultmann, tarihsel bir metin olarak 

gördüğü Kitâb-ı Mukaddesi, dili, yazarları, tarihsel konumu 

itibariyle incelenmesi gereken bir metin olarak görmektedir.19 

Kitâb-ı Mukaddes’in yazarları tarihî karakterler oldukları için 

hatadan uzak değildirler. Bu sebeple Kitâb-ı Mukaddes’te hatalı 

sözcükler veya ifade biçimleri kullanılmış olabilir ama bütün bunlar 

Kutsal kitabın vahyin tanığı olmadığı anlamına gelmez. 

Bultmann’ın Kitâb-ı Mukaddes tenkitçiliği yapmaktaki 

amacı modern çağa ve insana Hristiyan mesajını en saf haliyle 

duyurmaktır. Onun mitolojiden arındırma çabası mesajı bertaraf 

etmek değil bilakis onu en güzel şekilde saf haliyle yorumlayarak 

muhataba en yalın bilgiyi vermektir. Yalından kasıt mesajın 

özünden ve derinliğinden kopmak değil bilakis mesajın özünü ve 

derinliğini en güzel şekilde ortaya koymaktır. Bunları söylemekle 

birlikte modern insana ters düşen hiçbir şeyin kabul edilemez 

olduğunu söylemektedir. Bu minvalde İsa Mesih’in mucizelerini 

reddetmiştir. Bunları reddetmesinin sebebi Aydınlanma döneminin 

etkisiyledir. 

 

18 John Hick, Philisophy of Religion, Englewood Cliffs: Prentice Hall, İnc, 

1963, s. 73; Rudolf Bultmann, Jesus Christ and Mythology, New York: 

Scribner, 1958, s. 51. 
19 Rudolf Bultmann, New Testament and Mythology, s. 60. 
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Sonuç 

Karl Rudolf Bultmann’ın vahiy anlayışı aşağıdaki 

maddelerde özetlenmiştir. Buna göre Bultmann, vahyi önermeler ve 

doktrinler bütünü olarak değil, İsa Mesih’te gerçekleşen bir fiil, 

olaylar örgüsü olarak görür. Kitâb-ı Mukaddes ise kerigma olarak 

isimlendirilen vahyin muhtevasını yansıtan bir mesajdır ama vahyin 

kendisi değildir. Kutsal kitap indiği dönemin dil, tarih, kültür gibi 

özelliklerini yansıtır. Kutsal kitabın modern insana hitap edebilmesi 

için bu tarz mitolojik ögelerden arındırılarak saf ve duru olarak 

muhatabına ulaşması gerekir. Vahiy İsa Mesih’le özdeştir. Kitâb-ı 

Mukaddes beşerîdir ve onun hermeneutik tahlilleri ve tenkitleri 

yapılarak mesajın derinliğinin yorumlanması ve sahibine ulaşması 

gerekir. Kişinin vahye ulaşabilmesi için önce iman etmesi gerekir. 

Vahiy diyalektik bir iletişim biçimidir ve iman eden kişinin 

bünyesinde tekrarlanabilir. 

1. Vahiy için iman şarttır. Vahiy, 

imanlı kalplere kendini açar. 

2. Vahyin vasıtaya ihtiyacı vardır. Söz ve iman vahye 

ulaşmak için birer vasıtadır. 

3. Kitâb-ı Mukaddes vahyi yansıtır 

ama vahyin kendisi değildir. 

4. Kitâb-ı Mukaddes Tanrı’nın 

fiillerinin beşer tarafından kaydedildiği beşerî bir 

kitaptır. 

5. Vahiy fiili Kitab-ı Mukaddes’te mitolojik bir 

anlatıma sahiptir. Kitab-ı Mukaddes içinde doğduğu kültürün 

ögelerini bir form gibi giymiştir. Vahyin ilahi muhtevası dünyevi bir 

örtüyle örtünmektedir. Onu aslına, çıplak hakikat haline döndürmek 

gerekir.    

6. V

ahyin derinliğini ve özünü anlamak için Kitab-ı 

Mukaddes’i mitolojiden arındırmak gerekir.  

7. Hristiyan mesajı, önerme ve dogmalar bütünü değil 

İsa Mesih’te yaşayan eskatolojik bir olaydır. 
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8. Bultman’a göre vahyin öznesi de nesnesi de 

yaşayan Tanrı’nın kendisidir. Vahiy, İsa Mesih’te ifşa olur.  

9. Eskatolojik bir olay olarak vahiy yani Mesih olayı, 

iman eden kişinin otantikliğinde tekrarlanabilir bir imkândır.  
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DERSİÂM SİLİSTRE’Lİ SÜLEYMAN HİLMİ 

TUNAHAN’IN BAZI KUR’ÂN ÂYETLERİNE 

DÂİR MÜLÂHAZALARI  

Cumhur DEMİREL
*
 

Özet 

Süleyman Hilmi Tunahan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 

Tuna Hânı tayin ettiği ve kız kardeşiyle evlendirdiği İdris Bey’in 

soyuna mensup bir Osmanlı âlimidir. O, İstanbul’da tedrisat 

gördükten sonra Silistre’deki Satırlı Medresesi’nde yıllarca 

müderrislik yapan meşhur âlim Hocazâde Osman Efendi’nin oğlu 

olup ilk tahsilini memleketinde babasından almıştır. Üstün 

başarılarla dolu yüksek tahsilini ise babası gibi, dönemin ilim 

merkezi olan İstanbul’da ifa ederek devrinin seçkin âlimleri arasına 

katılmıştır. Tunahan’ın 1 Haziran 1920 tarihinde Daru’l-Hilafeti’l-

Aliyye Medresesi’nde başlayan müderrislik macerası 3 Mart 1924 

yılında Tevhid-i Tedrisat kanunu gereğince medreseler 

kapatılıncaya kadar sürmüştür. Ardından İstanbul vaizliğine tayin 

edilen Tunahan dönemin idarecileri tarafından bir tercih yapmak 

durumunda bırakılmıştır. Ya tedrisata son verecek ve dini onların 

çizdiği sınırlar dâhilinde anlatacak, ya da oluşabilecek tüm riskleri 

göze alıp talebe yetiştirmeye, İslâmî hakikatleri olabildiğince açık 

ve net bir şekilde haykırmaya devam edecektir. Meşakkatli olduğu 

kadar manevi kazancı da yüksek olan ikinci yolu tercih eden 

Tunahan’ın hayatının geriye kalan kısmı büyük mücadelelerle 

geçmiştir. Mevcut şartlarda, kitap yazmaktansa, o zamana kadar 

yazılmış eserleri anlayıp anlatacak, ilmi satırdan sadra intikal ettirip 

yaşatacak talebe yani canlı kitap yetiştirmenin daha uygun olacağını 

düşünen Tunahan fazlaca eser telif etmemiştir. Bu çalışmanın amacı 

onun icra ettiği ders ve sohbetlerde yaptığı tefsir niteliğindeki 

açıklamaları derleyip ilim dünyasına kazandırmaktır.  
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Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân, Âyet, Sûre, 

Süleyman Hilmi Tunahan. 

The Considerations of Süleyman Hilimi Tunahan 

the Dersiâm from Silistre 

On Some Verses of the Qor’an 

Cumhur DEMİREL* 

Abstract 

Süleyman Hilmi Tunahan was an Ottoman scholar who 

was descended from İdris Bey whom Fatih Sultan Mehmet Khan 

appointed Tuna Khan and married his sister to him. He was the son 

of the famous scholar Hocazade Osman Efendi who worked as a 

mudarris at Satırlı Madrasah in Silistra for years after receiving 

education in Istanbul, and he received his primary education from 

his father in his hometown. Like his father, he performed his higher 

education which was full of overachievements, in Istanbul, the 

science center of that period, and became one of the distinguished 

scholars of his time. Tunahan’s adventure as a mudarris which 

started in Daru’l-Hilafeti’l-Aliyye Madrasah on June 1, 1920, 

continued until the madrasahs were closed on March 3, 1924 in 

accordance with the Law on Unification of Education. Afterwards, 

Tunahan who was appointed to Istanbul chaplaincy, was forced to 

make a choice by the administrators of that period. Either he would 

put an end to schooling and explain the religion within the 

boundaries drawn by them, or he, by taking all the risks that could 

arise, would continue to train students and shout out the Islamic 

truths as openly and clearly as possible. The rest of Tunahan’s life 

who preferred the second way which was tedious as well as spiritual, 

passed with great struggles. Under that current conditions, Tunahan 

who thought that it would be more appropriate to train a student, a 

live book in other words, who would understand and explain the 

works written up to that time and keep that knowledge alive by 
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having it reverted from scientific line to breast, rather than writing a 

book, did not compile many works. The aim of this study is to 

compile the explanations which have the characteristics of tafsir that 

he performed in the lectures and conversations and to bring them to 

the world of science. 

Keywords: Tafsir, Quran, Verse, Sura, Süleyman Hilmi 

Tunahan. 

Giriş 

Günümüz İslam toplumunun ismini hayırla yad ettiği 

birçok önemli şahsiyet muasırlarından layık oldukları ilgiyi 

görememişler, dahası aynı dönemde yaşadıkları belli zümrelerin 

eleştirilerine, baskılarına ve zulümlerine maruz kalmışlardır. Farklı 

zaman dilimlerinde farklı coğrafyalarda yaşamış bu zevat arasında 

günümüzde birçok tâbii bulunan bazı mezhep imamları, menkıbeleri 

dilden dile dolaşan kimi mutasavvıflar ve siyasi dehalarıyla öne 

çıkan bazı devlet adamları vardır. Ülkemizin yakın tarihine şahitlik 

etmiş bir Osmanlı dersiamı olan Süleyman Hilmi Tunahan da bu 

nevi şahsiyetlerdendir.  

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Tuna Hânı tayin ettiği ve kız 

kardeşiyle evlendirdiği İdris Bey’in soyuna mensup olan Tunahan,1 

İstanbul’da tedrisat gördükten sonra Silistre’deki Satırlı 

Medresesi’nde yıllarca müderrislik yapan meşhur âlim Hocazâde 

Osman Efendi’nin oğlu olup ilk tahsilini memleketinde babasından 

almıştır. O, üstün başarılarla dolu yüksek tahsilini babası gibi, 

dönemin ilim merkezi olan İstanbul’da ifa ederek devrinin seçkin 

âlimleri arasına katılmıştır.2 Tunahan’ın 1 Haziran 1920 tarihinde 

Daru’l-Hilafeti’l-Aliyye Medresesi’nde başlayan müderrislik 

macerası 3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat kanunu gereğince 

medreseler kapatılıncaya kadar sürmüştür. 3 Ardından İstanbul 

 

1 Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Silistre’li Süleyman Hilmi 

Tunahan, (İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1997), 13. 
2 Abdülkadir Dedeoğlu (Yayına hazırlayan),  Altun Silsile,  (yy:Osmanlı 

Yayınevi, ts.), 474, 475. 
3 Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Silistre’li Süleyman Hilmi Tunahan, 

44-47. 
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vaizliğine tayin edilen Tunahan,4 dönemin idarecileri tarafından bir 

tercih yapmak durumunda bırakılmıştır. Ya tedrisata son verecek ve 

dini onların çizdiği sınırlar dâhilinde anlatacak, ya da oluşabilecek 

tüm riskleri göze alıp talebe yetiştirmeye, İslâmî hakikatleri 

olabildiğince açık ve net bir şekilde haykırmaya devam edecektir. 

Meşakkatli olduğu kadar manevi kazancı da yüksek olan ikinci yolu 

tercih eden Tunahan’ın hayatının geriye kalan kısmı büyük 

mücadelelerle geçmiştir. Mevcut şartlarda, kitap yazmaktansa, o 

zamana kadar yazılmış eserleri anlayıp anlatacak, ilmi satırdan sadra 

intikal ettirip yaşatacak talebe yani canlı kitap yetiştirmenin daha 

uygun olacağını düşünen Tunahan fazlaca eser telif etmemiştir.5 En 

meşhur eseri Kur’an’ın kısa sürede öğrenilmesini sağlamak üzere 

yazdığı “Kur’an Harf ve Harekeleri: Kur’ân-ı Kerîm’i En Kısa 

Zamanda Okumağı Öğreten Yepyeni Bir Tertip ve Usul” adlı elif 

cüzüdür. Gençlik yıllarında babasından tasavvuf eğitimi alan 

Tunahan, seyrüsülûkünü Nakşibendiyye’nin Müceddidiyye koluna 

mensup Özbekistanlı Şeyh Selâhaddin b. Mevlânâ Sirâceddin’in 

rehberliğinde tamamlamıştır. Tarikat silsilesi ise adı geçen zat 

yoluyla İmâm-ı Rabbânî’ye ulaşmaktadır. 6 Bu çalışmanın amacı 

Tunahan’ın icra ettiği ders ve sohbetlerde yaptığı tefsir niteliğindeki 

açıklamaları derleyip ilim dünyasına kazandırmaktır. Zira talebeleri 

tarafından kaleme alınmış ders notları ve hatırat tarzı eserlerde yer 

alan bu açıklamalar günümüze kadar yazılmış tefsirlerde 

bulunmayan dikkat çekici tespitler ihtiva etmektedirler.  

1. Tefsir Mahiyetindeki Açıklamaları 

  7(Gir kullarımın içine) ”فَاْدُخِلي ِفي ِعبَاِدي“  .1.1

Bu âyet hakkında daha önce yapılmış yorumlardan bazıları 

şöyledir: 

 

4 İbrahim Dağılma, “Medrese Tedrisinde ve Kur’an Eğitiminde Gönüllü 

Bir Hadim Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri”, Medrese ve İlahiyat 

Kavşağında İslâmî İlimler (Uluslararası Sempozyum), 1 (2012), 402. 
5 Mehmed Emre, Hatıralarım, Erhan Yayınları, İstanbul 2000, 15. 
6 Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Silistre’li Süleyman Hilmi Tunahan, 

95-97. 
7 el-Fecr 89/29. 
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“"Gir kullarımın içine" hitabı, "Mukarreb kullarımın içine 

gir" anlamına gelmekte olup bu kıymetli bir haldir. Zira yüce ve 

kutsi ruhlar cilalı aynalar gibidirler. Bir araya getirildiklerinde, 

aralarında, cilalı aynaların karşı karşıya tutulmaları halinde ışığın 

birinden diğerine aksetmesiyle meydana gelen hale benzer bir hal 

meydana gelir. Böylelikle her birinde ayrı ayrı gözüken şey, 

hepsinde birden gözükür. Tümünde görünen şey de, her birinde ayrı 

ayrı görünmüş olur. Netice olarak bu bir araya gelme, saadetlerin 

tekâmülüne ve ruhani derecelerin artıp büyümesine sebep olur."8  

“"Gir kullarımın içine" hitabı “Gir kullarımın cesetlerine” 

demektir. Veya “Katıl Benim hizbime” yani “dinimin taraftarları 

arasına” demektir.”9  

Süleyman Hilmi Tunahan ise âyeti “Benim kamil 

kullarımın kalbinden feyiz çekerek, letaifinizi çalıştırın”10 şeklinde 

tefsir etmiştir. Nitekim o, diğer birçok mutasavvıf gibi, bütün 

insanların feyizlerini Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) varisleri olan mürşid-

i kamillerden aldığı kanaatindedir.11 

 Onun (c.c.) vechinden başka) ”ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهه“   .1.2

her şey yok olacaktır.)12 

 Âyette geçen “vech” ifadesiyle “zât-ı ilâhî”nin kast edildiği 

düşünülmüştür. Buna göre “Onun (c.c.) veçhinden başka her şey” 

“Onun (c.c.) zatından başka her şey” demektir. İfadeyi “Kendisiyle 

Onun (c.c.) rızası murat olunan şeylerden başka” şeklinde anlayanlar 

da olmuştur.13 Bunun dışında âyeti “Onun (c.c.) dininden başka”, 

 

8 Fahreddîn Râzî, Mefâtihu’l-gayb, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1981), 31/179. 
9 Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, thk. 

Abdullah b. Abdu’l-Muhsin et-Türkî, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 

2006), 22/287. 
10 Ali Erol, Hatıratım, (yy: by. ts.), 28. 
11 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, (yy: by. ts.), 39. 
12 el-Kasas 28/88. 
13 Ebû Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Camiu'l-beyan an te’vil-i âyi’l-

Kur’ân, thk. Abdullah b. Abdu’l-Muhsin et-Türkî, (Kâhire: Dâru'l-Hicr, 

2001), 18/353. 
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“Ona (c.c.) yakınlaşmak maksadı ile yapılan amellerden başka” 

şeklinde yorumlayanlar da olmuştur.14  

Tunahan’ın âyetle ilgili yorumu ise şöyledir: 

“Birinci sûr’da herşey helak olacak, illâ cemâl-i İlâhiye 

bağlı olan cennet ve ervah-ı müslimin. Sadece muvakkat bir an için, 

in’âmdan mahrum olarak geçecek.”15 

 16(Kazıklar sahibi Firavun’a) ”َوفِْرَعْوَن ِذي اْْلَْوتَادِ “ .1.3

Kur’ân’ın Firavun’u "kazıklar sahibi" olarak vasıflama 

sebebinin o ve askerlerinin bir yerde konakladıkları zaman çadırlar 

kurmuş olmaları olduğu düşünülmüştür. Onun, bazı insanları 

kazıklara bağlayarak işkence etmiş olması sebebiyle böyle 

vasıflandırılmış olabileceği de söylenmiştir.17 Bu vasfın verilme se-

bebinin onun birtakım kazıklarla oynamış olması veya birçok binaya 

sahip olması olabileceği de düşünülmüştür.18 Süleyman Hilmi 

Tunahan’a göre de bu vasıf Firavun’a, o ve askerlerinin bir yere 

indiğinde ilk iş olarak direkler dikip çadırlar kuruyor olmaları 

sebebiyle verilmiştir. Tunahan, malum ifadeye (kazıklar sahibi) 

binaen Firavun’un çingene olduğunu iddia etmiştir.19   

1.4. “ َواْستَْكبََر   َوإِذْ  أَبَى  إِْبِليَس  إِالَّ  َفَسَجُدوا  ِِلَدَم  اْسُجُدوا  ِلْلَمََلئَِكِة  قُْلنَا 

اْلَكافِِرينَ  ِمَن   "Meleklere, "Adem'e secde edin) ”َوَكاَن 

demiştik, İblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise 

kaçındı, büyüklük tasladı ve inkar edenlerden 

oldu.)20 

Tunahan bu âyet bağlamında “ilim nerededir” şeklinde bir 

sual sormuş ve bu suale cevap mahiyetindeki şu açıklamaları 

yapmıştır: 

 

14 Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, 16/331. 
15 Ali Erol, Hatıratım, 75. 
16 el-Fecr 89/10. 
17 Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 31/169. 
18 Taberî, Camiu'l-beyan, 20/30, 31. 
19 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 98. 
20 el-Bakara 2/34. 
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“Zâhirîlerin ilmi akıldadır. Hâlbuki ilim evvela ruha iner. 

Oradan kalbe geçer. Akıl vasıtasıyla bütün vücuda sirayet eder. Akıl 

ruhun tercümanıdır. Tercüman hiçbir zaman fail olamaz. Hâkim de 

olamaz. Çünkü akıl, ilmi yükseltmek için bir âlettir. Ne yazık ki bazı 

insanlar asıl dururken âleti adam etmeye çalışıyorlar ve ilmi, 

tercüman olan akla öğretiyorlar.”21  

Bu açıklamaların ardından mezkûr âyet hakkında şöyle bir 

yorumda bulunmuştur: 

“İblis’in ilmi zâhirî idi. Cenneti gördüğü ve melâike 

yanında bulunduğu halde, ilmi kalbine inmediği için " َد وا ِِلدَم  "”اْسج 

âyetindeki sırrı anlayamadı22 ve burada ayağı kaydı. Çünkü onun 

ilmi, gırtlağından aşağı geçmemiş, yalnız kafasında kalmıştı.”23 

1.5. “ َجُهوالً   َظلُوماً  َكاَن  إِنَّهُ  ” (Doğrusu o çok zalim ve çok 

cahildir.)24 

Tefsir uleması bu âyette geçen “ ً  ”َجه والً “ ve ”َظل وما

ifadelerine dair muhtelif açıklamalarda bulunmuşlardır. Onlar 

arasında “ ً  ,lafzı ile insanın zulme haksızlığa çok yatkın olma ”َظل وما

Allah ve kullarının haklarını yüklendiği halde, gerektiği gibi ifa 

etmeyip kendine yazık etme gibi özelliklerinin vurgulandığını 

düşünen de olmuştur;25 insanın, çeşitli günahlara dalarak kendisine 

zulmetme veçhesinin kastedildiği kanaatini taşıyan da...26 

Müfessirler “ ًَجه وال” lafzını ise insanın akıbetini,27 yaptıklarından 

ötürü kendisine verilecek cezayı bilememesi28 olarak 

 

21 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 3, 4. 
22 Bu sır Tunahan’ın mensubu bulunduğu Nakşî silsilesinin büyüklerinden 

İmâm-ı Rabbânî tarafından şöyle açıklanmıştır: ““Âdem, meleklerin 

secde ettiğidir” denir. Halbuki yapılan secde Yüce Sultan Hâlık’adır; 

Onun yarattığına ve yaptığına değil.” İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 

(İstanbul: Fazîlet Neşriyat,  ts.), 1/234. 
23 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 4. 
24 el-Ahzâb 33/72. 
25 Elmalılı M. Hamdi Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, (İstanbul: Zehrâveyn 

Yayınevi, ts.), 6/343. 
26 Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 25/236. 
27 Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, 6/343. 
28 Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 25/236. 
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açıklamışlardır. Tunahan’a göre ise “ ً  den murat, “O kimse ”ظَ ل وما

kendi nefsine karşı zalimdir. Aç durur, ibadet eder. Yani gündüzleri 

oruç tutar, geceleri zikir ve teheccütle meşgul olur. Nefsanî arzulara 

tabi olmayıp nefsine her daim zulüm eder” demektir. “ ًَجه وال” ise 

“Manevi rabıtasında Hazreti Mevlâ’nın nûru ile aşılanmış, ona 

bağlanmış, Cenâb-ı Hakk’dan ve ahiretten başka bir şey 

düşünmüyor, dünyevî ve nefsânî arzulardan câhil, onların yollarını 

bilmez, nasıl olacağından habersiz” demektir.29 Görüldüğü üzere 

Tunahan’ın bu lafızlara yüklediği manalar müspet olmaları yönüyle 

önceki yorumlardan ayrışmaktadır. Onun, kâinattaki bazı 

varlıkların, olanca heybetlerine ve ihtişamlarına rağmen, 

yüklenmekten kaçındıkları ağır emaneti taşımaya talip olan bir 

varlığa30 verilecek vasfın müspet bir mana ifade ediyor olması 

gerektiğini düşünerek böyle bir yorumda bulunmuş olması 

muhtemeldir.  

ِغْسِلينٍ “ .1.6 ِمْن  إِالَّ  َطعَاٌم   Ğıslîn'den başka yiyecek de) ”َواَل 

yoktur.)31 

 lafzıyla “zakkum”un murad edildiğine dair bazı ”ِغْسِلين  “

görüşler olsa da tefsir uleması arasında onunla cehennem ehlinin 

etinden, yaralarından akan kan, irin ve su nevinden şeylerin kast 

edildiği kanaati hâkimdir.32 Tunahan’a ait şu sözler onun da 

müfessirlerin geneliyle aynı görüşte olduğunu göstermektedir: 

“Cehennemde devr-i dâimî kanunu vardır. O devr-i daimi 

kanunuyla kâfirler orada birbirinin sızdırılmış pisliklerini 

yiyeceklerdir”33 

ْحَمةَ “ .1.7  O (c.c.), rahmet etmeyi kendi) ”َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ

 

29 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 14. 
30 “Doğrusu Biz, emaneti göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu 

yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir; onu insan 

yüklendi.” el-Ahzâb 33/72. 
31 el-Hâkka 69/36. 
32 Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, 25/211; Ebu’l-Fidâ İsmail b. 

Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, (Kâhire: Müessesetü Kurtuba, 2000), 

14/121. 
33 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 21, 22. 
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nefsine yazmıştır.)34 

Süleyman Hilmi Tunahan’ın bu âyet hakkındaki yorumu 

şöyledir: 

“Hazret-i Mevlâ rahmetini zâtına yazmış ve rahmet-i 

ilâhiyeyi zât-ı akdesine bağlamıştır. Gazab ise sıfât-ı ilâhiyeye 

bağlıdır. Zatına ait rahmet, sıfâtına ait olan gazaba galiptir. Rahmet-

i ilâhiyenin zuhuru dahî gazab-ı ilâhiden ileridedir. Nitekim bütün 

mevcûdatın halk ve icadı rahmet-i ilâhiyenin eseridir. Gazab-ı 

ilâhiyenin mahlûkata taalluku ise kulların isyanı ile meydana gelen 

bir zuhûrat-ı lâhikadır.35 

1.8. “ ن كُ  وُح فِيَها بِِإْذِن َربِِّهم ّمِ ُل اْلَمََلئَِكةُ َوالرُّ ّلِ أَْمرٍ تَنَزَّ ” (Melekler 

ve rûh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için 

inerler.)36 

Meleklerin Kadir Gecesi’nde yeryüzüne inmelerinin 

hikmetlerine dair birçok söz söylenmiştir. Bu muazzam hadise 

etrafında yapılan yorumlar bu inişin, meleklerin yeryüzünde, gökler 

âleminde görmedikleri çeşitli taatları görmeleri amacına mebni 

olduğu noktasında birleşmektedir. Bu yorumlardan bazıları şöyledir: 

Dünyada zenginler evlerinden çeşitli yemekler götürüp 

fakirlere ikram ederler. Fakirler de bu yemeklerini yer ve Allah'a 

(c.c.) ibadet ederler. İşte bu gökler âleminde bulunmayan bir taat 

çeşididir. 

Melekler dünyadaki asi ve günahkarların yalvarış 

yakarışını duyarlar. Bu da göklerde bulunmayan bir tür  taattir.37 

Tunahan’ın bu konuya dair yorumu ise şöyledir: 

“Melâike cemaati âlem-i ervahtan ileri olan âlem-i emri 

göremez ve seyr edemez. Görmeye çok meraklıdırlar. Ancak Leyle-

i Kadir’de letâifini füyûzat-ı ilâhiye ile nurlandıran müminlerin 

 

34 el-En’âm 6/12. 
35 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 10. 
36 el-Kadr 97/4. 
37 Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 32/35. 
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kalbinden, Hazret-i Mevlâ’nın zatının, sıfâtının, esmâsının ve 

ef’âlinin envârını seyretmek için yeryüzüne inerler.”38 

َوَسعَى ِفي  “  .1.9 ِ أَْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ  ْن َمنََع َمَساِجَد َّللاَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 Allah'ın mescidlerinde O'nun isminin) ”َخَرابَِها

anılmasını yasak eden ve oraların yıkılmasına çalışan 

kimseden daha zalim kim vardır?)39 

Muhtelif tefsirlerde, âyette geçen “ ِ َّللاَّ  ifadesiyle ”َمَساِجدَ 

Mescid-i Haram'ın,40 Beytü'l-Makdis’in ve hatta tüm mescitlerin 

kastedilmiş olabileceğine dair beyanlar mevcuttur.41 Tunahan’a göre 

bu âyetin tasavvufî manası: “Zikrullah ile meşgul olan kalb evinin 

tahribine çalışan kimseden daha zalim kim olabilir. Elbette ondan 

daha zalim bir kimse olamaz.” şeklindedir.42 

1.10. “ ُسئِلَتْ  بِأَّيِ ذَنٍب قُتِلَتْ   َوإِذَا اْلَمْوُؤوَدةُ  ” (Diri diri gömülen 

kız çocuğuna sorulduğu zaman; hangi günahtan 

dolayı öldürüldüğü)43 

Âyet-i celîleler cahiliye devri Arap toplumunda kız 

çocuklarına reva görülen bir zulümden bahsetmektedir. Kur’ân, bu 

kötü âdete bir başka âyette şöyle dikkat çekmektedir: “  َر أََحد ه ْم َوإِذَا ب ش ِ

َر بِِه أَي ْمِسك ه    ْسَود اً َوه َو َكِظيٌم يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمن س وِء َما ب ش ِ بِاأل نثَى َظلَّ َوْجه ه  م 

التَُّراب   فِي  يَد سُّه   أَْم  ه ون    Onlardan birine kız çocuğu haberi) 44 ”َعلَى 

verilince içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen 

kötü haber yüzünden halktan gizlenmeye çalışır; onu aşağılık 

duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün!) 

Araplar, sözü edilen dönemde bu dehşet verici uygulamayı iki 

şekilde gerçekleştirmişlerdir. İlki, hamile kadının doğumunu arazide 

yaparak, çocuğun kız olması halinde onu kazdığı bir çukura kendi 

elleriyle gömmesi; diğeri, kız çocuğuna altı yaşına kadar 

 

38 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 18. 
39 el-Bakara 2/114. 
40 Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 4/11. 
41 Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, 2/320, 321. 
42 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 29. 
43 et-Tekvîr 81/8, 9. 
44 en-Nahl 16/58-59. 
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dokunulmayıp daha sonra babası tarafından gömülmesi şeklinde 

cereyan etmiştir.45 Süleyman Hilmi Tunahan âyette bahsedilen 

uygulamanın günümüze yansımasına dair şunları söylemiştir: 

“Âyet-i kerîmelerin esrarı zamanla teceddüd eder. 

Yirminci asırda kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek, onları 

yabancı bir adama vermektir ki, mümin olan bir ana-babanın kız 

evladını kâfire vermesi, yani onu münkir olan, mürted olan bir kimse 

ile nikâhlaması demektir. Kıyamet gününde Hazret-i Mevlâ o ana-

babaya sorar: Şimdi verin cevabını bakalım, hangi suçu sebebi ile o 

masum kız öldürüldü ve hangi kabahati için onun hayât-ı ebediyesi 

mahvedildi.””46 

اْلُمَطهَُّرونَ “ .1.11 إِالَّ  يََمسُّهُ   Ona ancak tam anlamıyla) ”الَّ 

temizlenmiş kimseler dokunabilir.)47 

Bu âyet-i celileyi, "Onu ancak tam anlamıyla temizlenmiş 

kimseler indirebilir" şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Bu yorumu 

yapanlara göre “tam anlamıyla temizlenmiş kimseler” ifadesiyle 

melekler kast edilmektedir.48 Bu hususta Dahhâk’ın şöyle dediği 

rivayet olunmuştur: "İnkârcılar, Kur’ân’ı Resûl-i Ekrem’e (s.a.s.) 

şeytanın indirdiği vehmine kapılmışlar bunun üzerine Allah (c.c.), 

Kur'anı ona (s.a.s.) şeytanların indiremeyeceklerini, onların buna 

layık olmadıklarını, onların Kur'ân’ın indiği Levh-i Mahfuzdan uzak 

olduklarını bildirmiştir."49 Âyette bahsedilenin insanların ellerinde 

bulunan mushaf olduğu da söylenmiş olup bu görüş daha 

kuvvetlidir. 50 Bu yoruma göre “Tam anlamı ile temizlenmiş 

kimseler” ile abdestli insanlar kast edilmektedir. Tunahan ise bu 

 

  45 İkinci uygulama vakit geldiğinde babanın karısına, kızına temiz ve 

güzel elbiseler giydirmesini söylemesi, ardından onu akrabalarına 

gezmeye götüreceği vaadiyle daha önce badiyede kazdığı çukurun başına 

götürüp süratle gömmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Mehmet Ali 

Kapar, “Mev’ûde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004), 29/491. 
46 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 67. 
47 el-Vâkıa 56/79. 
48 Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, 20/220, 221. 
49 Taberî, Camiu'l-beyan, 22/363. 
50 Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, 20/221, 222. 
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âyet-i celîlenin tasavvufî açıdan “O Kur’ân’ın esrarına vâkıf olamaz, 

onun hakiki manasını anlayamaz. Ancak kalbini nur ile dolduran ve 

letaifini pırıl pırıl parlatan kimseler onun sırrına mazhar olabilirler” 

şeklinde anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir.51 

 52(...?Kâria! Nedir o kâria) ”اْلقَاِرَعةُ َما اْلقَاِرَعةُ …“ .1.12

Süleyman Hilmi Tunahan tefsir âlimlerinin kıyametin 

isimlerinden olduğu hususunda müttefik oldukları “kâria” lafzıyla53 

ve malum surede geçen bazı ifadelerle ilgili şunları söylemiştir: 

“Burada “  اْلقَاِرَعة” ile murad olunan mana atomdur. Bu 

dünyadaki atom. “  ا َمن ثَق لَْت َمَواِزين ه  ,âyetindeki mîzandan murad ”فَأَمَّ

atom gücü ağır basan devlettir. “  اِضيَة  Bu dahî onların ”فَه َو فِي ِعيَشة  رَّ

dünyadaki terakkîlerine delâlet eder. “  ه  ,o atomun ana vatanı ”فَأ مُّ

veya onun vücut bulacağı memleket demektir.”54 

Ayrıca Tunahan, “ ِبَِحْمدَه ي َسب ِح   إاِلَّ  َشْيء   ن  م ِ  âyetinden 55”َوإِن 

bahsederken, kainattaki her zerrenin müteharrik olduğunu, atomun 

icadıyla bu âyetteki sırrın çözüldüğünü ifade etmiştir.56 

2. Bazı Sure ve Âyetlerin Özel Usullerle veya Özel 

Durumlarda Okunmalarına ve Esrârına Dair Tavsiyeleri 

Aşağıdaki tavsiyeler Tunahan’a aittir: 

“Yasîn-i şerîf şu usul üzere okunursa 41 kere okunmuş gibi 

keramet hâsıl olur: Yedi kere, “يس”. Ondört kerre, “ ذَِلَك تَْقِدير   اْلعَِزيِز

ه  إِذَا  “ Dört kere de .”َسََلٌم قَْواًل ِمْن َرب   َرِحيم  “ ,Onaltı kere .”اْلعَِليمِ  إِنََّما أَْمر 

 ”أََرادَ َشْيئًا أَْن يَق وَل لَه  ك ْن فَيَك ون  فَس ْبَحاَن الَِّذي بِيَِدِه َملَك وت  ك ل ِ َشْيء  َوإِلَْيِه ت ْرَجع ونَ 

okunmakla yekün 41 eder. Sevabı da büyür. Bu tertib üzere üç defa 

okuyan, Yâsîn-i Şerîf’in hatm-i kebîri olan 123 kere okumuş olur.”57 

 

51 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 102. 
52 el-Kâria 101/1-11. 
53 Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 32/70. 
54 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 124. 
55 el-İsrâ 17/44. 
56 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 124. 
57 Ali Erol, Hatıratım, 40-41. 
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“Sokağa çıkarken yedi Âyetü’l-Kürsî okuyup her 

defasında altı cihete üflemeli. Yedincide “  ُّود ه  ِحْفظ ه َما َوه َو اْلعَِلي َوالَ يَؤ 

 lamak lazım. Bu”ه و“ ile içine ”ه و“ diye üç defa okuyup ”الْ عَِظيم  

talimat ile vesâite binenleri Cenab-ı Hakk her türlü felaketten 

korur.”58  

“Salat-ı vitrin birinci rekatinde Fatihadan sonra “  أَلَْم نَْشَرْح

 surelerıni ”اِْخَلص“ Üçüncü rekatinde .”تَبَّتْ “ İkinci rekatinde .”لَكَ 

okuyan kimsenin dişleri sağlam ve sıhhatli olur. Diş ağrısı nedir 

bilmez.”59  

“Kevser sure-i celilini yatarken üç defa okuyup, 

sevabını Rasulullah’a hediye etmek suretiyle “Ya Rabbi, bu 

surede bulunan melaike ve ruhaniler beni şu saat ve şu dakikada 

kaldırmazlarsa, uhdemdeki vebalim onlardan sorulsun” der de 

böyle bir tedbir alırsa, o saat ve o dakikada mutlaka kaldırılır. 

Kalkmazsa ayağından çekerler. Bu tecrübesi güç olan güç olan 

şey değil.”60  

“Salat-ı münciye ve salat-ı nâriye okumadan önce “  َ إِنَّ َّللاَّ

 ً تَْسِليما وا  َوَسل ِم  َعلَْيِه  َصلُّوا  آَمن وا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ِ النَّبِي  َعلَى  ي َصلُّوَن   61”َوَمََلئَِكتَه  

âyetini okur da öyle başlarsa izin ile okumuş olur.”62 

“Her gün hakk-ı Kur’ân 200 âyettir. 50 İhlâs-ı şerîf 

okunursa bu hak ödenmiş olur. Buna riayet eden bu vesile ile 

dünyada hiçbir sıkıntı görmez. Rızkı da geniş olur.”63 

“Secde-i tilâvet âyetleri on dörttür. Kur’ân-ı Kerîm’in nûr 

ve füyûzâtının en mükemmel tecellî yerleri bu ondört secde yeridir. 

Nasıl ki ayın ondördünde ay güneşle karşı karşıya gelip tam bir ziya 

alırsa, insanı kâmil de bu secde yerlerinde nûr-i ilâhînin tecellisine 

 

58 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 105. 
59 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 14. 
60 Ali Erol, Hatıratım, 41. 
61 el-Ahzâb 33/56. 
62 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 109. 
63 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 118. 
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mükemmel bir şekilde mazhar olur. Füyûzât-ı ilâhiyeye nâiliyette 

mertebe-i kemâle ulaşır.”64 

3. Bazı Âyetlerin Mevcut Halleriyle Nazil Olmalarının 

Hikmetlerine Dair Sözleri 

3.1. “ ا    قُلْ  هَُو الَِّذي أَنَشأَُكْم َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئَِدةَ َقِليَلً مَّ

 ,De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu) ”تَْشُكُرونَ 

gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az 

şükrediyorsunuz!)65 

Süleyman Hilmi Tunahan bu âyette işitmenin görmekten 

evvel gelmesinin hikmetini şöyle açıklamıştır: 

 “Hitâb-ı izzeti anlamanın şartı duymaktır. “ ْبَِرب ِك م  ”أَلَْست  

(Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) hitabını idrak edebilmek için, 

âlem-i ezelde bütün ervaha işitmek lazım olmuştur. Bu sebepten 

sem’in rütbesi basardan daima mukaddem ve mufazzaldır. Rü’yet 

dahî sem’in neticesidir. Resûlullah Efendimiz ilk zamanlarda esvatı 

melâikeyi işitirler fakat onları görmezlerdi. Sonra Leyle-i Mi’rac’da 

hepsini ıyanen gördüler.” 66 

 Biz senin için göğsünü açmadık) ”أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ “  .3.2

mı?)67 

“Bu sure-i celilede “ َقَْلبَك” (kalbini) buyrulmayıp da 

 ,buyrulmasının hikmeti yalnız kalbin değil (göğsünü) ”َصدَْركَ “

letâif-i hamse ki kalp, ruh, sır, hafi, ahfa olmak üzere kökü âlem-i 

emrde bulunan bütün letaifin şerh edilerek kapılarının füyuzatı 

ilahiyeye açıldığını beyan etmek içindir.”68 

 ”َكَلَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقيِن لَتََرُونَّ اْلَجِحيَم  ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن اْليَِقينِ  “ .3.3

(Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, 

 

64 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 12, 13. 
65 el-Mülk 67/23. 
66 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 30. 
67 el-İnşirâh 94/1. 
68 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 65. 
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Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra 

ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz.)69 

“İlme’l-yakîn”, “ayne’l-yakîn”, “hakka’l-yakîn” vardır. 

Mesela zindanı bilmek “ilme’l-yakîn”, onu görmek “ayne’l-yakîn”, 

zindana girmek de “hakka’l-yakîn”dir. Bu cihetten “ayne’l-yakîn 

ehlinin hali “ilme’l-yakîn” ehlinden üstündür. “Hakka’l-yakîn” ise 

ayne’l-yakîn”in fevkindedir. Hazret-i Mevlâ bu sure-i celilede 

“ilme’l-yakîn” ve “ayne’l-yakîn” buyurdu da ehl-i imana olan lütuf 

ve kereminden dolayı “hakka’l-yakîn” buyurmadı. Eğer “hakka’l-

yakîn” buyurmuş olsaydı herkesin mutlaka, hiç olmazsa bir defa 

cehennemi “hakka’l-yakîn” görmesi icap ederdi.”70 

3.4. “ َصْدِري   ِلي  اْشَرْح  َرّبِ  قَاَل  ” (Rabbim! dedi, yüreğime 

genişlik ver.)71 

“Bu âyeti celilede “اْشَرْح ِلي ِ  deyince meram anlaşılmış ”َرب 

iken “َصدِْري” diye tefsir edildi. Bununla letâifin yani maneviyatın 

esrarı izhar edilerek asıl murat hasıl oldu. Çünkü letaif sadırdadır.”  

 Tunahan bu yorumu müteakip, Cenâb-ı Hakk’ın 

maneviyatın lüzumunu göstermek için kendisinin sadırlarda olanları 

bildiğine dair bazı beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanlarda 

أ وس“ د ور“ değil de ”ر   lafzını kullanmak suretiyle letaif ile alakalı ”ص 

olmayan aklın ve baştaki ilmin kıymetsizliğine işaret ettiğini 

vurgulamıştır.72 

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن...“ .3.5 ِحيِم اْلَحْمُد ّلِِلَّ ْحمِن الرَّ  Rahmân ve) ”بِْسِم هللاِ الرَّ

Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi 

Allah'a mahsustur…)73 

“Fâtiha-i Şerîfe’de yedi harf yoktur. Eğer Sûre-i Fâtiha’da 

bu yedi harf mevcut olsaydı, hiçbir kâfir Müslümana karşı 

gelemezdi. Bütün kâfirler, münafıklar ve mürtedler hemen helak 

 

69 et-Tekâsür 102/5-7. 
70 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 45, 46. 
71 Tâhâ 20/25. 
72 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 43. 
73 el-Fâtiha 1/1-7. 
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olurlar ve hepsi fecî bir surette yere serilirlerdi. “Savâkıt-ı Fâtiha” 

diye tabir edilen bu harfleri toplu halde gösteren rumuz “فجش ثز خظ” 

kelimeleridir.74 

3.6. “    ِ ن ِذْكِر َّللاَّ فََوْيٌل لِّْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهم ّمِ ” (Kalbleri Allah'ı anmak 

hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun)75 

“Burada Cenab-ı Hakk “ ِْلَسان ه م” buyurmadı. Lâkin “ق ل وب ه م” 

yani kalpleriyle zikretmeyerek letaiflerini katılaştıranlara veyl vardır 

buyurdu. Çünkü lisanın söylediğine itibar yoktur. Eğer olsaydı 

münafıklar âhirette müminlerle beraber olurlardı. Cehennemin derk-

i esfeline girmeye mahkum olmazlardı.”76 

Sonuç 

Süleyman Hilmi Tunahan’ın Kur’ân âyetlerine dair 

söylemleri ekseriyetle işârî mahiyettedir. Zira o bir sûfîdir. 

Yorumlarında kalp, nefs, zikr, letaif, nur, âlem-i emr, âlem-i halk vb. 

tasavvufî ıstılahları sıkça kullanan Tunahan birçok mutasavvıf 

müfessir gibi âyetler ve nefsin mertebeleri arasındaki irtibatı 

derinlemesine irdelemiştir. Hz. Peygamber ve ashabından nakillerde 

bulunmuş, zaman zaman da mensubu bulunduğu Nakşî silsilesinin 

önde gelen isimlerinin söz ve yaşantılarından kesitler sunmuştur. 

Çeşitli âyetler bağlamında fıkhi meselelere ve gramerle ilgili 

konulara da değinen Tunahan’ın, tefsirlerde yer alan bazı tespitleri 

yorumsuz olarak naklettiği veya onlar üzerine kendi yorumlarını 

bina ettiği vakidir. Âyetlerin mevcut halleriyle nazil olmalarının 

hikmetleri üzerine de düşünen ve açıklamalarda bulunan Tunahan, 

icra ettiği ders ve sohbetlerde bazı sure ve âyetlerin özel usullerle 

veya özel durumlarda okunmalarına ve sırlarına dair bilgiler de 

paylaşmıştır. Tunahan müstakil bir tefsir kaleme alabilecek seviye 

ve birikime sahip olmasına rağmen bu tarz bir girişimde 

bulunmamıştır. Bunun sebebi onun, takip, baskı ve zulüm altında, 

mücadelelerle dolu bir hayat sürmüş ve mevcut şartlarda, kitap 

yazmaktansa, o zamana kadar yazılmış eserleri anlayıp anlatacak, 

 

74 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 1. 
75 ez-Zümer 39/22. 
76 Ödemişli Merhûm Ziya Sunguroğlu’nun Notları, 85. 
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ilmi satırdan sadra intikal ettirip yaşatacak talebe yani canlı kitap 

yetiştirmenin daha uygun olacağını düşünmüş olmasıdır. Biz yapmış 

olduğumuz bu mütevazı çalışmayla onun tefsir sahasındaki 

yetkinliğini ortaya koymaya çalıştık. Araştırmamızın her 

safhasında, ömrünü Kur’ân hizmetine adamış bu mümtaz şahsiyetin 

hayatının, başta tedrisat metodu olmak üzere, her yönüyle gün 

yüzüne çıkarılmaya değer ve günümüz insanına ışık tutacak 

mahiyette olduğunu yakinen müşahede ettiğimizi belirtmek isteriz.
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SEB’U’L-MESÂNÎ VE MEKÂSİDÜ’L-KUR’ÂN 

İLİŞKİSİ  

Ekrem BAYAT*
 

Özet 

Bu çalışma Kur’an’ın, Arap diline ait kelimelere, kendine özgü 

içeriklerle bir anlam yükleyerek oluşturduğu terminolojisine ait Seb’ul-

Mesânî kavramının anlamlarını irdelemeyi ve bu anlamlar üzerinden 

Kur’an’ın temel hedefleri ile tekrarlanan yedi arasında bir ilişki kurmayı 

hedeflemektedir. 

Fatiha suresi ile özdeşleşen Seb’ul-Mesânî kavramı Mekkî 

surelerden biri olan Hicr suresinde ve Zümer suresinde geçmekte olup 

Müfessirler bu iki ayetin yorumu hakkında farklı görüşler ileri 

sürmüşlerdir. Abdullah b. Mes‘ûd, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. 

Abbas gibi sahâbîlerle bazı tâbiîn âlimlerine göre,  Bakara ile A’râf 

sureleri arasında bulunan altı sure ve yunus suresinin içeriğinde bulunan 

farzlar, dinî hükümler ya da ibret veren haber ve kıssaların tekrarlanması 

nedeni ile seb‘-i tıvâl surelerin bu sureler olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Ali b. Ebi Talib, Ebu Hureyre, Rebii b. Enes, Ebü'l-Aliye, 

Hasan el-Basri ve diğer bazı selef âlimlerine göre Seb’ul-Mesânî olan 

sure Fatiha suresi iken, İbn Abbas ve bazı tabiin âlimlere göre Kur’an’ın 

tamamı Seb’ul-Mesânî’dir.  Çağdaş müfessirlerden Emin Ahsen Islahî 

ise Kur’an’da ikili grupların oluşturduğu yedili bir yapının seb’ul Mesânî 

olduğunu iddia etmekte olup Hicr ve Zümer surelerinde bunun çok net 

şekilde ifade edildiğini söylemektedir. 

Bu izahların dışında A. Jeffry’in ifadelerine göre Geiger, 

kelimenin kökünün Tora’da geçen “Mişna olduğunu ileri sürmüştür. 

Nöldeke ise bu kelimenin Aramca asıllı bir kelime olduğunu iddia 

etmiştir. Onlara göre de bu kelimenin anlamı “tekrarlama, tekrarlamak 

sureti ile öğrenmek” şeklinde olması nedeni ile bu kelimenin Tora’dan 

alınmış olması ya da Aramca’dan Arapça ’ya geçmiş olması 

muhtemeldir. 

Tüm bu tanımların ortak noktasında tekrarlanan yedi ile 

Kur’an’ın gönderiliş amacı olan Tevhid ve Tevhid esası üzerinden inşa 

 

* Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat 
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edilmek istenen birey ve toplum davranışları arasında bir ilişki kurmaya 

çalıştığı görülecektir. İşte bu duruma istinaden sürekli tekrarlanan ve 

Kur’an’da yedi ayete sahip olan Mâun ve Fatiha sureleri, İslâhi’nin 

görüşüne dayanarak Seb’ul-Mesânî kavramı altında Kur’an’ın temel 

hedefleri de göz önünde tutularak nasıl bir anlam örüntüsüne sahip 

olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kur’an, Seb’ul-Mesânî, Makâsıdu’l-

Kur’an, Tefsir, İhtilaf. 

 

The Relationship of Seb’u’l-Mesânî and 

Makasıdu’l-Qoran 

Ekrem BAYAT* 

Abstract 

This study aims to examine the meanings of the concept of 

Seb'ul-Mesânî, which belongs to the terminology of the Qur'an, 

which is formed by ascribing a meaning to the words of the Arabic 

language with its own content, and to establish a relationship between 

the main goals of the Qur'an and the “repeated seven” through these 

meanings. 

The concept of Seb'ul-Mesânî, which is identified with the 

Fatiha sura, is also mentioned in one of the Makki surahs, the Hijr 

surah and the Zumar surah, and the commentators have put forward 

different opinions about the interpretation of these two verses. 

According to the companions like Abdullah b. Mes'ûd, Abdullah b. 

Umar and Abdullah b. Abbas and some ensuing scholars, the six 

suras between the Surah Al-Baqara and A'raf and the fards contained 

in the Surah Yunus claimed that these are the seb'-i tival suras 

because of the repetition of religious decrees or exemplary news and 

anecdotes. 

According to Ali b. Abi Talib, Abu Hureyre, Rabii b. Enes, 

Ebü'l-Aliye, Hasan al-Basri and some other predecessor scholars, the 

Surah which is Seb'ul-Mesânî is Surah Fatiha, while according to Ibn 

 

* Dr. Education Member, Erzincan Binali Yıldırım University, 
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Abbas and some ensuing scholars, the whole of the Qur'an is Seb'ul-

Mesânî. Emin Ahsen Islahî, one of the contemporary commentators, 

claims that a seventh structure formed by binary groups in the Qur'an 

is Seb'ul Mesânî, and he says that this is very clearly expressed in the 

Hijr and Zumer suras. 

Apart from these explanations, according to the statements 

of A. Jeffry, Geiger claimed that the root of the word is the "Mishnah" 

in the Torah. Nöldeke, on the other hand, claimed that this word is of 

Aramaic origin. According to them, since the meaning of this word 

is "to learn by repetition, to learn by repetition", it is possible that this 

word was taken from the Torah or passed from Aramaic to Arabic. 

It will be seen that the repeated seven at the common point 

of all these definitions try to establish a relationship between the 

individual and social behaviors that are desired to be built on the basis 

of Tawhid and Tawhid, which is the purpose of the Qur'an. Based on 

this situation, the surahs Maun and Fatiha, which are constantly 

repeated and have seven verses in the Qur'an, are based on the 

opinion of Islâhi, and what kind of a meaning pattern they have under 

the concept of Seb'ul-Mesânî, taking into account the basic goals of 

the Qur'an. will be explored. 

Key words: The Qur'an, Seb'ul-Mesânî, Makâsıdu'l-

Kur'an, Tafsir, Dispute. 

Giriş 

Bu çalışma Kur’an’ın, Arap diline ait kelimelere, 

kendine özgü içeriklerle bir anlam yükleyerek oluşturduğu 

terminolojisine ait Seb’ul-Mesânî kavramının anlamlarını 

irdelemeyi ve bu anlamlar üzerinden Kur’an’ın temel hedefleri 

ile tekrarlanan yedi arasında bir ilişki kurmayı 

hedeflemektedir. 

1.Seb’ul-Mesânî: 

Fatiha suresi ile özdeşleşen Seb’ul-Mesânî kavramı 

Mekkî surelerden biri olan Hicr suresinde  ِمَن َسْبعاً  ٰاتَْينَاَك  َولَقَْد 

 Ant olsun, biz sana tekrarlanan yedi ayeti“ اْلَمثَا۪ني َواْلقُْرٰاَن اْلعَ۪ظيَم  
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ve büyük Kur'an'ı verdik. “1 ayetinde “Seb’an mine’l-Mesânî” 

şeklinde, Zümer suresinde de   ًُمتََشابِها َل اَْحَسَن اْلَح۪ديِث ِكتَاباً  ُ نَزَّ َّللَاه

َمثَانَِيَۗ تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَّ۪ذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْمْۚ ثُمَّ تَ۪ليُن ُجلُوُدهُْم َوقُلُوبُُهْم اِٰلى  

يُ ِذكْ  اُءِۜ َوَمْن  يََشَٓ َمْن  بِ۪ه  يَْه۪دي   ِ ٰذِلَك هَُدى َّللاه  ِِۜ ِمْن َهاٍد  ِر َّللاه لَهُ  َفَما   ُ ْضِلِل َّللاه

“Allah sözün en güzelini; ayetleri, (güzellikte) birbirine 

benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir 

kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri 

(vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de 

(vücutları da) kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte 

bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru 

yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol 

gösterici yoktur.”2  ayetinde      مثاني   şeklinde geçmektedir. 

Seb’ul-Mesânî kavramının ilgili ayetlerde hangi anlamlara 

geldiği ve bu kapsamda değerlendirilen sure ya da sureler 

hakkında serdedilen görüşleri zikretmeden evvel iki kelimeden 

oluşan Seb’ul-Mesânî kelimelerinin klasik lügatlerde hangi 

anlamlara geldiğini aktarmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

 İki kelimeden oluşan “ Seb’ul-Mesânî” sözlükte 

“yedi” anlamındaki سبع ile” katlamak, bükmek, iki katını 

almak” anlamlarına gelen  nın çoğulu olan مثني kökünden  ثني   

 kelimelerinden mürekkep bir kavramdır.3 Rağıb el  مثاني     

İsfehanî (ö. 503/1109) "seb' kelimesinin aslı sayıdır" demekte 

olup Arapçada ki yedi sayısının karşılığıdır.4   سبع kökünden 

 

 
1 Hicr Suresi,15/87 
2 Zümer suresi, 39/23 
3 İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem b. Ali Ebu’l-Fadl 

Cemalüddin ibn Manzûr el Ensârî, Lisanu’l-arab, 

(Beyrut,1414),14/11; Fîrûzâbâdî, Mecdüddin Muhammed b. 

Ya'kub. Kâmûsu’l-muhît, (Müessetür’risâle, Beyrut-Lübnan, 

2005),1/1267; Zebîdî, Muhammed Murtaza el-Huseyn. Tâcu’l-

Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs. (Dâru’l-Hidâye, 

Kuveyt,1965),37/283; Ferâhidî, Ebû Abdurrahman Halîl b. Ahmed 

b. Amr b. Temîm, Kitâbu’l-Ayn, Tahk. Mehdî el-Mahzûmî.( Dâru 

mektebetü Hilâl,  Trs),8/242. 
4 Rağıp el-İsfehânî, Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredat fi Garibi'l-

Kur'an, İst.,1986, 325. 
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türetilen سبّع  / أسبع  / سبع  gibi çeşitli fiil kalıpları ise yırtıcı 

hayvanlarla alakalı yan anlamları olup5, asıl itibari ile “ bir 

topluluğun yedinci kişisi olmak, yaptığı işi yedi kez tekrar 

etmek ve yedi kat ip yapmak” gibi anlamlara gelmektedir.6 

 Bu iki kelimeden biri olan سبع (yedi) kelimesinin Arap 

kültüründe ayrı yeri ve önemi bulunmaktadır. İbnu’l-esîr bu 

sayı ve katları olan yetmiş ile yediyüz sayılarının Araplarda 

mübalağalı anlatımlarda, çokluk ve artışlarda kullanıldığını 

ifade etmektedir.7 Bu yaklaşımla Kur’an ayetlerine 

bakıldığında Allah yolunda harcanan her bir malın karşılığının 

Allah tarafından bire yedi yüz olarak ödeneceğini ifade eden 

ayetlerde8 kesret (çokluk) anlamı kullanılmıştır. Bunun yanı 

sıra, müşrikler için peygamber (as)’ın yetmiş defa onlar 

hakkında istiğfar etse dahi bağışlanmayacağını9 konu edinen 

ayetlerde de mübalağa ve teksir anlamı olduğu açık ve net bir 

şekilde görülmektedir. Keza Araplar kendilerine bir dirhem 

veren kişi hakkında سبع هللا لك اْلجر “Allah iyiliğinin karşılığını 

yedi kat artırsın” diye dua ederdi,10 

 kelimesine gelince Elmalılı Hamdi Yazır bu مثاني 

kelime hakkında ; Mesniâ ya da Mesnât kelimesinin çoğulu 

olan Mesânî “ tesniye” ve “istisnâ” anlamına gelen “ seny” 

veya “senâ” kelimelerinden türetilmiş olabileceğini 

söylemektedir. “Kıvrılmak, katlanmak, ikiletme veya başka bir 

şeyin eklenmesi ile artan herhangi bir şeye bu kavram 

 

5 İbnü'l-Esir, Mecdüddin el-Mübarek b. Esirüddin, en-Nihâye fî 

Garîbi'l-Hadis ve'I-Eser, tahk, Tâhîr Ahmed ez’Zâvî,Mahmûd 

Muhammed et-Tahânî, (Beyrut,1979), 2/335. 
5 Bakara suresi, 2/196 
6 İbn Manzûr, , Lisanu’l-arab, 14/11; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-

muhît,1/1267. 
7 İbnü'l-Esir, , en-Nihâye fî Garîbi'l-Hadis ve'I-Eser, 27335. 
8 Bakara suresi, 2/196 
9 Tevbe suresi,9/80 
10 İbnü'l-Esir, , en-Nihâye fî Garîbi'l-Hadis ve'I-Eser, 2/335; Mustafa 

Öztürk, Kur’an’da Seb’i Mesânî Kavramı, Diyanet İlmi Dergi, 

(Ankara, 1971, cilt.38, Sy, 1), 103. 
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kullanılmaktadır. Buna göre kelimenin anlamı ikişer, ikili, 

bükülü, kıvrımlı gibi manalara gelmektedir. Bu anlamlarına 

istinaden kat ve kıvrımları olan nesnelere Mesânî denilmekte 

olup, hayvanların diz ve dirseklerine de bu kavram 

kullanılmaktadır.11 

 Bu izahların dışında A. Jeffry’in ifadelerine göre 

Geiger, kelimenin kökünün Tora’da geçen “Mişna olduğunu 

ileri sürmüştür. Nöldeke ise bu kelimenin Aramca asıllı bir 

kelime olduğunu iddia etmiştir. Onlara göre de bu kelimenin 

anlamı “tekrarlama, tekrarlamak sureti ile öğrenmek” şeklinde 

olması nedeni ile bu kelimenin Tora’dan alınmış olması ya da 

Aramca’dan Arapça ’ya geçmiş olması muhtemeldir.12 

 kelimesi ve ondan türetilerek elde edilen (yedi) سبع 

 kelimesi Kur’an ve hadislerde çok kez (yetmiş) سبعون

kullanılması bu sayının diğerlerinden farklı bir hususiyeti 

varmış gibi bir algı oluşturmaktadır. Kur’an ayetleri içerisinde 

yedi sayısı farklı surelerde olmak üzere tam 26 kez 

zikredilirken, üç ayette de yetmiş sayısı geçmektedir.13 Bu 

ayetlerde geçen ve İbn Cevzî ile Zemahşerî’nin de  14ifade 

ettiği gibi yedi ve yetmiş sayıları kimi yerlerde reel anlamda 

sayı olarak kullanılırken kimi yerlerde de çokluktan ve 

kesretten kinaye olarak verilmiştir. Mesela hac ibadeti 

esnasında kesilmesi vacip olan kurbanı kesmeye gücü 

 

11 Yazır, Elmalılı M: Hamdi, Hak Dini Kur'an (DiE, İst., 1979), 

5/3074-3075. 
12 Mustafa Öztürk, Kur’an’da Seb’i Mesânî Kavramı,10. 
13Bakara suresi, 2/29-196-261; Hicr suresi, 15/44-87; Yusuf suresi, 

12/36-43-46-48; İsra suresi,17/ 44;Mu’minûn suresi, 23/17-

86;Fussilet suresi, 41/12; Talak suresi, 65/12;Mülk suresi,67/ 3; 

Nuh suresi, 71/15; Nebe suresi, 78/12 ;Maide ,5/ 89-95; Âraf suresi, 

7/40; Yûnus suresi, 10/24; Kehf suresi, 18/22; Tâhâ suresi, 20/121; 

Hac suresi, 22/28-36. 
14 Ebu’l-Kâsım Mahmûd b. Amr b. Ahmed ez-Zemahşerî, el-Keşâfu 

an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl, (Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut), 

2/295;İbnü'I-Cevzl, Ebü'l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali, 

Zadü'l-Mesîr fi İlmi't-Tefsir, (Beyrut, 1422 h.), 2/285. 
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yetmeyenlerin yedi gün oruç tutması hadisesinde bizzat yedi 

sayısı reel bir sayı olarak zikredilmiş15, münafıkların asla 

bağışlanmayacağını ifade eden tevbe suresi sekseninci 

ayetinde geçen yetmiş sayısı reel anlamda bir sayı olmayıp 

çokluktan kinayedir.16 

 Bütün bu söylediklerimize ilaveten bu lafızları 

metafizik alanın unsurlar ile anlamaya çalışanlarda olmuştur. 

Özellikle ilk dönem müfessirlerinden bazıları bilinen arşın 

yerine, gayba konu olan bilgileri referans alan bir anlayışla 

arşınları tanımlamışlar ve bu tanımlarla ayeti anlama 

gayretinde olmuşlardır. Nitekim İbn Abbâs hakka suresinin 32. 

Ayetinde geçen yetmiş arşın uzunluğunu anlamaya çalışırken 

meleklerin arşınını esas almıştır.17 Bilindiği gibi bu ayetlerle 

Allah, kullarının tahayyül edebileceği bir ölçü birimi 

kullanarak meselenin izahını yaparken bilinmeyen bir ölçü 

birimi ile anlamaya çalışmak ayetin ifade etmek istediği 

anlamın muhataplar nezdinde kapalı kalmasına neden olacak 

ki bu durum da Kur’an’ın anlaşılabilir olma özelliği ile 

uygunluk arz etmemektedir. 

 Yedi ve yedi sayısının katları Kur’an ayetlerinin yanı 

sıra hadislerde de bol miktarda kullanılmaktadır. Söz konusu 

hadisler incelendiğinde daha çok apokaliptik denilen ve 

dünyanın sonu ya da kıyamete doğru meydana gelecek 

fitnelerle ilgili olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır. Bu 

sayıların apokalips konularda bulunması sadece İslami 

literatüre ait olmayıp Eski Ahit, Bâbil ve Pers kaynaklarında 

da yer aldığı bilinen bir husustur18. Daha önceden de 

 

15 Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hasan b. Huseyin er-Râzî, 

Mefâtîhu’l-Ğayb, (Dâru İhyâ’it-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1420 H), 

5/310. 
16 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb,16/113. 
17Beğavi, Ebü Muhammed el-Hüseyn b. Mes'ûd, Meâlimü't-Tenzîl fî 

Tefsîri’l-Kur’ân, tahk. Abdurrezzâk el-Mehdî,(Dâru İhyâi’t-

Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1420 h.) , 5/145. 
18 Mustafa Öztürk, Kur’an’da Seb’i Mesânî Kavramı, Diyanet İlmi 

Dergi, (Ankara, 1971, c.38,           sy, 1),108; Bu konuda geniş bilgi 
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belirttiğimiz üzere Araplarda, yedi ve yetmiş sayıları 

genellikle çokluk ve kesret ya da mübalağalı bir anlatım üslubu 

olduğu için Hz. Peygamber’in hadislerinde geçen bu 

sayılarında bu anlamda kullanıldığı aşikârdır.  

 Bu genel değerlendirmelerden sonra makalemize konu 

teşkil eden Seb’ul-Mesâni kavramının geçtiği Zümer suresinde 

bu kavramın nasıl anlaşıldığına geçebiliriz; 

 Bilinen meallerde Mesânî kelimesi “ikişerli” ve 

“tekrar” manası verilerek çevrilmiştir.19 Bunu yaparken dilden 

dile çevirinin güçlüğü, bir de çeviri yapılan dilin Arapça 

olması nedeni ile kavramın daha iyi anlaşılması için metinde 

olmayan bazı ilaveler de yapmışlardır. Çünkü Kur’an’ın bir 

özelliği olarak verilen Mesânî kavramını birebir başka bir dile 

tercüme edilmesi, anlamın mücmel ve beyandan uzak 

olmasına neden olacaktır. İlave açıklamalar olmadan yapılan 

tercümelerde bu durum açıkça gözükmektedir. İşte yalın 

tercümelerin neden olduğu söz konusu mücmelliğin 

giderilmesi için Kurtubî “ Kur’ân’ın usanıp sıkılmadan sürekli 

okunabilir bir kitap olması”20 ilavesini yaparken Zemahşerî 

önce bunun ne faydası olabilir şeklinde bir soruya; “insanların 

en fazla sıkıldıkları konular vaaz ve nasihatlerdir. 

Dinlenmeyen bu tarz konuların amelinin mümkün olabilmesi 

için Peygamber (as), vaaz ve nasihatlerini üç ya da yedi kez 

tekrarlardı” açıklamalarını ilave etmektedir.21 Râzi ise çok 

farklı bir şekilde yaklaşmış ve Kur’an’da emir-nehiy, Mücmel-

mufassal, gökyüzü-yeryüzü, cennet-cehennem vb. gibi ifade 

birimleri çiftler halinde zikredilmek sureti ile tekrar edilmiştir. 

 

için bkz. Paçacı, Mehmet, "Hadis'te Apokaliptisizm veya Fiten 

Edebiyatı", İslamiyât, (Cilt: ı, Sayı: I, Ankara, 1998) ,35-53. 
19 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Kur'an-ı Kerim ve Meali, Hazırlayan ve 

notlandıran: Dücane Cündioğlu, (İst., 1993); Hasan Basri Çantay, 

Kur'an-ı Hakîm ve Meal-i Kerîm,( Istanbul, 1984).vb 
20Ebû Abdullah muhammed b. Ahmed b. Ferah el-Ensârî el-Kurtubî, 

el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’an,Tahk. Ahmed el-Berdûnî ve İbrahim 

Atfîş, (Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, Kahire, 1964), 15/249. 
21 Zemahşerî, Keşşâf,4/123. 
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Bununla Allah, kendi varlığı dışında her şeyin çift olduğunu 

ama kendisinin tek, eşi ve benzeri olmadığı üzerine vurgu 

yapmıştır.22 

 Özetle bütün bu görüşler çerçevesinde Zümer suresi 

23.ayette Kur’an’ı niteleyen bu kavram; Kur’ân’ın, Allah’ın 

birliğine vurgu yaparak tevhid şuurunun inananlar tarafından 

tam anlamı ile içselleştirilmesini sağlamak amacına matuf 

olarak muhtelif konuları çiftler halinde, usanıp bıkılmadan 

tekrar tekrar okunabilen bir üslupla indirilmiş bir kitap olduğu 

sonucunu çıkarmamız mümkün gözükmektedir. 

 Bir diğer ayet olan Hicr suresinin 87. Ayetinde  َولَقَْد

اْلعَ۪ظيمَ  َواْلقُْرٰاَن  اْلَمثَا۪ني  ِمَن  َسْبعاً   Ant olsun, biz sana“    ٰاتَْينَاَك 

tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik.”23 Ayeti 

Mekke’de nüzul eden ayetlerden biri olup bu konu üzerinde 

âlimlerin ittifakı söz konusudur. Ancak Vâhidî, Râzi, İbnu’l-

Cevzî ve Bedrüddîn Aynî gibi bir kısım müfessirler bu ayetin 

“ Kurayza ve Benî Nadr Yahudilerine yedi kervan mal 

gelmişti. Bu kervan da bulunan mallar, bir kısım 

Müslümanların hoşuna gitmiş ve Bu mallar bizim olsaydı, hem 

güçlenir hem de onları Allah yolunda infak ederdik demeleri 

üzerine biz size bundan daha hayırlı olan yedi ayeti verdik 

şeklinde ki rivayete istinaden bahsi geçen ayetin Medine ‘de 

indiğini söylemişlerdir.24 Ancak Alûsî bu görüşün zayıf 

olduğunu belirtmektedir.25 

 Diğer yandan ayette geçen   من, cümle içerisinde 

taşıdığı anlam itibari ile konumuzu destekler niteliktedir. 

 

22 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 26/446 
23Hicr suresi, 15/87 
24 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, c.19,s.160; Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. 

Muhammed b. Ali el-Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basît, Tahk.Muhammed 

b. Suud,(İmadetü’l-Bahsi’l-İlmî, Trs),12/650; İbnü'I-Cevzl, Zadü'l-

Mesîr fi İlmi't-Tefsir,2/541. 
25 Şihâbud’dîn Mahmud b. Abdullah el-Huseynî el-Âlûsî, Rûhu’l-

Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm,(Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

Beyrut 1415 h.),7/385. 
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Zeccâc bu konuda iki görüş olduğunu söylemektedir; Buradaki 

“min” ya Teb’îz (kısmiyet) ya da sıfat olma halini ifade 

etmektedir. Teb’îz ifade etmesi halinde mana “Ant olsun ki biz 

sana, kendisiyle Allah’a övgü ve sena yapılan yedi ayeti ve 

yüce Kur’an’ı verdik” şeklinde olmaktadır. Şayet sıfat olarak 

düşünülürse “sana mesânî olan yediyi verdik” şeklinde mana 

verilmesi mümkündür.26 

 Buraya kadar anlatılanlarla َسْبع ِمَن اْلَمثَا۪ني hakkında dil 

bilimsel anlamda bir bilgi elde etsek de salt bu manalarla 

Kur’an’ı anlama noktasında bir yere varamayacağımız 

muhakkaktır. Öyleyse alanımızda kaynak olma niteliğine sahip 

eserlere müracaat ederek bu bilgilerin aydınlatması ile bir 

sonuca ulaşmamız kaçınılmazdır.  

Müfessirler      اْلَمثَا۪نيَسْبًع ِمَن  olduğu söylenen sure veya 

sureler hakkında farklı görüşler ileri sürmüştür.  Kur’an’ın bu 

ifadesi üzerinde geçmiş dönem müfessirler arasında bir ittifak 

hasıl olmamıştır. Her müfessir elinde bulunan kaynak ve 

bilgiler ışığında görüşünü belirtmiştir. İşte bu görüşler ışığında 

tebliğimizi bina etmeye çalışacağız: 

a-Fatiha Suresi: Bu görüş, Ali b. Ebi Talib, Ebu 

Hureyre, Rebii b. Enes, Ebü'l-Aliye, Hasan el-Basri ve diğer 

bazı selef âlimlerine atfedilmiştir.27 َسْبًع ِمَن اْلَمثَا۪ني olan bu sure 

mana ciheti ile Kur’an’ın özünü teşkil etmesi ve sürekli 

tekrarlanan bir durumu olması nedeni ile diğer görüşler 

içerisinde doğru olma ihtimali en  fazla olandır. Ebu Hureyre 

(ra) tarafından rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber (as) 

: Fatiha süresi, Ümmü'l-Kur'an (Kur'an'ın temeli), Ümmü'l-

Kitab (Kitabın esası), Seb’ul-Mesâni ve Yüce Kur'an'dır" 

buyurmaktadır. Fatiha suresinin َسْبًع ِمَن اْلَمثَا۪ني olduğu görüşü 

 

26 Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. Seriyy, Meâni'l-Kur'ân ve İ'râbuhu 

tahk. Abdülcelil Abduh Şelebi, (Beyrut,1988), 3/185. 
27 Mustafa Öztürk, Kur’an’da Seb’i Mesânî Kavramı, Diyanet İlmi 

Dergi, (Ankara, 1971, c.38, Sy, 1), 116. 
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Hz. Ömer tarafından da savunulmuş ve bu sure yedi ayetten 

müteşekkil olması nedeni ile ona bu isim verilmiştir.28 

 Hz. Peygamber, Fatiha suresini Kur’an içerisindeki 

surelerin en büyük suresi olarak niteler ve onun Seb’ul-Mesânî 

ve kendisine verilen Kur’an olduğunu belirtir.29 Taberi, konu 

ile ilgili hadislerin sıhhatine dayanarak es-Seb’ul-Mesânî ile 

Fatiha suresinin kastedildiğini söylemiştir.30 

b- Seb’i Tıval (yedi Uzun sure): Taberi yedi uzun 

surenin seb’ul-Mesâni olarak kabul edenler arasında şu 

isimleri saymaktadır; İbn Mes’ûd, İbn Ömer, İbn Abbas, Said 

b. Cübeyr. Bu konuda nakledilen rivayetlerin hemen hepsi İbn 

Abbas, Said b. Cübeyr ve Mücahid'e dayanmaktadır.31 İbn 

Abbâs yedi uzun sureden maksadın Bakara, Âl-i İmrân, Nîsa, 

Mâide, Âraf, Enfâl ve Tevbe sureleri olduğunu 

belirtmektedir.32 Yine Sâid b. Cübeyr tarafından nakledilen bir 

rivayette Übeyy b. Kâb’dan nakledildiğine göre peygamber 

(as) ; “Allah, Tevrat ve İncil’de Ümmü’l-Kur’ân gibi bir sure 

indirmemiştir. O Seb’i Mesânî’dir.” buyurmuştur. Ayrıca 

Kurtubî bu surelerin, içinde öğütler, ibret ve ahkâm ile ilgili 

ayetler bulunduğundan dolayı böyle isimlendirildiğini 

belirtmektedir. 33Ancak bu uzun sureler Medine’de nazil 

olması nedeni ile kronolojik olarak Seb’ul Mesânî tanımına 

uymamaktadır. Çünkü Seb’ul Mesânî ifadesinin geçtiği Hicr 

suresinde    َٰاتَْينَاك  ifadesi Mazi (geçmiş zaman kalıbı) ile َولَقَْد 

verilmesi uzun surelerinde Medine’de nazil olması bu durumu 

destekler niteliktedir. 

 

28 İbnü'I-Cevzl, Zadü'l-Mesîr fi İlmi't-Tefsir, 2/541; Muhammed b. 

Cerîr b. Yezîd b. Kesîr ebû Cafer et-Taberî, Câmiul Beyân fî 

Tefsîri’l-Kur’ân, Tahk.Ahmed muhammed Şâkir, (Müesssetü’r-

Risâle,2000), 17/129. 
29 Müsned, 4,211; 5,114; Buhârî, “Tefsîr”, 1/1, 15/3, “Feżâʾilü’l-

Ḳurʾân”, 9; Tirmizî, “Sevâbü’l-Ḳurʾân”,1. 
30 Taberî, Câmiul Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, 17/129-135. 
31 Taberî, Câmiul Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, 17/128-129. 
32 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’an,10/54. 
33 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’an,10/55. 
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c- Orta Uzunluktaki Sureler: Seb’i Tıvâl olan 

surelerden daha az mufassal olarak adlandırılan ve Kur’an’da 

Kâf suresinden Kur’an’ın sonuna kadar tüm olan tüm 

surelerden ayet sayısı fazla olan ve orta uzunluktaki surelerin 

seb’u-l-Mesâni olduğu iddia edilmiştir. Üzerinde ittifak 

olamayan bu görüşe Sevban’dan rivayet edilen şu hadis delil 

getirilmiştir: “Allah bana, Tevrat’a karşılık yedi uzun sureyi 

(seb‘i-tıvâl), İncil’e karşılık yüz civarında ayet sayısına sahip 

olan sureleri (miûn), Zebur’a karşılık mesânîyi verdi. Rabbim 

bana mufassal sureleri vermek suretiyle de [onlardan] üstün 

kıldı.”34 

 Bu görüşün kime ait olduğunu belirtmeyen Râzi, bahsi 

geçen hadisin doğru olması halinde söylenecek bir sözün 

olmadığı, aksi halde hadisin içeriğinin problemli olduğunu 

belirtmek de bunun temel sebebinin de mesânî olan sure ya da 

surelerin diğerlerinden daha faziletli olması ileri sürmektedir. 

Hatta orta uzunluktaki surelerin Kur’an’da geçen başka 

surelere nazaran daha faziletli olmadığına ilişkin ittifakta söz 

konusudur. Hal böyle olunca Râzî’ye göre bu surelerin seb’ul-

Mesânî olma ihtimali bulunmamaktadır.35 

d-Kur’an’ın Tamamı: Bu yoruma göre Kur’an’ın 

tamamı bu kategoride değerlendirilmelidir. Bu anlama ve 

yorum şekli İbn Abbas’a ve tabiinden bazı âlimlere nispet 

edilmektedir.36 

e-İkili Gruplardan Oluşan yedili Yapı: Çağdaş 

müfessirlerden Emin Ahsen Islahî Kur’an’da ikili grupların 

oluşturduğu yedili bir yapının seb’ul Mesânî olduğunu iddia 

etmekte olup Hicr ve Zümer surelerinde bunun çok net şekilde 

ifade edildiğini söylemektedir. Ona göre, surelerin her biri 

kendi içinde bir bütünlük arz etse de surelerin iki veya daha 

fazlasının bir araya gelerek oluşturduğu bütünlük daha güçlü 

 

34 Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 19/160. 
35 Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 19/160. 
36 Râzi, Tefsîru’l-Kebîr, 19/159. 
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bir mantaliteye sahiptir.37 Islahî, Kur’an sureleri birbirleri ile 

eşleşerek önce ikili gruplar, bu ikili gruplarda belli bir düzen 

dâhilinde bir araya gelerek yedili grupları meydana 

getirmektedir. Ayrıca ona göre Fatiha, Nûr, Ahzâp ve Hucurât 

sureleri bu yedili gruptan hiçbirine girmez. Çünkü Fatiha 

suresi Kur’an’ın ön sözü niteliğinde olup diğer surelerden 

oluşan grup ve surelerin tamamlayıcısı durumundadır.38 

Ayetlerin içeriği buna göre düzenlendiğinde ikili ve yedili 

sistem kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

 Islahi’nin bu görüşüne istinaden, Fatiha ve Mâûn 

surelerinin Kur’an’da yedi ayete sahip tek iki sure olması hem 

tekrarlanması hem de iki surenin anlamca birbirini destekler 

mahiyette olması nedeniyle اْلَمثَا۪ني ِمَن   sureler olduğunu َسْبًع 

ifade etmeye çalışacağız. Fatiha ve mâun sureleri arasında 

oluşan ikili grubun oluşturduğu bütünlüğü, birbirini 

tamamlayan bir anlam örüntüsü içerisinde değerlendirmek 

sureti ile tekrarlanan iki sure olan Mâun ve Fâtiha surelerinde 

ilahi maksatların nasıl defalarca insanların akıl ve gönül 

dünyalarına yer ettirildiğini ifade edilmesi bu bildirinin temel 

amacı olarak ortaya çıkacaktır. 

 

2.Makâsıdü’l-Kurân:  

Makâsıd kelimesi Maksad kelimesinin çoğulu olup 

Kasade fiilinden masdardır. Sözlük anlamı “bir şeye varma, 

yönelme ve yönelinen şeyde toplanma, bir araya gelme” 

anlamı taşımaktadır.39 “Kasade” fiilinin çok çeşitli anlamları 

olmasına rağmen bunların hepsinde “herhangi bir hedefe 

 

37 Abdulhamit Birışık, “Islâhî, Emîn Ahsen, TDV İslam Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 1999),19/191-193. 
38Abdülhamit Birışık, Seb’ul-Mesânî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, (İstanbul,: TDV Yayınları, 2009), 36/261-262. 
39  İbn Manzur, Lisânu'l-Arab, 3/353- 357; Ahmed b. Fâris b. 

Zekeriyya el-Kazvînî,Mu’cemu Mekâyîsu’l-Luga, Dâru’l-

Fikr,1979, 2/398; İbni Manzûr, Lisânu’l-Arab, 8/406;Zebîdî, 

Tâcu’l-Arus min Cevâhiri’l-Kâmûs, 1/12. 
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yönelmek” anlamı bulunmaktadır. Bu kelimeden türeyen el-

Kâsid: yolun doğruluğu, tarîkun Kasîdin: kolay ve doğru yol, 

el-Kâsidu fi’ş-şey:ifradın zıttı, el- Kâsidu mine’ş-şi’ri: yarım 

mısrası tam olan şiir şeklinde anlamlara sahiptir.40 

İslami ilimler literatüründe “Makâsıd” kelimesi bu 

yalın kullanımının yanı sıra “Makâsıdü’ş-Şeri’a”, 

“Makâsıdü’ş-Şer’iyye”, “Makâsıdü’ş-Şârî” gibi ifade şekilleri 

ile de kullanılmakta olup İlâhi maksatlarının türlerini ifade 

etmesi anlamında da “Makâsıdü’t-Tekvîniyye” ve 

“Makâsıdü’-Şer’iyye” şeklinde kalıplara da rastlanmaktadır.41 

Bu son iki kalıplardan ilki Allah’ın kevnî alem üzerindeki 

yarattığı varlıklar üzerinden dilediği neticeyi elde etme 

maksadı ile evrendeki varlıklara yönelmesi anlamına gelirken, 

ikinci ise cüz’i irade ile yaratılan ve dünyaya özgür olarak 

gönderilen insanın seçimlerine, yaşam koşullarına ilahi bir etki 

gerçekleştirmek için bir takım emirler beyan etmesi ve bu 

emirlerin neden vahyle gönderildiğini bildirilmesidir. 

2.1-Makâsıdu’l-Kur’an’a Olan İhtiyaç 

Makâsıdu’l-Kur’an olarak ifade bulan hikmetler, insan 

amellerinin ruhu kabilindedir. İnsanın ruhu olmadan yaşaması 

nasıl mümkün değilse Makâsıdu’l-Kur’an ile ifade bulan bu 

hikmetler olmadan yaşaması da mümkün değildir.42 Bu 

anlamda İslami ilimlerin içerisinde önemli bir yere sahip olan 

Makâsıdu’l-Kur’an’la bilim insanı, İlahi emir ve yasakların 

hikmetlerini anlaması mümkün olmaktadır.43 Bu hikmetler göz 

ardı edilerek yapılan her türlü çalışma, içeriğine vasıl olmayan 

 

40 Ali Muhammed Esad, Makâsıdî tefsir: Kur’an-i Kerim’i amaç ve 

Hikmet Eksenli anlamak (Istanbul: Istanbul 29 Mayis Universitesi 

Kur’an Arastirmalari Merkezi (Kuramer), 2018), 186-187. 
41 Ali Pekcan,”Makâsıdü’ş-Şerîa Bilgisinin Önemi”( Marife Dergisi, 

yıl. 2, sayı. 2, güz 2002),  219-227. 
42 Ebû İshâk İbrâhim b. Mûsa b. Muhammed eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât, 

Thk.,Ebû Ubeyde Meşhûr b. Hasan Âli Selman,( Dâru İbn-i 

Affân,1997),3/44. 
43 Ahmet b. Abdurrahim b. Şehîd Şah Veliyullah ed-Dihlevî, 

Huccetullahi’l-Bâliğa,Thk., Seyyid Sâbık,Lübnan, 2005,2/157. 
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sadece zahiri ile ilgili kalan bir çalışma olmaktan 

kurtulamayacaktır.44 

 Sadece bilim ve bilim insanı ilgili olmayan 

Makâsıdu’l-Kur’an, hayatını din ve dini ilkeler üzerinden 

idame ettirmek isteyen tüm mütedeyyin insanları da yakından 

ilgilendirmektedir. Çünkü Makâsıd dediğimiz hikmetlerden 

koparılmış her amel insanı, durgunluğa ve can sıkıntısına 

yatkın bir hale getirmekle kalmaz, nereye gittiğini, neyi niçin 

yaptığını bilemeyen bir kaos ve kargaşa ortamına 

sürüklemektedir. Bunun aksi durum olan yapılan her eylemin 

bir hikmeti bir maksadı olduğu gerçeğine inanmak ve buna 

göre bir davranış biçimi geliştirmek ise insanın eylemlerinde 

aktif olmasına, ısrarlı ve devamlı olmasına daha da önemlisi 

karşılaştığı zorluklara rağmen sabırlı olmasına katkı 

sağlayacaktır.45 Zekat ibadetinin hikmetlerini bilmeyen bir 

insanın bu ibadeti yerine getirmesi ile bilen bir insanın yerine 

getirmesi arasında bir fark olacağı gerçeği üzerinden bir misal 

verilecek olursa, bu ibadetin hikmetini bilmeyenler zekat 

ibadetini yapmaktan imtina edecektir. Çünkü bu eylem onun 

için malının azalması, hak etmeyen birine kendi malı üzerinde 

bir tasarruf hakkı sağlamak anlamları taşırken, bu ibadetin 

maksatlarına vakıf olan mütedeyyin insanlar, zekâtın insanı 

tezkiye eden ve malın artmasına neden olan bir ibadet olduğu46 

bilinci ile devam edecekleri görülecektir. Bu durum ise 

toplumda kardeşlik ruhunun gelişmesine, birlikte yaşama 

kültürünün artmasına katkı sağlayacaktır. 

 Bu konu ile alakalı olarak peygamber (as) Huneyn 

savaşı sonrası elde edilen büyük miktarda ganimetin taksimatı 

sırasında meydana gelen ve ibn-i Hişam “Sîretü İbn-i Hişâm” 

adlı kitabında anlattığı olay güzel bir örnektir: 

 

44 Ahmed er-Rîsûnî,Medhalü ilâ Makâsıdi’ş-Şerîa,(Kahire:2009),19. 
45 Ahmed er-Rîsûnî,Medhalü ilâ Makâsıdi’ş-Şerîa,19. 
46 Tevbe suresi,9/103 
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Müşrikler mağlup olmuş, o gün çok ganimet ele 

geçirilmişti. Ganimeti muhacirlerle, Mekkeli‘lerden savaşa 

iştirak edenler arasında paylaştırdı. Ensar‘a bir şey vermedi. 

Ensar‘dan bir kabile buna gücendi. Hatta içlerinden birisi: 

"Andolsun ki, Allah Rasulü kavmine kavuştu artık geri 

dönmez" dedi. 

Ensar adına Sa‘d b. Ubade, Peygamber (as)’a gelip: Ey 

Allah Rasulü, Ensar‘dan şu kabile, sana gücendi,‘ dedi. O: 

"Hangi hususta," buyurdu. Sa‘d b. Ubade: "Şu ganimetleri 

paylaştırman hususunda. Onları kavmine ve diğer Araplar‘a 

dağıttın, onlara bir pay ayırmadın. Peygamber (as): "Ey Sa‘d, 

senin bu husustaki kanaatin ne?" diye sordu. O: Ben de, 

kavmimden bir ferdim, diye cevap verdi. Peygamber (as): 

"Kavmini topla. Toplandıklarını da bana bildir," buyurdu. Sa‘d 

onlara seslendi. Orada toplandılar. Muhacirlerden de bir grup 

gelip, toplantıya katılmak istediler. Kendilerine müsaade 

edildi. Bir diğer gruba müsaade edilmedi. Ensar‘dan hiçbir 

kimse dışarıda kalmamıştı. Hz. Peygamber geldi ve şöyle 

buyurdu: "Ey Ensar topluluğu! Siz dalalette iken ben size 

gelmedim mi? Benim vasıtamla Allah sizi hidayete erdirmedi 

mi? Sizler muhtaç iken Allah sizi zengin kılmadı mı? 

Birbirilerinizin düşmanı iken Allah gönüllerinizi birbirinize 

ısındırmadı mı?‘ Ensar: Evet, Ya Rasulullah, dediler. Allah 

Rasulü: "Ey Ensar, bana cevap vermeyecek misiniz?" Ensar: 

Ey Allah Rasulü, ne diyelim, nasıl cevap verelim? Minnet ve 

lütuf Allah ve Rasulü‘ne aittir,‘ dediler. Allah Rasulü ise: 

Andolsun ki, isteseydiniz; herkes yalanlarken biz seni tasdik 

ettik, kovulmuş olarak yanımıza geldin, seni bağrımıza bastık, 

yoksul olarak geldin sana yardım ettik. Korkarak geldin seni 

emniyete kavuşturduk, arkasızdın sana yardım ettik, derdiniz" 

buyurdu. Ensar: "Lütuf ve Kerem Allah‘a aittir." dediler. Allah 

Rasulü: "Ey Ensar, çok basit bir miktar dünyalık yüzünden mi 

gücendiniz? Ben, bunlarla, Müslüman olan bir kavmi İslâm‘a 

ısındırdım. Size de, Allah‘ın İslâm nimetinden ayırdığı payı 

yeterli gördüm. Ey Ensar, buna memnun olmadınız mı? Herkes 

evine, davar ve deve götürüyor. Siz ise, Allah‘ın Rasulü‘nü 
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götürüyorsunuz. Andolsun ki, bütün insanlar bir tarafa, Ensar 

da bir tarafa gitse, Ensar‘ın gittiği tarafa giderdim. Eğer, hicret 

etmemiş olsaydım. Ensar‘dan biri olmak isterdim. Allah’ım, 

Ensar’a, Ensar’ın çocuklarına, çocuklarının çocuklarına 

merhamet et," buyurdu. Bu sözleri işiten Ensar sakalları 

ıslanıncaya kadar ağladı ve hep birlikte “Allah Rasulunun bize 

verdiği paya ve taksimata razı olduk” dediler.47 

 Görüldüğü üzere her koşulda peygamber (as)’ın 

yanında olan, onu hiç yalnız bırakmayan bu güzide insan 

topluluğu, peygamber (as)’ın o gün neden böyle davrandığını 

anlamamaları, onları üzüntüye sevk etmiş hatta gönülden 

bağlandıkları peygamber (as)’a karşı bir kırgınlık 

hissetmelerine neden olmuştur. Ama Peygamber (as)’ın 

davranışının gerekçesini anlatması ile tüm gerginlikler 

dağılmış, yeniden huzur ve sükûnet hali Ensar’ın arasında 

yayılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus yapılan 

eylemin makâsıd denilen gerekçesinin açıklanmasıdır. Böyle 

olması, “Allah ve Rasulu tarafından istenmiştir” şeklinde bir 

cevap da verilebileceği halde bunun tercih edilmemiş olması 

huzur ve sükûnet halinin temin edilmesi açısından bir öneme 

sahip olduğuna işaret etmektedir. 

2.2-Makâsıdu’l-Kur’an ve Seb’ul-Mesânî 

Açısından Fatiha Ve Mâûn Surelerinin Değerlendirilmesi 

Tebliğimizin başında ifade ettiğimiz üzere seb’ul 

mesânînin ne olduğu hususunda tartışmalar olsa da geleneksel 

anlayış çerçevesinde seb’ul mesânînin “Fatiha suresi” olduğu 

üzerine ittifak edilmiştir. Ancak bu bakış açısı bu alanda 

serdedilen farklı ve faydalı olabilecek görüşlere mesafeli 

yaklaşılmasına sebep olmuştur. Hâlbuki Zümer/23 ve 

Hicr/87’de geçen “Seb’ul Mesanî” birlikte düşünüldüğünde 

Kur’an mucizesini, ikili olarak tekrarlanan ve anlatmak 

istediği konu ve kavramları Kur’an’ın fiziki ve metafizik 

 

47 Abdu’l-Melik b. Hişâm b. Eyyub Ebû Muhammed Cemâlud’dîn, 

es-Sîratü’n-Nebeviyye li İbn-i Hişâm, (Mısır:1955), 2/496-497 
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boyutuna aynı anda işaret etmek sureti ile anlaşıla bilirliğini 

sağlayan bir kavram olduğu görülecektir. Bu bağlamda Fatiha 

ve Mâun sureleri arasında seb’ul mesanî tanımına uygun bir 

ilişki bulunmaktadır. Bundan da öte hem Fatiha hem de Mâun 

surelerinin tekrar tekrar okunan iki sure olmasına ilaveten, 

Kur’an’ın yedi ayete sahip iki suresi olduğu da göz ardı 

edilmediğinde48 neden bu iki surenin seb’ul mesânî 

kapsamında değerlendirildiği daha iyi anlaşılacaktır. 

Kur’an’ın özeti mesabesinde olan Fatiha suresine 

bakıldığında iman, ahlak, muamelat ve kıssalarla ilgili bir 

takım içeriğe, kendine has üslubu ile kısa ama anlam 

bakımından oldukça derin bir izah şekli ile değindiği 

görülecektir. Bilindiği gibi Kur’an’ın en temel meselesi 

muhatap toplumun içerisinde bulunduğu inanç problemini 

çözmektir. Bu nedenle ilk olarak Allah-insan ilişkisi 

bağlamında ilk ve en önemli soruna yönelerek muhatap 

toplumun ilah anlayışını düzeltme gayretinde olmuştur. Allah 

bu temel soruna Fatiha suresi ile değinmiş ve mevcut ilah 

anlayışlarının yanlışlığına vurgu yaparak kendisinin hamd ve 

övgüye layık, âlemlerin Rabbi olan tek ilah olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca bu ilah kendisinden başkasına ibadet ve 

duayı kabul etmemekle şirke kapı aralayacak tüm ihtimallerin 

önüne geçmiştir. 

Bu iki sûreden Fâtiha sûresi ile iman gönülden 

başlatılır, söz ve davranış olarak ifadelerini Mâun suresinden 

alır, ahlaki bir erdemle Müslüman şahsiyetlerde hayat bulur ve 

canlanır. Peygamber (as)’in hadislerinde49 de ifade edildiği 

gibi her türlü boş ve anlamsız şeylerin terki bir iman güzelliği 

olarak adlandırılır. Böylece iman ile salih amel arasındaki 

ilişki imanın olmazsa olmaz bir niteliği olduğu bariz bir şekilde 

ortaya çıkarılmış ve iman ile amel arasındaki ayrılmaz ilişki 

ortaya konmuş olmaktadır. 

 

48 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb,19/159. 
49 Ebû Dâvûd, “Sünne”, 15. 
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Akide ile ilgili doğru bilgiyi vererek başlayan sure, 

ikinci ve en temel meselesi olan insana yönelmektedir. Bu 

anlamda, ilk olarak insanın gönderiliş amacına işaret ederek 

ibadeti ve duayı insanın dili ile sadece Allah’a hasrederken, 

burada ısrarla yine Allah’ın dışındaki tüm varlıkların acziyeti 

ön plana çıkarılmış, diğer taraftan bu ifade muhatap toplumun 

şirk üzerine kurgulanmış inanç anlayışına karşı bir duruş 

niteliğinde olmuştur. 

Böylesine bir ilahın, yarattığı kullarının yaşamlarına 

dair bir şey söylememesi asla beklenilen bir durum değildir. 

Tevhid ilkesine de aykırı olan bu durumun önüne geçilmesi 

için varlık dünyasında kendine ve kudretine dair emareler 

bulunmalıdır. İşte Kur’an’ın yatay söylemleri diye 

adlandırabileceğimiz, Allah’ın yaşama dair bir takım emir ve 

kurallar koyması onun tek ve kudretli ilah olmasının bir 

gereğidir. Kısaca varlık dünyasında etkisi ve varlığı 

bulunmayan bir ilahın ilahlık iddiası zayıf ve cılız bir söylem 

olarak kalacaktır.   نَْستَعين   اِيَّاَك نَْعب د  َواِيَّاَك (Allahım!) Yalnız sana 

ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.50 Ayeti ile Allah 

fiziki ve metafizik âlemde söz söyleme iradesine sahip tek İlah 

olduğunu yarattığı kullarının dili ile ikrar ettirmiştir. 

Kur’an, inanç, ibadet ve muamelat ile ilgili konuların 

muhatapları tarafından anlaşıla bilirliğini sağlamak amacına 

matuf olarak kıssa tekniğini de kullanmaktadır. Özet kabilinde 

olan Fatiha suresi bu bağlamda geçmiş ümmetler içerisinde acı 

ve tatlı tecrübeler edinmiş milletlerin durumuna işaret ederek 

gönderiliş maksadını isim, yer ve zaman belirtmeksizin ortaya 

koymaktadır. 

İslahi’nin seb’ul Mesânî ile ilgili, ikili grupların 

oluşturduğu yedili yapı tanımından hareketle anlamaya 

çalıştığımız Mâun suresi ile Fatiha suresi sürekli 

tekrarlanması, her iki surenin de yedi ayete sahip olmasının 

dışında birbirlerini tamamlayan anlam örüntüsü dikkatleri 

 

50 Fatiha suresi,1/5 
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çekmektedir. Kur’an’ın özeti mesabesinde dediğimiz Fatiha 

suresinde işlenen en temel konular, Mâun suresinde muhatap 

toplumun hayatından örneklendirilerek müşahhas hale 

getirilmektedir. 

Sonuç olarak bu iki sûre ilâhî kitabın bütün amaçlarını; 

getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva eden, 

birinde öz bir şekilde verilen hususun diğer surede örnekleri ile 

anlaşılır hale gelmesini sağlayan ve Kur’an’da başka yedi 

ayete sahip surenin olmadığı iki suredir.51 Seb’ul-Mesânî 

(tekrarlanan yedi) kavramına bu anlam da çok uyan bu iki sure, 

Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş amacına uygun olarak insanların 

dünya hayatını düzene koymak ve iyi (ilâhî irade, rızâ ve 

düzene uygun) bir dünya hayatından sonra ebedî saadeti 

sağlamak gibi bir takım amaçları, sürekli tekrarlanan ve 

tekrarlanması ile de yapılabilirliğini artırması anlamında katkı 

sağlayan  çok önemli iki suredir.  

Bu özet girişten sonra iki sure arasındaki anlam 

birlikteliğini ortaya koyacak tespitlerimizi şu şekilde 

sıralamamız mümkündür; 

1- Fatiha suresinde yalnız senden yardım diler yalnız 

sana ibadet ederiz şeklinde ayeti, Allah’ın dünya hayatında 

kullarına ibadet adı verilen bir takım emir ve yasaklar 

verebileceğini ifade ederken, Mâun suresinde sosyal hayat ve 

ibadetlerle alakalı olarak öncelikle yetimi itip kalkmamak, 

fakiri doyurmak hatta doyurmaya teşvik etmektedir. 

Görüldüğü üzere insanlara bir takım toplumsal yükümlülükler 

yükleyen sure zekât ibadetini farz kılmak, namazları Allah için 

kılmak gibi bir takım taabbudi konularda Fatiha suresi ile aynı 

içerikte söyleme sahiptir. 

2-Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların 

kaynağının “yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her 

çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah” olduğunun 

 

51Abdulkâdir b. Molla Huveyşî, Beyânu'l-Meânî,( Dimeşk: 

Matbaatü’t-Terakkî, 1965),1/172. 
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bilinmesine bağlıdır.  Fatiha suresi Hamt âlemlerin Rabbi olan 

Allah’a aittir diyerek başlar ve bu söylemle öncelikle rububiyet 

ve uluhiyette tanrılık iddiasının önüne geçer, bunu pekiştirmek 

için âlemlerin Rabbi olma sıfatını sadece kendisine tahsis eder. 

Bu yüce yaratıcı daha sonra hâdis olan varlıklarda olmayan 

yüce yaratıcıya ait sıfatlarla birliğini netleştirmektedir. 

Mâun suresi de farklı bir üslup ama içerik aynı olacak 

şekilde bu konuya değinmektedir. Mâun suresinde geçen “dini 

yalanlayan” hakkında Râzi, birkaç seçenek sunmakta ve 

bunların hepsi de küfür ve bir anlam da şirk ile nihayete 

ermektedir. Ona göre “Din” den kastedilen ya İslam’dır, ya 

“Yaratıcı” dır ya “peygamberler ve peygamberlik müessesini 

“inkardır ya da Allah’ın uygulanmasını emrettiği kanunların 

tamamını veya bir kısmını inkâr etmektir.52 Tüm bunlar Fatiha 

suresinde ifadesini bulan tevhid anlayışını zedeleyen unsurlar 

olduğundan burada Mâun suresinde tafsilatı yapılarak dikey 

anlamda Allah-Kul ilişkisi olması gerektiği gibi 

anlatılmaktadır. Bu sure de Allah kullarını bir takım toplumsal, 

dini ve ahlaki yükümlülüklerle sorumlu tutmakta olup 

sorumluluklarını yerine getirmeyen kulları hakkında güçlü bir 

anlatımla ahiret yurdu, hesap günü gibi ölümden sonra ki 

hayatın gerçek sahibini hatırlatmak sureti ile güçlü bir ilah 

anlatımında bulunmaktadır. 

3-Bu imanı, bu bilgi ve şuuru desteklemek üzere de 

mükâfat ve ceza vaadi gerekir. Sürenin başından “yevmi’d-

dîn”e kadar birincisi, “müstakîm”e kadar ikincisi ve buradan 

sonuna kadar da mükâfat ve ceza vaadi ile –konuları 

desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret 

alınmasını sağlamak üzere verilen– Kur’an kıssalarının özü 

veciz bir şekilde ifade edilmiştir.  

 

52 Zemahşerî, Keşşâf4/805; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 32/302; 

Nâsırud’dîn ebu Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî 

el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl,Tahk. Muhammed 

Abdurrahman, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî,1418 

h.),5/341. 
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Mâun suresinde ise Kur’an’ın ahirette hüsrana 

uğrayacak kimselere kullandığı veyl ifadesinden, bu dünya da 

yapılan hiçbir amelin hayır ya da şer karşılıksız 

bırakılmayacağını anlamaktayız.53 Allah kendi rızası 

doğrultusunda yaşamayanlara veyl olsun diyerek, onların 

ahiret yurdundaki karşılaşacakları azabı hatırlatması, onun 

rızası doğrultusunda yaşayanlar için hazırlanan nimet ve 

cennet yurdu hakkında bize işaretler sunmaktadır. Çünkü 

kötülerin cezalandırılması, iyilerin mükâfatlandırılmasını 

gerektirir. İlahi adalet başka türlü tecelli etmediği gibi Kur’an 

bütünlüğü içerisinde insanların yaratılış amacına da böyle 

olması daha uygundur.54 

Diğer taraftan Mâun suresinde iki temel hususa dikkat 

çekilmektedir. Bunlardan birincisi, yetime eziyet etmek ve onu 

doyurmaya teşvik etmemek, diğeri ise samimiyetle 

kılınmayan, içerisinde huşu ve ihlas olmayan ve gösteriş içeren 

namazların nifakla adlandırılmasıdır. Mâun suresi her ne kadar 

Mekki sure olarak tanımlansa da Zemahşerî ilk üç ayetinin 

Mekkî diğer ayetlerin Medenî55, Şevkânî Fethu’l-Kadir isimli 

eserinde İbni Abbâs’a isnat ederek surenin Medenî56, Kasımî,  

Mehâsinu’t-Te’vîl’inde surenin medeni olduğunu57 

belirtmesine dayanarak yukarıda belirtilen her iki durumda 

küfür özelliklerini taşıyan münafıklara ait özellikleri temsil 

 

53 Zemahşerî, Keşşâf,4/805; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 32/303; eydâvî, 

Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 5/341 
54 Zemahşerî, Keşşâf,4/805; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 32/303; 

Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 5/341. 
55 Zemahşerî, Keşşâf,4/803. 
56 Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Abdullah eş-Şevkânî,Fethu’l-

Kadîr,Dâru İbni Kesîr, (Beyrut: 1414 h.), 5/611; Kurtubî, el-Câmiu 

li Ahkâmi’l-Kur’an,20/210. 
57 Muhammed Cemalud’dîn b. Saîd b. Kasîmî, Mehâsinü’t-

te’vîl,Tahk. Muhammed Bâsil,           (Beyrut :Dâru’l-Kutubi’l-

İlmiyye, , 1418 h.),10/552. 
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etmesi nedeni ile adı geçen zümre ”veyl” ifadesine muhatap 

olmaktadırlar.58  

Ayrıca yetime eziyet edilip, onların ihtiyaçlarını 

karşılamamanın yanı sıra buna teşvik dahi edilmemesi Allah’ın 

yarattığı mahlûkata karşı şefkat ve merhamette kusur anlamı 

taşırken, namazlarda gaflet ve riya ise Allah’ı yüceltme ve 

ta’zimde bir noksanlığı ifade etmektedir. Bu iki durum da bir 

kusurun meydana gelmesi bu fiilleri yapan kişide küfrün 

netleşmesi anlamını taşıyacağından ahirette hüsrana 

uğrayacaklara kullanılan ifade olan “veyl” bu topluluk üzerine 

de kullanılarak ölüm sonrası hayata etkili bir işaret 

edilmektedir.59 

Sonuç 

Kur’an’ın Arap diline ait kelimelere, kendine özgü 

içeriklerle bir anlam yükleyerek oluşturduğu terminolojisine 

ait Seb’ul-Mesânî kavramı, sürekli tekrarlanan yedi, 

tekrarlanması ile öğüt veren anlamlarında bir yapı olup, 

âlimlerin de hangi sure ya da sure gruplarının Seb’ul-Mesânî 

olduğu hususunda ittifak edemedikleri Kur’an bilimlerine dair 

bir olgudur. 

Kimilerine göre Fatiha suresi olan Seb’ul-Mesânî, 

kimilerine göre, yedi uzun sure olan Bakara, Âl-i İmrân, Nîsa, 

Mâide, Âraf, Enfâl ve Tevbe sureleri iken, kimilerine göre de 

Kâf suresinden Kur’an’ın sonuna kadar olan surelerden, ayet 

sayısı fazla olanlar ile orta uzunluktaki surelerin seb’u-l-

Mesâni olduğu iddia edilmiştir. Bu görüşlere ilaveten 

Kur’an’ın tamamının Seb’ul-Mesânî olduğunu ileri sürenler de 

olmuştur. 

Çağdaş müfessirlerden İslahi ise ikili grupların 

oluşturduğu yedili bir yapının aslında Seb’ul-Mesânî olduğunu 

 

58 Zemahşerî, Keşşâf,4/805; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 32/303; 

Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 5/341. 
59 Zemahşerî, Keşşâf,4/805; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 32/303; 

Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 5/341. 
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ileri sürerek bugüne kadar olan tanımların dışında bir tanım 

ileri sürmüştür. Bu tanıma göre Seb’ul-Mesânî olan surelerin 

yedi ayet olması, ya da yedili gruplar olmasına ilaveten, 

Seb’ul-Mesânî olan sure ya da sureler arasındaki anlamsal 

ilişki de büyük önem arz etmektedir. 

Bu tanıma istinaden hem tekrarlanması hem de 

Kur’an’da yedi ayete sahip iki sure olması nedeni ile Fatiha ve 

Mâun surelerinin Seb’ul-Mesânî olarak nitelendirilmesinin 

uygun olacağı kanaatindeyiz. Tekrarlanması ve yedi ayet 

olması dışında bu iki surenin anlamca birbirlerini tamamlayıcı 

niteliği de bu kanaatimizi doğruladığını düşünmekteyiz. 

Bu doğrultu da Kur’ân-ı Kerîm’in bilgi, irşad ve 

tâlimatla ilgili bütün muhtevası “bilinmesi ve inanılması 

gerekenler” ve “yapılması gerekenler” diye ikiye ayrılabilir. 

Birincisinde; Allah, peygamberlik, gayb âlemi hakkında 

bilgiler, öğütler, misaller, hikmetler ve kıssalar vardır. Fatiha 

suresinde bir yandan Allah’ın varlığı, birliği, kudreti gibi 

bizzat ona ait olan sıfatları ile bir Yaratıcı tanımı verilirken, bir 

yandan geçmişte hidayet üzere olan ve onlara uymanın farz 

kılındığı peygamber kıssalarına işaret etmektedir. Buna 

ilaveten de bu peygamberlerin gönderildikleri toplumların 

kendilerine gönderilen vahye uyan ya da uymayanların 

kıssalarına dikkat çekmektedir. Mâun suresinde ise Apaçık 

olarak Fatiha suresinde verilen ilahın gücüne işaret etmesi 

anlamında o Rabbin din gününe sahip olduğu vurgusu 

yapılmaktadır. رأيت    أ     hitabını çoğu müfessirin üzerinde icma 

ettiği gibi peygamber (as)’ e yönlendirerek Fatiha suresinde 

hidayet örnekleri olan peygamberleri tahsis etmekte ve Hz 

peygamberle müşahhas hale getirmektedir. İkincisinde; ise 

ibadetler, hayat düzeni gibi amelî, ahlâkî hükümler ve öğretiler 

vardır. Fâtiha süresi bütün bunları ya özüyle ihtiva etmektedir 

ya da bu konularda aklın önünü açarak ona ışık tutmaktadır. 

Ama Mâun suresinde yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok 

örnek peygamber içerisinden bir peygambere gözlerin 

çevrilmesini sağlamakta ve O peygamberin lisanı üzerinden de 

insanların dünya ve ahiret hayatlarını tanzim edecek bir takım 
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dini, ahlaki ve toplumsal yükümlülükler bildirilmektedir. 

Fatiha suresinde işaret edilen ibadetler içerisin de Allah’ın en 

çok önemsediği ibadetler genel anlamda, Mâun suresinde ise 

namaz ibadetinin yanı sıra zekât, sadaka ve yetimi doyurmak 

hatta onu doyurmaya teşvik etmek gibi toplumsal yönü ağır 

basan ibadetler silsilesi verilerek Allah’ın murat ettiği dikey ve 

yatay anlamdaki hatalardan arındırılmış yaşam biçimi tesis 

edilmektedir. Bu yaşam biçimi içerisinde dikey anlam da 

Allah’a ortak olduğu söylenen bütün şirk unsurları ortadan 

kaldırılmış güçlü bir ilah hayata egemen kılınmıştır. Ayrıca 

Mâun suresinde insanların açıkça anlayamayacağı gizli şirk 

unsurlarına da dikkat çekmekte Allah’ın emirlerinden bir 

emrin yerine getirilmemesinin bir meydan okuma 

olabileceğini dolayısı ile hiçbir Müslüman kasten Allah 

tarafından verilen görev ve sorumlulukları ihmal edemeyeceği 

vurgulanmaktadır. Böyle olunca bu güçlü ilahın, adına 

sünnetullah dediği ilke ve prensiplerle yatay anlam da dünya 

onun istediği şekilde yeniden bir anlam kazanmış olacaktır.  

Fatiha ve Mâun sureleri arasındaki bu sayısal ve ifade 

ettikleri anlamsal ilişki dikkate alındığında Kur’an’ın ön sözü 

niteliğindeki Fatiha suresini detaylandırarak daha anlaşılabilir 

hale getiren Mâun suresinin oluşturduğu ikili yapının, sürekli 

tekrarlanan sureler olma özelliği ile birlikte düşünüldüğünde 

bize göre Seb’ul-Mesânî olma ihtimalini daha da 

güçlendirmektedir. 
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BİR HADİSÇİ OLARAK SİLVANLI EBÛ 

ALİ HASAN B. İBRAHİM B. BERHÛN EL-

FÂRİKÎ (öl. 528/1134)  

Sedat YILDIRIM


 

Özet 

İslam dininde ilim ve bilgi bu dinin en öncelikli ve en temel 

konuları arasında yer almaktadır. Nitekim Allah (c.c.) yüce dinine ait 

emir ve yasaklarını bildirmek için ilk olarak bir peygamber 

göndermiş ve bu peygambere İslam’a dâvette bulunmasını 

emretmiştir. Kendisine bir misyon verilen Hz. Peygamber (s.a.v.) de 

bir peygamber ve bir eğitmen olarak muhataplarını gerekli olan her 

yerde uyarmış, dâvette bulunmuş ve aynı zamanda inananlara eğitim 

verebilecek kişiler de yetiştirmiştir. Bu kutlu peygamberin 

yetiştirdiği eğitmenler de dünyaya yayılarak binlerce belki de 

milyonlarca insanın Müslüman olmasına vesile olmuşlar ve onlardan 

âlimler yetiştirmişlerdir. İşte bu âlimler tarafından İslami eğitim 

geleneği nesilden nesile kuşaktan kuşağa aktarılarak “İslam dininin” 

bilinmesine ve “İslam medeniyetinin” dünya tarafından tanınmasına 

yardımcı olmuştur. Bu değerli âlimlerden biri de çalışmamızın 

konusu olan Ebû Ali Hasan b. İbrahim el-Fârikî’dir. 

 Ebû Ali Hasan b. İbrahim, Hicrî 433/1042 yılında eski adı 

Meyyâfârikîn olan Silvan’da dünyaya gelmiştir. Bu âlim Silvan’da 

farklı ilim dallarıyla birlikte hadis öğreniminde de bulunmuştur. 

Hadis ve fıkıh hocası olan Ebû Abdullah Muhammed b. Beyan el-

Kârizûnî’nin (öl. 455/1063) vefatından sonra 30 yaşındayken 

Silvan’dan ayrılarak Bağdat’a rihle yapmış ve orada da hadis rivayeti 

ile ilgilenmeye devam etmiştir. Silvanlı Hadisçi, Hatîb el-Bağdâdî 

(öl. 463/1071) gibi çok büyük hadisçilerden hadis rivayet ettiği gibi, 

Hâfız İbn Asakir (öl. 576/1176) gibi tanınmış hadisçilere de hadis 

hocalığı yapmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Silvanlı Hadisçi 

tariki ile gelen bir rivayet de bulunmaktadır. 

 

 Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı. 
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 Çalışmada Ebû Ali Hasan b. İbrahim’in hadisçiliği, hadis 

hocaları ve öğrencileri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Ebû Ali 

Hasan’a ait olan ve İbn Asâkir’in Mu‘cem’inde nakledilen rivayet 

metin muhtevasi ve sened tahlili açısından da ele alınacaktır. Böylece 

bir şahsın hadisçi olma yönü tespit edilerek söz konusu şahsın hadis 

açısından önemine ve yaşadığı bölgenin hadis rivayeti açısından 

taşıdığı konumun değerine işaret edilecektir. Çalışmanın, hadis tarihi 

ve hadis coğrafyasının bilinmesi gibi konularda ufuk açıcı olması 

ümit edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Rivayet, Hadis, coğrafya, Silvan, Ebû Ali Hasan 

b. İbrahim el-Fârikî. 
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Abû Ali Hasan Ibn Ibrahim Ibn. Berhûn al-

Fāriqī (d. 528/1134) from Silvan as a 

Muḥaddit̲h̲ 

Sedat YILDIRIM


 

Abstract 

Scholarship and knowledge are of the most prominent topics 

in Islam. Thus, Allah sent a prophet to teach enjoining good and 

forbidding evil, and commanded this prophet to call people to Islam. 

With this mission, like a teacher, the Prophet (pbuh) warned people 

wherever necessary, invited them to Islam and also raised others to 

teach people. Accordingly, these teachers trained by the Prophet went 

everywhere around the world, they helped thousands or even millions 

of people to convert into Islam, and raised scholars among them. 

These scholars helped “Islam” to be learnt and “Islamic Civilisation” 

to be known by the world by transmitting Islamic education traditions 

to next generations. This study is about one of these remarkable 

scholars, Abû Ali Hasan Ibn Ibrahim al-Fāriqī. 

 He was born in Silvan, then named Mayyāfāriqīn, in AH 

433/1042. He studied Ḥadīth among other fields of sciences in 

Silvan. When Ḥadīth and Fiqh scholar Abû Abdallah Muhammad b. 

Bayan al-Kârizûnî (d. 455/1063) died, he left Silvan to study in 

Baghdad and continued working on Ḥadīth narration. He narrated 

ḥadīths from important muḥaddit̲h̲s such as al-Khaṭīb al-Baghdādī (d. 

463/1071) from Silvan, and he taught Ḥadīth to remarkable 

muḥaddit̲h̲s like al-Ḥāfiẓ Ibn ʿAsākir (d. 576/1176). As far as we 

identified, there is a narration reported via the muḥaddit̲h̲ line from 

Silvan. 

 In this study, information about al-Fāriqī’s Ḥadīth studies, 

teachers and students will be presented. Moreover, the narration 

 

 Assoc. Ağrı İbrahim Çeçen University, Faculty of Islamic Sciences, 

Department of Basic Islamic Sciences, Hadith. 
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reported in Ibn ʿAsākir’s Mu’jam is analysed in terms of textual 

content and its sanad. Therefore, determining the muḥaddit̲h̲ aspects 

of al-Fāriqī, his importance to Ḥadīth science and the value of his 

hometown for Ḥadīth narrations is pointed out. The study is hoped to 

be inspiring for Ḥadīth history and Ḥadīth geography sub-fields.  

Key Words: Riwāya, Ḥadīth, Geography, Silvan, Abû Ali Hasan Ibn 

Ibrahim al-Fāriqī. 

Giriş 

İslam’ın Arap yarımadasının dışına yayılması ve İslam 

coğrafyasının fetihlerle genişlemesi sonucunda, Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) hayatına, yaşamına ve özellikle de 

İslamî hayat modeline yönelik ilgi ve alaka farklı kıtalarda ve 

muhtelif coğrafyalarda gündem olmuştur. Hz. Peygamber’e 

(s.a.v.) inananlar tarafından, mezkûr hususlar içselleştirilerek 

hafızalara kazınmaya ve ölçü alınmaya çalışılmıştır. İslam’ın 

yayılıp hâkim olduğu onlarca, yüzlerce şehirlerden biri olan 

Silvan’da da fetihle birlikte Hz. Peygamber’e (s.a.v.) inanan 

kişiler boy göstermiş ve İslam bu bölgeye de hâkim olmuştur. 

 Silvan şehrinin eski adı Meyyâfarikîn şeklinde olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca İslâm kaynaklarında adı Mâfârkīn, 

Mefârkīn ve Fârkīn şeklinde de geçen şehir Grekçe’de 

Martyropolis (şehidler şehri), Süryânîce’de Mipherkét, 

Muhârikîn, Muphargin ve Ermenice’de Nphkert adlarıyla 

tanınmıştır. Meyyâfârikîn Hz. Ömer (öl. 23/644) zamanında 

İyâz b. Ganm (öl. 20/641) tarafından fethedilmiştir (19/640).1 

Silvan, çalışmamızın konusu olan “Hadisçi Hasan b. 

İbrahim el-Fârikî’”nin yaşadığı 5. ve 6. yy’da önemli İslam 

devletlerine ev sahipliği yapmıştır. Şöyle ki 478/1085 yılında 

Mervânîler’in eski veziri Fahrüddevle İbn Cehîr, Büyük 

 

1 Ahmed Savran, "Meyyâfarikîn", Türkiye Diyânet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV. Yayınları, 2004), 29/511; 

Meyyâfarikîn için ayrıca bk. Abdülbaki BOZKURT- Hüseyin ALİ, 

“Ortaçağda Bilinen İslam Coğrafyacı ve Seyyahlarına Göre 

Meyyâfârikīn”, Sultanlar Şehri Silvan Tarih-Toplum, ed. Oktay 

BOZAN vd. (Ankara: Sonçağ Akademi, 2021), 81. 
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Selçuklu Sultanı Melikşah’ın (öl. 511/1117) emriyle Âmid’i 

bir süre kuşattıktan sonra burayı oğlu Zaîmürrüesâ Ebü’l-

Kâsım Ali’ye bırakarak Meyyâfârikîn üzerine yürümüş ve 

şehri 478/1085’te teslim almıştır. 482/1089’da İbn Cehîr’in 

oğlu Amîdüddevle Ebû Mansûr, Meyyâfârikîn valiliğine 

getirilmiştir. Melikşah’ın 485/1092’de ölümünün ardından 

Mervânîler’den Nasrüddevle, Meyyâfârikîn’e dönmeyi 

başardıysa da Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 486/1093’te şehri 

zapt etmiştir. Meyyâfârikîn, Şevval 502/1109’da 

Ahlatşahlar’ın kurucusu Sökmen el-Kutbî tarafından ele 

geçirilmiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar 

kendisine sadakat gösteren Sökmen’e hizmetlerinden dolayı 

diğer bazı şehirlerle birlikte Silvann’ı da iktâ olarak vermiş 

(505/1111); Ancak 508/1115 yılında Sökmen’in oğlu 

İbrahim’in elinden Silvan’ı alarak kendi memlüklerinden 

Karaca es-Sâkî’ye iktâ etmiştir. 515/1121’de Irak Selçuklu 

Sultanı Mahmûd b. Muhammed Tapar, Artuklu Hânedanının 

Mardin kolunu kuran Necmeddin İlgazi’nin topraklarına 

Meyyâfârikîn’i iktâ olarak katmış ve 580/1184 yılına kadar 

burada altı Mardin Artuklu emîri hüküm sürmüştür. 

Meyyâfârikîn 581/1185’te Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafından 

buraya hâkim olan Ahlatşahlar’dan II. Sökmen’in ölümünden 

sonra ele geçirilmiş, ancak Artukoğlu Yavlak Arslan 

587/1191’de kısa bir müddet için şehri Eyyûbîler’den geri 

almıştır. 2  

Görüldüğü üzere birçok İslam devletinin hüküm 

sürdüğü Silvan’da İslamî ilimlerin muhtelif alanlarıyla 

ilgilenen birçok şahıs yetişmiştir. Bu şahıslardan bir kısmı 

önemli hadisçilerdir. Mesela Muhammed b. Abdülmelik el-

Fârikî (öl. 564/1169), Şeyh Zeynüddin el-Fârikî (öl. 

703/1304), Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî (öl. 748/1348)3, 

 

2 Savran, "Meyyâfarikîn", 29/511-512. 
3 Hayreddin b. Muhammed b. Muhammed ez-Ziriklî, el-A‘lâm 

(Beyrût: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, 2002), 5/326. 
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Ebû Bekir b. Hasan b. Ali el-Fârikî (öl. 769/1368)4 gibi âlimler 

Silvan ehlinden olan veya Silvan nisbesine sahip olduğu 

söylenen hadis âlimlerinden birkaçıdır. İşte çalışmamızın 

konusu olan Ebû Ali Hasan b. İbrahim b. Berhûn el-Fârikî de 

(öl. 528/1134) da Silvanlı Hadisçilerden biridir.  

Çalışmada Hasan b. İbrahim ve bu âlimin hadis 

rivayeti hakkında bilgi verilecektir. Şöyle ki öncelikle Hasan 

b. İbrahim’in hayatı, hadis hocaları ve hadis öğrencileri 

hakkında bilgi verilecek; daha sonra bu âlimin tespit edilen 

rivayeti hem sened hem de metin açısından ele alınacaktır. 

Böylece tarihte belli bir coğrafyada hadis faaliyeti 

gerçekleştirmiş bir hadisçi hakkında detaylı bilgi elde edilmiş 

olacak ve tarihte hadis coğrafyası meselesine sınırlı da olsa ışık 

tutulmuş olacaktır. 

a-Ebû Ali Hasan b. İbrahim b. Berhûn el-Farikî (öl. 

528/1134) 

Ebû Ali Hasan b. İbrahim Silvan’da (d. 433/ 1042) 

dünyaya gelmiştir. Silvan’da fıkıh dersleri aldığı Ebû Abdullah 

Muhammed b. Beyan el-Kârizûnî’den (öl. 455/1063) hadis 

semâ etmiştir. Ayrıca hadis hocaları arasında Ebû Cafer 

Muhammmed b. Ahmed b. Mesleme, Ebû Ğanâim 

Abdussamed b. Ali b. Memûn ve Kâdî gibi isimler de 

zikredilmiştir.5  

Ebû Ali, Hadis alanında çok önemli bir konuma sahip olan 

Hatîb el-Bağdâdî’den (öl. 463/1071) de hadis rivayet ederek 

Ebû Dâvûd’un Sünen’ini (Vasit’ta6) semâda bulunmuştur. 

Silvanlı Hadisçi Ebû Ali daha sonra hadis rivayet etmeye 

 

4Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Akalânî, ed-Dürerü’l-kâmine fî 

a‘yâni’l-mieti’s-sâmine (Haydarâbâd: 1392/1972), 1/528. 
5 Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, Tarîhu Bağdâd, thk. 

Mustafa Abdulkadir Atâ (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmîyye, 

1417/1996), 21/6. 
6 Vâsıt tarihte Irak’ta bulunan  eski bir şehrin adıdır. Mehmet Mahfuz 

Söylemez, "Vâsıt", Türkiye Diyânet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV. Yayınları, 2012), 42/541. 
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başlamış ve sonrasında birçok hadis hafızı kendisinden hadis 

semasında bulunmuştur.7 Bu bilgilerden yola çıkarak Ebû 

Ali’nin dönemin muhtelif coğrafyalarında hadis sema etmek 

üzere rihleler düzenlediği; ayrıca Silvan ve Bağdâd’ın 

dönemin hadis faaliyetlerinin yürütüldüğü ilmî merkezler 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Şafiî âlimlerinden olan ve muteber bir ravî olduğu 

belirtilen Ebû Ali Hasan b. İbrahim Silvan’da hadis ve fıkıh 

dersleri aldıktan (hadis ve fıkıh hocası Karizûnî’in vefatından 

yani 455/1063 yılından) sonra Bağdat’a giderek Ebû İshak eş-

Şirazî’den (öl. 476/1083) ve Ebû Nasr b. Sabbâğ’dan (öl. 

477/1084) fıkıh dersleri almıştır.8 Şöyle ki Silvanlı âlim Ebû 

Ali Hasan b. İbrahim, burada Şirâzî’nin el-Mühezzeb’ini ve İbn 

Sabbâğ’ın eş-Şâmil’ini ezberlemiştir.9 Bu durum Ebû Ali’nin 

sadece hadis rivayeti ile yetinmeyen,  çok yönlü ve donanımlı 

bir hadisçi olduğunu göstermektedir. 

Öte yandan Hasan b. İbrahim’den birçok kişi hadis 

rivayetinde bulunmuştur. Örneğin Muhammed b. Ahmed el-

Âmidî (578/1182), Muhammed b. Semî (öl. 580/1184), 

Muhammed b. Hibetullah b. Yahya (öl. 590/1194) gibi birçok 

hadis öğrencisi10; ayrıca (Hâfız İbn Asâkir (öl. 576/1176)11, İb 

Asâkir’in ağabeyi) Sâin b. Asâkir, Ebû Sa’d b. Asrûn Vâsıt ehli 

ve bir grup ilim talibi de kendisinden hadis rivayet etmiştir. 

 

7 Hatîb Bağdâdî, Tarîhu Bağdâd, 21/6. 
8 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-

Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, thk. Şuayb el-Arnaûd vdğr. 

(Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1405/1985), 19, 608-609. 
9 Abdulhay Ahmed b. Muhammed el-Akrî, Şüzürâti’z-zeheb fî ahbâri 

men zeheb, thk. Abdulkadir Arnâûd (Dimaşk: Dâru İbn Kesîr, 

1406/1985), 4/85. 
10 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-

Zehebî, el-Muhtasaru’l-muhtâc ileyh min Târihi’l-Hâfiz ed-Debîsî 

(Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İmîyye, 1405/1985), 15/7, 44, 90, 112, 

133, 147. 
11 Ebü’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyn 

ed-Dımaşkî, Mu’cemu’ş-Şüyûh, thk. Vefâ Takiyuddin (Dimaşk: 

Dâru’l-Beşâir, 1421/200), 1/239. 
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Ebû Ali Hasan b. İbrahim bu ilmi faaliyetinin yanında Vâsıt 

kadılığı görevini de yapmıştır. Yazdığı eserlere gelince 

Muhaddis İbn Salâh, Ebû Ali Hasan b. İbrahim’e ait 

fetvalardan oluşan beş cüz bulunduğunu söylemiştir.12 Zirikli 

(öl. 1976) beş cüzden oluşan bu eserin isminin el-Fetevâ 

olduğu ayrıca Hasan b. Ali’ye ait el-Fevâid ala’l-Mühezzeb 

adında bir eserinin daha bulunduğunu ifade etmiştir.13 Hem 

hadisçi hem de fakih olma yönü olan Ebû Ali Hasan b. İbrahim 

Hicrî 528/1134 yılında Vâsıt’ta vefat etmiştir.14 

b-Ebû Ali Hasan b. İbrahim b. Berhûn el-Farikî’nin 

Naklettiği Hadis 

Yaptığımız araştırma nisbetinde kaynaklarda Silvanlı 

Hadisçi Hasan b. İbrahim’e ait bir hadis tespit ettik. Söz 

konusu hadis İbn Asâkir’in Mu’cem’inde geçmektedir.15 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Hâfız İbn Asâkir, Silvanlı 

Hadisçi Ebû Ali Hasan b. İbrahim’den hadis rivayet eden 

öğrencilerinden biridir. Dolayısıyla Mu’cem’de Hasan b. 

İbrahim tariki ile böyle bir hadisin geçmesi gayet tabiidir.  

Ebû Ali’nin meşhur öğrencilerinden olan Hâfız İbn Asâkir 

yirmi yaşına kadar Dimaşk’ta kalmıştır. Yirmi bir yaşına 

geldiğinde ise Dımaşk’taki Bâtınî hareketlerinin artmasından 

da rahatsızlık duymuş; hadis âlimlerinden hadis öğrenmek, 

ezberlediği hadisleri kendilerine okumak ve icâzet almak 

amacıyla diğer ilim merkezlerine gitmeye karar vermiş ve 

ağabeyi Sâinüddin ile birlikte Hicrî 6. yy.’da yüzyılda 

Selçuklular’ın Büveyhî hâkimiyetine son vermelerinden 

 

12 Ebû Bekir b. AHmed b. Muhammed Takiyuddin b. Şehbe, 

Tabakâtü’ş-Şâfiîyye, thk. Abdulalim Han (Beyrût: Âlemü’l-Kutub, 

1407/1986), 1/303.  
13 Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd b. Muhammed b. Alî 

b. Fâris ez-Ziriklî ed-Dımaşkī, el-A’lâm, (Beyrût: Dâru’l-Melâyîn,  

 2002), 2/178. 
14 Ebû’l-Fidâ İsmail b. Amr b. Kesîr, Tabakâtü’ş-Şâfiiyyîn, thk. 

Enver Bâz (Mansûra: Dâru’l-Vefâ: 1425/2004), 567. 
15 İbn Asâkir, Mu’cem, 1/239. 
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(447/1055) sonra Sünnî tedrisatın tekrar yaygınlaştığı 

Bağdat’a gitmiştir.16 

O sırada, Bağdat’a göç eden ve sonrasında Vâsıt’ta kâdı 

olan Silvanlı Hadisçi Ebû Ali Hasan b. İbrahim’den icâzet ile 

hadis almıştır.17 Yukarıda da belirtildiği gibi Ebû Ali de doğup 

büyüdüğü, hadis ve fıkıh eğitimi aldığı Silvan’ı, hocası 

Karizûnî’nin vefatından sonra 5. yy.’ın sonlarına doğru terk 

ederek Bağdat’a yerleşmiştir.  

Ebû Ali Hasan b. İbrahim’e ait olan ve öğrencisi Hâfız İbn 

Asâkir tarafından nakledilen söz konusu hadisin Arapça metni 

ve meali şöyledir: 

  قاضي الفقيه الفارقي علي أبو برهون بن إبراهيم بن الحسن أخبرنا "

  عليه بقراءتي البناء بن أحمد بن الحسن بن أحمد غالب وأبو إجازة واسط

 عليه قراءة المأمون بن محمد بن علي بن  الصمد عبد  الغنائم أبو أبنا قاال

 بن هللا عبد ثنا الحافظ الدارقطني أحمد بن  عمر بن علي الحسن أبو أبنا قال

 خراش بن هللا عبد ثنا أبان بن عمر بن  هللا عبد ثنا العزيز عبد بن محمد

 بن عمر  أسلم لما قال عباس  ابن عن مجاهد  عن حوشب بن العوام عن

 بإسَلم اليوم السماء أهل استبشر لقد محمد يا فقال جبريل نزل الخطاب

 عمر"18.

“Bize icâzet ile Fakih ve Vâsıt kadısı Hasan b. İbrahim 

b. Berhûn Ebû Ali el-Farikî ve benim kendisine kıraat etmem 

ile Ebû Ğâlib Ahmed b. el-Bennâ haber verdiler; bu her iki 

(âlim) dediler ki: Bize, kendisine kıraat yapılmak suretiyle Ebû 

Ğanâim Abdussamed b. Ali b. Muahmmed b. Me’mûn, o da 

dedi ki: Bize Hâfız Ebû Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed ed-

Dârekutnî, (o da dedi ki:) bize Abdullah b. Muhammed b. 

Abdulaziz (o da dedi ki:) bize Abdullah b. Ömer b. Ebân o da 

Abdullah b. Hiraş haber verdi; o da Avâm b. Havşeb’ten o da 

Mücâhit’ten, o da İbn Abbas’tan şöyle dediğini rivayet 

 

16Mustafa Sabri Küçükaşcı- Cengiz Tomar, "İbn Asâkir, Ebü’l-

Kāsım", Türkiye Diyânet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV. Yayınları, 1999), 19/322. 
17 İbn Asâkir, Mu’cem, 1/239. 
18 İbn Asâkir, Mu’cem, 1/239. 
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etmektedir:  “Hz. Ömer Müslüman olduğunda Cebrâîl indi ve 

şöyle dedi: Bu gün semâ ehli Ömer’in Müslüman olmasından 

dolayı müjdelenmiştir/sevinmiştir.”19 

Ebû Ali Hasan b. İbrahim tarafından aktarılan hadisin 

metni incelendiğinde hadisin, Abdullah b. Abbâs’tan (öl. 

68/687) naklen Hz. Ömer’in Müslüman olduktan sonra semâ 

ehlinin bu durumdan hoşnut olduğu ve sonrasında Hz. 

Cebrail’in yeryüzüne inerek sema ehlinin bu durumunu Hz. 

Peygamber’e (s.a.v.) haber verdiği yönündeki konuyu ele 

aldığı görülmüştür. 

 Hadisin direkt Abdullah b. Abbas’a (öl.68/687) isnad 

edilerek aktarılması rivayetin mevkuf olduğunu akla getirse de 

rivayette gaybi bir bilginin verilmesi ve bu bilginin ictihatla 

bilinemeyecek nitelikte olması söz konusu rivayetin hükmen 

merfû olduğunu göstermektedir. Hadisin metni ile ilgili bu 

bilgilerin verilmesinden sonra söz konusu hadisin senedinde 

geçen ravîlerin tanınması uygun olacaktır.  

c-Ebû Ali Hasan b. İbrahim b. Berhûn el-Farikî’ye Ait 

Hadisin Sened Zincirindeki Ravîleri 

                Hasan b. İbrahim el-Farikî tariki ile gelen hadisin İbn 

Asakir’in Mu’cem’inde geçtiğini yukarıda belirtmiştik. Söz 

konusu rivayetin senedin bidayetinden nihayetine kadar dokuz 

ravî olduğu gözlemlenmiştir. Yaptığımız araştırmada muhtelif 

kaynaklarda geçen ve el-Fârikî kanalıyla gelen rivayetin 

Abdullah b. Abbas’a dayandığı tespit edilmiştir.  

               Bu başlık altında Silvanlı Hadisçi tariki ile gelen 

rivayetin senedinde geçen ravîler tek tek ele alınarak elde 

edilen bilgiler nispetinde kısaca tanıtılacak ve güvenilir ravîler 

olup olmadıkları cerh ve ta’dîl açısından irdelenecektir. 

c.1. Ebû Ğâlib İbn Bennâ (öl. 571/1175) 

 

 

19 İbn Asâkir, Mu’cem, 1/239. 
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Adı Ahmed b. İmam Ebû Alî Hasan’dır. Ebû Ğâlib ve 

İbn Bennâ olarak da tanınmıştır.  Cerh ve ta’dîl açısından sâlih, 

sikâ, müsnidü Bağdâd ifadeleriyle güvenilir bir hadisçi olduğu 

belirtilmiştir. İbn Asâkir’in hadis hocasıdır. Kendisine ait âli 

senedli birçok hadis cüzünün olduğu kaydedilmiştir. Hicrî 

527/1133 yılında vefat ettiği belirtilmiştir.20 Yukarıda verilen 

sened zincirinden de anlaşıldığı üzere söz konusu hadisi İbn 

Asâkir, hem Ebû Ali Hasan b. İbrahim’den hem de Ebû 

Ğalib’den rivayet etmiştir. 

c.2. Ebû Ğanâim Abdussamed b. Ali b. Muhammed b. 

Me’mûn (öl. 465/1073) 

Adı Abdussamed b. Ali b. Muhammed’dir. Ebû Ğâlib 

ve İbn Memûn olarak da bilinmektedir. Sikâ ve şeyhü’l-

Mühaddisîn fî Bağdâd gibi ifadelerle güvenilir olduğuna 

işarette bulunulmuştur. Muhtelif bölgelerde ona ait birçok 

rivayetin olduğu kaydedilmiştir. Dârekutnî’nin (öl. 387/997) 

öğrencilerinden olan Ebû Ğanâim, Hicrî 465/1073 yılında 

vefat etmiştir.21 

c.3. Hâfız Ebû Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî 

(öl. 387/997) 

Adı Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî’dir. Dârekutnî 

nisbesiyle tanınmıştır. Dârekutn Bağdat’ta bir 

yerin/mıntıkanın adıdır. Şeyhu’l-İslâm, hâfız, alemü’l-

cehâbize şeklinde vasıflandırılarak muteber bir ravî olduğu 

belirtilmiştir.  Hadis meclisinde hadis yazan Dârekutnî, bazı 

alimler tarafından yaşadığı asrın en iyi hadis uzmanı olarak 

nitelendirilmiştir. Dârekutnî Hicrî 387/ 997 yılında vefat 

etmiştir.22 

 

20 Şemsuddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-

nübelâ, thk. Şuayb el-Arnâûd 

v.dğr. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1405/1985), 19/604. 
21 Zehebî, Siyer, 18/221. 
22 Zehebî, Siyer, 16/449, 454, 462. 
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c.4.Abdullah b. Muhammed b. Abdulaziz (öl. 317/929) 

Adı Abdullah b. Muhammed b. Abdulaziz’dir. Ebû 

Kasım el-Beğavî olarak da bilinmektedir. Hâfız, imâm, hücce 

ve müsnidü’l-asr gibi ifadelerle sika bir ravî olduğuna işaret 

edilmiştir. Küçük yaşta hadis talebinde bulunan Ebû Kâsım, âli 

senedli rivayetlere de ulaşan bir hadisçidir. Ahmed b. Hanbel 

öl. 251/855) ve Ali b. el-Medînî (öl, 234/848) gibi devrin 

büyük hadisçilerinden hadis semasında bulunmuştur. 

Mu’cemü’s-sahâbe ve el-Ca’dîyyât adında eserleri bulunan 

Ebû Kâsım Hicrî 317/929 yılında vefat etmiştir.23 

c.5. Abdullah b. Ömer b. Ebân (öl. 239/853) 

Adı Abdullah b. Ömer b. Muhammed b. Ebân’dır. Ebû 

Abdurrahman künyesiyle de bilinmektedir. Muhaddis, imam, 

sika gibi ta’dil lafızlarıyla güvenilir bir ravi olduğu 

belirtilmiştir. Kendisinden Kütüb-i Sitte müelliflerinden olan 

Müslim ve Ebû Dâvûd hadis rivayet etmişlerdir. Devrin Kûfeli 

birçok büyük hadisçisinden hadis rivayet eden İbn Ebân, Hicrî 

239/ 853 yılında vefat etmiştir.24 

c.6. Abdullah b. Hirâş (öl. 161/777) 

Adı Abdullah b. Hirâş b. Havşeb eş-Şeybanî’dir. 

Abdullah b. Hirâş, münkerü’l-hadîs, zaîfü’l-hadîs gibi 

lafızlarla cerh edilen bir ravîdir.25  

c.7. Avâm b. Havşeb (öl. 148/765) 

Adı Avâm b. Havşeb’dir. İbn Yezîd olarak da 

bilinmektedir. Mücâhid (öl. 103/721), İbrahîm en-Nahaî (öl. 

96/714) gibi tâbiîn âlimlerinden hadis rivayet etmiştir.  Çok 

güvenilir bir ravî olarak kabul edilmekle birlikte iyiliği 

 

23 Zehebî, Siyer, 14/440-442, 455. 
24 Zehebî, Siyer, 11/155-156. 
25 Abdurrahman b. Ebî Hâtim b. İdrîs er-Râzî, el-Cerh ve’t-Ta’dîl 

(Beyrût: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1372/1953), 5/45 
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emreden ve kötülükten sakındıran bir kişi olduğu belirtilmiştir. 

İbn Yezîd Hicrî 148/765 yılında vefat etmiştir.26 

 c.8. Mücâhid (öl. 103/721) 

Adı Mücahid b. Cebr’dir. Tâbiîn âlimlerinden olan 

Mücâhid, Ebû Haccâc el-Mekkî künyesiyle de bilinmektedir. 

Abdullah b. Abbas’tan (öl. 68/687) hadis rivayet etmenin 

yanında Kurân, tefsir ve fıkıh gibi dersler de almıştır. Ayrıca 

Ebû Hüreyre (öl. 58/678), Hz. Âişe (öl. 58/678) gibi 

sahabilerden de hadis rivayetinde bulunmuştur. Yahya b. Maîn 

gibi önemli âlimler onun güvenilir bir kişi olduğunu 

belirtmişlerdir. Bir görüşe göre Mücâhid Hicrî 103/721 yılında 

vefat etmiştir.27   

c.9.  Abdullah b.Abbas (öl. 68/687) 

Adı Abdullah b. Abbas’tır. Hibrü’l-ümme lakabıyla da 

bilinmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile olan arkadaşlığı otuz 

ay kadar bir süredir.  Abdullah b. Abbas Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) amcasının oğludur. Hz. Peygamber’den (s.a.v.) diekt 

hadis rivayet ettiği gibi Hz. Ömer, Hz. Ali (öl. 40/661) gibi 

sahâbîlerden de hadis rivayet etmiştir. Hicrî 67/686 veya 

68/687 yılında vefat ettiği nakledilmektedir.28 

c.10. Rivayetin Değerlendirilmesi 

Ravîler hakkında elde edilen bu bilgilerden yola 

çıkarak Ebû Ali Hasan b. İbrahim el-Fârikî tarafından 

nakledilen rivayetin senedinde hadis ilmi açısından önemli 

birçok ravinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki 

senedde  hadis alanında otorite sahibi Dârekutnî, Kütüb-i Sitte 

müelliflerinden bazılarına hocalık yapma vasfına sahip İbn 

Ebân, Ahmed b. Hanbel’in öğrencilerinden olan Beğavî ve dev 

tâbiîn âlimlerinden olan Mücahid gibi raviler geçmektedir. 

Ayrıca senedde Şeyhü’l-Mühaddisin fî Bağdat/Bağdat’taki 

 

26 Zehebî, Siyer, 6/353-354. 
27 Zehebî, Siyer, 4/449,455. 
28 Zehebî, Siyer, 3/331-332, 359. 
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hadisçilerin şeyhi vasfına sahip olan ve Hasan b. İbrahim’in 

hocası olan Ebû Ğanâim de bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 

zaviyeden bakıldığında hadisin senedi çok sağlam 

görünmektedir. Ancak senedde hadis rivayeti açısından bu 

kadar muteber ravîler olmasına karşın zayıf ravîlerden kabul 

edilen Abdullah b. Hiraş adında bir ravî de geçmektedir ki bu 

ravî hadisi sıhhat bakımından olumsuz etkileyerek hadisin 

zayıf olmasına neden olmaktadır. Binâenaleyh bu durum 

rivayetin sıhhatine gölge düşürmektedir. Dolayısıyla Hasan b. 

İbrahim el-Fariki tariki ile gelen rivayetin cerh ve ta’dîl 

açısından zayıf bir rivayet olduğu görülmektedir. 

Bu bilgilerin yanısıra   Abdullah b. Hiraş’ı sika kabul 

eden âlimler de vardır. Nitekim İbn Hibbân el-Büstî Abdullah 

b. Hirâş’ı sika ravîler arasında zikretmiş ve rivayetini (Silvanlı 

Hadisçinin senedinde bulunmadığı) farklı bir tarikle 

Sahih’inde29  nakletmiştir.30 Ayrıca Hâkim en-Nîsâbûrî de 

Abdullah b. Hirâş’ın tariki ile gelen rivayeti (Silavanlı 

Hadisçinin geçmediği) farklı bir tarikle el-Müstedrek adlı 

eserinde naklederek bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir.31    

Öyleyse Abdullah b. Hirâş’ın zayıf bir ravî olduğu 

konusunda cerh ve ta’dîl âlimleri arasında bir ittifakın 

bulunmamasından ötürü Silvanlı âlim Hasan b. İbrahim tariki 

ile gelen hadisin mutlak surette merdûd olmadığını; rivayetin 

sıhhati hususunda ihtiyatlı davranmanın daha isabetli olacağını 

söyleyebiliriz. Dahası zayıf dahi olsa söz konusu hadisin, 

muhtelif kaynaklarda farklı tariklerle aktarılması, el-Farikî 

 

29 Muhammed b. Hibbân b. Ahmed Ebû Hatim el-Büstî, Sahîhu İbn 

Hibbân, thk. Şuayb Arnâûd (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 

1414/1993), 15/307. 
30 Ahmed b. Ebî Bekir b. İsmail el-Kinânî, Misbâhü’z-zücâce fî 

zevâidi İbn Mâce, thk. Muhammed el-Müntekâ (Beyrût: Dâru’l-

Arabîyye, 1403/1982), 1/17. 
31 Ebû Abdullah Hâkim b. Abdullah, el-Müstedrak alâ’s-Sahîheyn, 

thk. Mustafa Abdulkadir Atâ (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmîyye, 

1411/1990), 3/90. 
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tariki ile gelen rivayetin desteklendiği gerçeğini de göz ardı 

etmemek gerektir.  

Sonuç 

1-Silvan ilk olarak Hz. Ömer döneminde 

fethedilmiştir. Tarihi seyir içinde Silvan’a, 

Mervânîler, Selçuklular ve Eyyûbîler gibi İslam 

medeniyetini temsil eden devletler hâkim olmuştur. 

2-Silvan hadis rivayeti açısından önemli bir yere 

sahiptir. Nitekim Muhammed b. Abdülmelik el-Fârikî 

(öl. 564/1169), Şeyh Zeynüddin el-Fârikî (öl. 

703/1304), Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî (öl. 

748/1348) ve Ebû Bekir b. Hasan b. Ali el-Fârikî (öl. 

769/1368) gibi âlimlerin Silvanlı Hadisçilerden olması 

bunu ispatlar niteliktedir. 

3-Ebû Ali Hasan b. İbrahim el-Fârikî (öl. 528/1134) de 

Silvan’ın önemli ve güvenilir olan hadisçilerindendir. 

Zira Ebû Ali doğum yeri olan Silvan’da, hadis rivayeti 

ile meşgul olan şehrin büyük âlimlerinden hadis 

eğitimi almış; ardından farklı ilim merkezlerine 

giderek orada bulunan meşhur hadisçilerden -Hatîb el-

Bağdâdî (öl. 463/1071) gibi- hadis rivayet etmiştir. 

4-Ebû Ali Hasan b. İbrahim el-Fârikî’nin birçok hadis 

hocası olduğu gibi birçok hadis öğrencisi de 

bulunmaktadır. Örneğin Mu’cem sahibi Hafız İbn 

Asâkir (öl. 576/1176), Ebû Ali’den hadis rivayet eden 

hadis öğrencileri arasında yer almaktadır. 

5-Yaptığımız araştırmada Ebû Ali’ye ait bir hadis 

tespit edilmiş ve söz konusu hadisin İbn Asâkir’in 

Mu‘cem’inde geçtiği gözlemlenmiştir. İbn Asâkir bu 

rivayeti Silvanlı Hadisçi Ebû Ali’den icâzet metoduyla 

tahammül ettiğini belirtmiştir.  

6-Hadis müntehası bakımından mevkuf olsa da metin 

muhtevası açısından hükmen merfu olduğu tespit 

edilmiştir. Zira hadiste verilen bilgiye, bir sahâbînin 

içtihadıyla ulaşması mümkün değildir. 
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7-Ebû Ali tarafından nakledilen hadis, sıhhat açısından 

incelendiğinde hadisin senedinde cerh edilen bir 

ravînin (Abdullah b. Hirâş) geçmesi nedeniyle zayıf 

olduğu anlaşılmaktadır. 

8-Tenkit konusu olan ravinin (Abdullah b. Hirâş) diğer 

bazı cerh ve ta’dil âlimleri tarafından sika bir ravî 

olarak değerlendirilmesi, Ebû Ali tariki ile gelen 

hadisin sahih olma ihtimalini de akla getirmektedir. 

9-Belli bölgelere ait şahısların araştırılması, yaşadığı 

dönemde bir/birçok alanda etkin olan ve o alana katkı 

sağlayan âlimlerin tanınmasına yardımcı olacaktır. 

Ayrıca bu tür çalışmalar, tarihte İslamî ilimler 

konusunda önemli olan bölgelerin ve bu bölgelerin 

ilim teatisi açısından diğer bölgeler ile olan bağlantı 

ağının da bilinmesine yardımcı olacaktır. Böylece bir 

alanla ilgili faaliyetlerin gerçekleştiği ilmî muhitler 

detaylı bir şekilde bilinmiş olacaktır. 
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İBN RECEB EL-HANBELÎ’NİN FETHU’L-

BÂRÎ’SİNİN KENDİSİNDEN SONRAKİ 

ŞERHLERE ETKİSİ  

Bahadır OPUS* 

Özet 

İslâm’ın deliller sıralamasında Kur’ân’dan sonra 

sünnet yer almaktadır. Allah Resûlü (s.a.s.) kendisine yüklenen 

beyân vazifesinin gereği Kur’ân’da geçen bir konuyu 

vurgulayarak tekid, oradaki bir hükmü tafsîl ve beyân etmiş, 

bazen de Kur’ân’da geçmeyen konularda hüküm koymuştur. 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yapmış olduğu açıklamalar sahâbe 

döneminde yaygın olarak ezberle, kısmen de yazılarak 

korunmuş ve nakledilmiştir. Korunan ve aktarılan hadisler 

ilerleyen zamanlarda içerisindeki garîb sözcüklerin 

açıklanması (garîbü’l-hadîs), hadisler arasında görülen 

teâruzun giderilmesi (muhtelifü’l-hadîs), hadislerin 

anlaşılması ve onlardan hüküm çıkarılmasına yönelik 

çalışmlara (fıkhu’l-hadîs) konu olmuş ve daha sonra müesses 

hale gelecek hadis şerhçiliğinin alt yapısı oluşturulmuştur. 

Hicrî dördüncü asra gelindiğinde ise mezkûr çalışmalarla alt 

yapısı oluşturulan hadis şerhçiliği Ulûmu’l-hadîs’in bir dalı 

olmuş ve bazı temel hadis kitapları şerh edilerek ilk 

meyvelerini vermeye başlamıştır. 

Hadis kitapları içerisinde en güvenilir olanı İmam 

Buhârî’nin Sahîh’idir. Bu genel kabul âlimlerin Buhârî’nin 

kitabı üzerinde farklı çalışmalar yapmalarına vesile olmuştur. 

Bu çalışmalar içerisinde en zengin olanı da Sahîh’i anlamak 

için telif edilen şerh çalışmalarıdır.  

 

* Dr., Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi 

Eğitim Görevlisi, bahadir-opus@hotmail.com.tr. 
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İbn Receb’in kaleme aldığı, hadis şerhleri içerisinde geniş 

hacme sahip olan Fethu’l-Bârî, müellifin şerhçiliğinin yanında 

aynı zamanda fıkıh, akâid, zühd ve tasavvuf anlayışını da 

yansıtması açısından pek kıymetlidir. Bu çalışmanın konusu 

döneminin hadis, fıkıh, tefsir, akîde, zühd ve takvâ sahasında 

en önde gelen âlimlerinden, Hanbelî mezhebinin temsilcisi, 

İbn Receb el-Hanbelî’nin Buhârî’nin Sahîh’i üzerine yazdığı 

Fethu’l-Bârî isimli şerhin kendisinden sonraki şerhlere 

sağladığı katkı olacaktır. Böylelikle İbn Receb’in kendisinden 

sonraki şârihleri ne ölçüde etkilediği ve bu anlamdan şerhçiliğe 

sağladığı katkı tespit edilmeye çalışılacaktır. Yapılacak tespitte 

İbn Hacer’in Fethu’l-Bârî’si üzerinde ayrıca durulacaktır. Zira 

hem iki eserin aynı isme sahip olmaları hem de Buhârî şerhi 

olmaları dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, Fethu’l-

Bârî, İbn Receb. 

 

THE EFFECT OF IBN RECEB EL-

HANBELI'S FETHU'L-BÂRI ON THE 

COMMENTS AFTER HIS HIM 

Abstract 

Sunnah takes place after the Qur'an in the list of proofs 

in Islam. The Messenger of Allah (pbuh) emphasized a subject 

mentioned in the Qur'an as a requirement of the duty of 

declaration entrusted to him, and he explained and explained a 

provision in the Qur'an, and sometimes he decreed on matters 

that were not mentioned in the Qur'an. Hz. The statements 

made by the Prophet (pbuh) were widely preserved and 

transmitted during the period of the Companions by heart and 

partially by writing. The hadiths that were preserved and 

transmitted later became the subject of studies (fiqhu'l-hadith) 

to explain the strange words in them (garîbü'l-hadîs), to 

eliminate the conflict between the hadiths (muhtalifu'l-hadith), 

to understand the hadiths and to draw conclusions from them. 
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The infrastructure of the hadith commentary, which will 

become established later, has been established. By the fourth 

century of the Hijri, hadith commentary, the infrastructure of 

which was created by the aforementioned studies, became a 

branch of Ulumu'l-hadith and some basic hadith books were 

annotated and started to bear its first fruits. 

The most reliable of hadith books is Imam Bukhari's 

Sahih. This general acceptance led scholars to make different 

studies on Bukhari's book. The richest among these works is 

the annotation studies that were copyrighted to understand the 

Sahih. 

Fethu'l-Bari, which has a large volume among the 

hadith commentaries written by Ibn Receb, is very valuable in 

terms of reflecting the understanding of fiqh, creed, asceticism 

and mysticism, as well as the annotation of the author. The 

subject of this study is the commentary on Feth al-Bari, written 

by Ibn Receb al-Hanbali, one of the leading scholars in the 

field of hadith, fiqh, tafsir, creed, zuhd and taqwa, and the 

representative of the Hanbali sect, on Bukhari's Sahih. will 

contribute to it. Thus, it will be tried to determine to what 

extent Ibn Rajab influenced the commentators after him and in 

this sense, his contribution to commentary. In the 

determination to be made, the Fethu'l-Bari of Ibn Hajar will 

also be emphasized. It is noteworthy that both works have the 

same name and that they are Bukhari commentaries. 

Keywords: Hadith, Bukhari, al-Camiu's-Sahih, Fethu'l-Bari, 

Ibn Rajab. 

Giriş 

Kur’ân’nın müekkidi, açıklayıcısı ve beyân edicisi olan 

sünnet, İslâm toplumunun inşa edilmesinde büyük bir önemi 

haizdir. İslâm âlimleri, tarihten günümüze kadar Kur’ân ve 

sünnetin anlaşılması noktasında büyük çaba sarf etmişler ve bu 

çabanın semeresi olarak geride ciltler dolusu eserler 

bırakmışlardır. 
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Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatından sonra onun 

hadislerini bir araya getirme noktasında bazı girişimler olsa da 

bu gerçekleştirilememiş, bazı sahâbîlerin münferit olarak 

yazdığı hadisler dışında genel olarak hadisler şifâhî olarak 

aktarılmıştır. Ömer b. Abdülazîz’in (101/720) resmî tedvin 

faaliyetini başlatmasıyla birlikte önceden ezber yoluyla 

korunan hadisler artık yazılı olarak da muhafaza altına 

alınmıştır. Geliştirilerek devam ettirilen hadisleri yazma ve 

aktarma faaliyeti hicrî üçüncü asırda altın çağını yaşamış, daha 

sonra “Kütüb-i Sitte” olarak isimlendirilecek temel hadis 

kaynakları bu dönemde tasnif edilmiştir.  

Hadislerin açıklanmasına dair ilk örnekler sahâbenin 

anlayamadığı bazı hadisleri bizzat Allah Resûlü’ne (s.a.s.) 

sorması ve onun yaptığı açıklama ve izahlarla verilmiştir.1 

Daha sonra garîbü’l-hadîs, müşkilü’l-hadîs ve fıkhu’l-hadîs 

alanlarında yapılan çalışmalarla temelleri atılan bu alan, 

ilerleyen asırlarda geliştirilerek devam ettirilmiş ve hadis şerh 

ilmi ortaya konmuştur. Dirâyetü’l-hadîs üst başlığı altında 

kendisine yer bulan bu alan, hadislerin doğru bir şekilde 

anlaşılmasına büyük bir katkı sağlamıştır.  

Buhârî (ö. 256/870) el-Câmiʿu’s-sahîh’ini kendi 

kriterlerine göre sahih olan hadisleri bir araya getirme amacına 

matuf olarak telif etmiştir. Buhârî mezkûr eserini telif ettikten 

sonra bu eser, İslâm âleminde kabulle karşılanmış ve farklı 

 

1 Hz. Peygamber (s.a.s.) bazen muhatabının anlayamadığı kelimeyi 

açıklamıştır. Örneğin bir seferinde “Hastalığın kendiliğinden 

bulaşması ve uğursuzluk yoktur. Fe’l ise hoşuma gider.” buyurmuş, 

yanındakiler fe’lin ne demek olduğunu sorunca, Allah Resûlü 

(s.a.s.) fe’li “güzel bir söz” olarak tefsir etmiştir. Bk. Ebû Abdillâh 

Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, el-Câmiʿu’s-

sahîh, nşr. Mustafa Dîb el-Boğâ (Dımaşk: Dâru İbn Kesîr, 

1413/1993), “Tıb”, 53. Yine bir defasında Hz. Peygamer (s.a.s.), 

“Kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et.” buyurunca 

sahâbîler zalime nasıl yardım edeceklerini sormuşlar, Hz. 

Peygamber de (s.a.s.) onun zulüm yapmasına engel olmalarının 

kendisine yardım sayılacağını söyleyerek bu sözünü izah etmiştir. 

Bk. Buhârî, “Mezâlim”, 5. 
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alanlarda çalışma konusu yapılmıştır. Bu alanlar içerisine en 

zengin çalışmaların yapıldığı telif türü hiç şüphesiz şerhler 

olmuştur. Kâtip Çelebi’nin (ö. 1067/1657) tespitine göre 

Buhârî’nin Sahîh’i üzerine seksen iki şerh yazılmış, Lütfi 

Çakan, Kâtip Çelebi’den sonra yazılmış olan şerhleri hesaba 

katılmasıyla bu sayının yüzü geçtiğini belirtmiştir.2 Kemal 

Sandıkçı ise iki yüz elli şerh ve şerhle ilgili çalışmanın 

bulunduğunu, bunlardan elli yedisinin matbu altmış yedi 

tanesinin ise yazma halinde olduğunu tespit etmiştir.3     

Buhârî’nin Sahîh’indeki hadislerin anlaşılmasına 

hizmet etmek amacıyla telif edilmiş şerhlerden biri de İbn 

Receb el-Hanbelî’nin (795/1393) Fethu’l-Bârî isimli eseri 

olmuştur. İbn Receb 736/1335 yılında Rebîülevvel ayında 

Bağdat’ta doğmuştur.4 Başta hadis olmak üzere fıkıh, tefsir, 

tabakât, vaaz gibi farklı alanlarda eserler veren ve ilim ehli 

tarafından yetkinliği kabul edilmiş bir âlimdir. İlmini, başta 

 

2 İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı (İstanbul:  İfav, 11. Baskı, 

2013), 85. 
3 Kemal Sandıkçı, Büyük Türk İslâm Bilgini Buhârî-Uluslararası 

Sempozyum, 18-20 Haziran 1987, 1996, 61. 
4 Ebû Bekr Şemsüddîn Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed, er-

Reddü’l-vâfir, nşr. Zehîr eş-Şâvîr (Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 

1392/1973), 106; Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. 

Muhammed el-Askalânî, İnbâü’l-ğumr bi ebnâi’l-umr, nşr. Hasan 

Habşî (Mısır: el-Meclisü’l-A’lâ li’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 

1388/1969), 1/460; Ebü’l-Fazl Takıyyüddîn Muhammed b. Necm 

Muhammed b. Fehd el-Hâşimî, Lahzü’l-elhâz bi zeyli tabakâti’l-

huffâz (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1408/1998), 118; İbrâhîm 

b. Muhammed b. Abdillâh er-Râmînî ed-Dımaşkī, el-Maksadü’l-

erşed fî zikri eshâbi’l-İmam Ahmed, nşr. Abdurrahmân b. Süleymân 

el-Useymîn (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1410/1990), 2/81; Ebü’l-

Mehâsin Cemâlüddîn Yûsuf b. Hasen b. Ahmed el-Makdisî, el-

Cevheru’l-munaddad fi tabakâti muteahhirî ashâbı Ahmed, nşr. 

Abdurrahman b. Süleymân el-Useymîn (Riyad: Mektebetü’l-

Ubeykân, 1420/2000), 47; Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. 

Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî, Tabakâtü’l-huffâz 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1402/1982), 540; Cengiz 

Kallek, “İbn Receb”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, 

(İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20/243. 
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doğduğu yer Bağdat olmak üzere Mekke,5 Kudüs6, Dımaşk,7 

Nablus,8 Mısır,9 gibi önemli ilim merkezlerine yaptığı 

yolculuklarla elde etmiştir. İbn Receb, ilim ve takva içerisinde 

bir hayat yaşamış geride kıymetli eserler bırakarak 795/1392 

yılında vefat etmiştir.10  

İbn Receb el-Hanbelî’nin Kitâbu’l-Cenâize kadar şerh 

edebildiği Fethu’l-Bârî birçok şârihin kendisinden istifade 

ettiği bir eser olmuştur.11 Bu şârihler içinde en dikkat çekeni 

hiç şüphesiz İbn Hacer’dir (ö. 852/1449). Zira onun da 

Buhârî’yi şerh etmek üzere telif ettiği ve İbn Receb’in eseriyle 

aynı isme sahip eseri bilinmektedir ve çok meşhurdur. Bu 

çalışmada başta İbn Hacer olmak üzere İbn Receb’ten sonra 

gelen şârihlerin onun eserinden ne ölçüde istifade ettiği ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Böylece İbn Receb’in eserinin ilmî 

kıymetinin anlaşılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.    

1. Fethu’l-Bârî’ye Genel Bir Bakış  

İbn Receb Buhârî’nin Sahîh’ini şerh etmek üzere 

Fethu’l-Bârî isimli eserini telife başlamış ancak vefat ettiği 

için şerhini ikmal edememiştir. Şerh edebildiği kısım Kitâbu’s-

sehv’den “el-İşâretü fî’s-Salât” bâbına kadardır.12 En son şerh 

 

5 Kallek, “İbn Receb”, 20/244. 
6 Kallek, “İbn Receb”,  20/244. 
7 Kallek, “İbn Receb”,  20/243. 
8 Kallek, “İbn Receb”,  20/243. 
9 Ebü’l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdirrahmân 

Receb el-Bağdâdî, Zeylü tabakâti’l-Hanâbile, nşr. Abdurrahmân b. 

Süleymân el-Useymîn (Riyad: Mektebetü’l-Ubeykân, 1425/2005), 

1/47. 
10 Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî, el-

Bedru’t-tâli’ bi mehâsini min ba’di karni’s-sâbi’ (Kahire: Dâru’l-

Kitâbi’l-İslâmî, ts.), 1/328. 
11 İbn Receb el-Hanbelî’nin Fethu’l-Bârî isimli eserini detaylı 

incelemek için bk. Bahadır Opus, İbn Receb el-Hanbelî’nin Hadis 

Şerhçiliği (Fethu’l-bârî Örneği) (İstanbul: Kitabî Yayınevi, 2022). 
12 Ebü’l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdirrahmân 

Receb el-Bağdâdî, Fethu’l-Bârî fî şerhi Sahîhi’l-Buhârî, nşr. Ebû 
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ettiği hadis 1236 numaralı hadistir.13 Ancak matbu olan 

Fethu’l-Bârî baskılarında 829 hadisin şerhi mevcuttur. Yani 

407 hadis ve 255 bâb kayıptır. Örneğin, Buhârî’nin Sahîh’inin 

ilk bölüm olan “Bedü’l-vahy” ile üçüncü bölümü olan 

“Kitâbü’l-ilim” in tamamı kayıptır. Ayrıca “Ebvâbü sücûdi’l-

Kur’ân”, “Taksîru’s-salât”, “Teheccüd” ve “Tatavvu” 

bölümleri de kayıptır. İbn Receb Fethu’l-Bârî’yi vefatından 

dolayı ikmal edilememiş olmasına rağmen matbu olan kısma 

bakıldığında hadisleri geniş bir şekilde açıklaması onun hem 

ilimdeki derinliğini hem de eserin ilmî kıymetini ortaya 

koymaktadır.  

İbn Receb, Buhârî’nin bâb başlığını açıklayarak şerhe 

başlamaktadır.14 Ardından Buhârî’nin maksadını ortaya koyup 

hadislerle bâb başlığı arasındaki uyuma temas etmiş,15 eğer bir 

uyum tespit edemezse bunu bir tenkit olarak dile getirmiştir.16 

Buhârî bâb başlığında bir hadis ya da eser zikretmişse İbn 

Receb o rivayetin isnadını tespit etmiştir.17 Daha sonra 

isnaddaki râvileri ele alıp birtakım değerlendirmelerde 

bulunarak gerektiğinde senedle ilgili konulara da 

değinmiştir.18 

Sened değerlendirmesinin ardından metni şerh eden İbn 

Receb, metinle alakalı neredeyse tüm konuları ele alarak hadisi 

genişçe şerh etmiştir. Az kullanıldığı için anlaşılması zor olan 

garîb kelimeleri tefsîr edip, bu alanın âlimlerinden de 

nakillerde bulunmuştur.19 Şerh ettiği hadisle alakalı sahih 

 

Muâz Târık b. Avadullah b. Muhammed (Riyad: Dâru İbn Cevzî, 

1430/2009), 6/405. 
13 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 6/406. 
14 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 3/423. 
15 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 1/286. 
16 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 4/167. 
17 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 1/55. 

18 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 1/238. 
19 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 2/142. 
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hadislere yer veren eserlerden20, meşhur müsnedlerden21, ilel22 

ve tarih kitaplarından23, mucemlerden24 ve diğer alanlara ait 

eserlerden nakillerde bulunmuştur.25 Ayrıca farklı hadis 

kaynaklarından yaptığı nakillerin ardından gerektiğinde 

hadislerin hükmünü açıklamıştır.26  

 İbn Receb şerhinde fıkhî istinbatlara da önem 

vermektedir.27 Sahâbe, tâbiûn ve müctehid imamlarından 

nakillerde bulunmuştur. Hanbelî mezhebine müntesip olması 

hasebiyle Ahmed b. Hanbel’in konuyla alakalı görüşlerine özel 

bir ihtimam göstererek nakletmiştir. Ancak başka bir mezhebin 

görüşünü delil olarak daha güçlü görüyorsa onu tercih 

etmekten çekinmemiştir.28 

2. Fethu’l-Bârî’nin İbn Receb el-Hanbelî’ye Aidiyeti ve 

Şerhin İsmi 

Fethu’l-Bârî’nin İbn Receb’e aidiyeti noktasında 

herhangi bir şüphe yoktur. Zira İbn Receb Fethu’l-Bârî’nin 

farklı yerlerinde daha önce yazdığı kitaplara atıfta 

bulunmuştur. Bu durum eserin müellife aidiyetini teyit 

etmektedir. Örneğin Fethu’l-Bârî’de “Bu konuyu el-Kavâʿid 

fî’l-fıkıh’ta geniş bir şekilde açıkladım.”29 diyerek konunun 

detayını mezkûr eserine havale etmiş, Buhârî’nin 952 numaralı 

hadisinin şerhinde, Nüzhetü’l-esmaʿ fî mes’eleti’s-semaʿ isimli 

eserine atıf yaparak müzik ve eğlence aletlerine dair hükmü 

daha geniş bir şekilde orada incelediğini belirtmiştir.30 Ayıca 

Buhârî’nin 937 numaralı hadisini şerh ederken daha detaylı 

 

20 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 1/72. 
21 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 3/209. 
22 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 3/75. 
23 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 4/ 235. 
24 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 1/122. 
25 Opus, İbn Receb, 131-155. 
26 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 4/39. 
27 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 1/157. 
28 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 3/114. 
29 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 4/114. 
30 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 6/64. 
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bilgi için okuyucuyu Nefyu’l-bidʿati an’s-salâti kable’l-cumʿa 

ve İzâletü’ş-şünʿa ani’s-salâti kable’l-cumʿa isimli kitaplarına 

havale etmiştir.31  

Fethu’l-Bârî’nin İbn Receb’e aidiyetini teyit eden başka 

bir nokta ise onun biyografisini yazan müelliflerin bu kitaba 

atıfta bulunmasıdır. Fethu’l-Bârî’yi İbn Receb’e nispet eden 

en eski matbu eser İbn Nâsıriddîn’e (842/1438) ait er-Reddü’l-

vâfîr’dir. İbn Nâsiruddîn, İbn Receb’in Buhârî’nin Sahîh’ini 

başından Kitâbu’l-cenâiz’e kadar nefis bir şekilde şerh 

ettiğinden bahsetmektedir.32 İbn Fehd de (871/1446) Lahzu’l-

elhâz’ında İbn Receb’in eserlerinden bahsederken Fethu’l-

Bârî’yi ilk sırada zikretmiştir.33 Ayrıca İbn Müflih34 (ö. 

884/1479), İbnu’l-Mibred35 (ö. 909/1503), Kastallânî36 (ö. 

923/1517), Nuaymî37 (ö. 927/1521), Buhûtî38 (ö. 1051/1641) 

ve örneklerini çoğaltabileceğimiz diğer müellifler Fethu’l-

Bârî’yi İbn Receb’e nispet ederek kitabın ona aidiyetini ortaya 

koymuşlardır. 

İbn Receb’in biyografisinden bahseden eserlerin onun 

Fethu’l-Bârî isimli Buhârî şerhi bulunduğunu belirtmeleri İbn 

Receb’in eserin isminin belirlenmesinde önemlidir. İbn 

Receb’in Fethu’l-Bârî’sinden önce bu isimle bilinen başka bir 

esere rastlanmamakla beraber İbn Receb’in Fethu’l-Bârî isimli 

Buhârî şerhinden sonra aynı isimle ve Buhârî’nin Sahîh’ine 

şerh olarak yazılmış İbn Hacer’e ait bir Fethu’l-Bârî daha 

 

31 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 5/429. 
32 İbn Nâsıriddîn, er-Reddü’l-vâfîr, 106.  
33 İbn Fehd, Lahzu’l-elhâz, 119. 
34 İbn Müflih, el-Maksadü’l-erşed, 2/82.  
35 İbnü’l-Mibred, el-Cevher, 49. 
36 Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-

Kastallânî, İrşâdü’s-sârî li şerhi Sahîhi’l-Buhârî, (Mısır: el-

Matbaatü’l-Kübrâ el-Emîriyye, 1322/1905), 1/43. 
37 Ebü’l-Mefâhir Muhyiddîn Abdülkādir b. Muhammed b. Ömer en-

, ed-Dâris fî târîhi’l-medâris, nşr. İbrahim Şemseddin (Beyrut: 

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1410/1990), 2/60. 
38 Mansûr b. Yûnus b. Salâhiddîn Buhûtî, Keşşâfü’l-kınâ’ an metni’l-

ikna’, (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1403/1983), 2/352. 
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mevcuttur. İbn Hacer’in eserinin isminin de Fethu’l-Bârî 

olduğu noktasında herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. 

Nitekim İbn Hacer kitabının isminin Fethu’l-Bârî olduğunu 

kaydetmiştir.39 Daha sonraki dönemlerde mutlak olarak 

Fethu’l-Bârî dendiğinde akla ilk gelen İbn Hacer’in şerhi 

olmuştur. Bu şöhrette İbn Hacer’in şerhini ikmal etmiş 

olmasının etkisi büyüktür.  

Sehâvî (ö. 902/1497) hocası İbn Hacer’in biyografisini 

kaleme aldığı el-Cevâhir ve’d-dürer isimli eserde İbn Hacer’in 

817/1414 yılında Fehu’l-Bârî’yi telif etmeye başladığını 

belirtmiştir.40 İbn Receb 795/1392 yılında vefat ettiğine göre 

İbn Hacer eserini İbn Receb’in vefatından sonra yazmıştır. 

Öyleyse burada sorulması gereken soru İbn Hacer’in, İbn 

Receb’in şerhinden ve şerhinin isminden haberdar olup 

olmadığıdır. 

3. İbn Hacer’in Fethu’l-Bârî İsmini Kullanması ve İbn 

Receb’in Şerhinden Yararlanması 

Sehâvî el-Cevâhir’de İbn Hacer’in şerhlerinden 

bahsederken Fethu’l-Bârî isminin kullanılması noktasında İbn 

Receb’in İbn Hacer’den önce geldiğini kaydetmiş, ancak İbn 

Hacer’in bundan haberdar olmadığını belirtmiştir.41 el-

Cevâhir’i tahkik eden İbrâhîm Bâcis, Sehâvî’nin bu ifadesine 

düştüğü talikte onu eleştirerek İbn Hacer’in İbn Receb’in 

şerhinden haberdar olduğunu ve ondan istifade ettiğini 

söylemiş ve bunu destekleyen bazı atıflarda bulunmuştur.42  

Sehâvî’nin yukarıdaki cümlesi İbn Hacer’in İbn 

Receb’in şerhinden tamamen haberdar olmadığını ifade 

etmemekte olup, aksine İbn Hacer’in İbn Receb’in şerhinin 

 

39 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 1/5. 
40 Ebü’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân b. 

Muhammed es-Sehâvî, el-Cevâhir ve’d-dürer fî tercemeti Şeyhu’l-

İslâm İbn Hacer, thk. İbrâhîm Bâcis, (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 

1419/1999), 2/675. 
41 Sehâvî, el-Cevâhir, 2/675. 
42 Sehâvî, el-Cevâhir, 2/675 (dipnotta). 
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isminden haberdar olmadığını göstermektedir. Zira Sehâvî, o 

satırlarda Fethu’l-Bârî isminin kullanımıyla alakalı 

değerlendirme yapmaktadır. İbn Hacer’in ed-Dürerü’l-kâmine 

ve İnbâu’l-ğumr isimli eserlerinde İbn Receb’in Buhârî’nin bir 

kısmını şerh ettiğini söylemesi43, onun İbn Receb’in şerhinden 

haberdar olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.  

İbn Hacer’in İbn Receb’in Fethu’l-Bârî’sinden haberdar 

olduğunu gösteren en açık delil ise İbn Hacer’in bu şerhten 

yararlanmış olmasıdır. Zira o, şerhinin üç farklı yerinde İbn 

Receb’in ismini verip şerhinin adını vermeden onun Fethu’l-

Bârî’sinden yararlanmıştır. Bunlardan birinde “İbn Receb’in 

şerhinde okudum” diyerek rivayet farklılığına dikkat 

çekmiştir.44 Diğerinde İbn Receb’in “الجهل  cehalet/يثبت 

yerleşir” rivayetini “الجهل  cehalet yayılır” olarak da/ينث 

aktarıldığını kaydettiğini, ancak bu kelimenin Sahîhayn’da 

bulunmadığını belirtmiştir.45 Son alıntısında ise yine İbn 

Receb’in ismini vererek onun başka âlimlerden yaptığı nakli 

kitabına almıştır.46 İbn Hacer’in İbn Receb’in şerhinden 

yaptığı üç alıntının da Kitâbu’l-ilim’de yer alıyor olması 

önemlidir. Zira yukarıda da ifade edildiği gibi İbn Receb’in 

şerhinin bu kısmı tamamen kayıptır. İbn Hacer’in Kitâbu’l-

ilim’den yaptığı bu alıntılar aslında İbn Receb’in bu bölümü 

şerh ettiğini ancak günümüze ulaşmadığını göstermektedir.  

Bu deliller İbn Hacer’in İbn Receb’in şerhinden 

haberdar olduğunu gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Ancak eserin tamamına sahip olamadığı için şerhin ismin 

tespit edememiş ve oradan yaptığı alıntılarda Fethu’l-Bârî 

 

43 İbn Hacer, ed-Dürerü’l-kâmine, 3/109; İbn Hacer, İnbâu’l-ğumr, 

1/460. 
44 Ebü’l-Fadl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Hacer el-Askalânî, 

Fethu’l-Bârî bi şerhi Sahîhi’l-Buhârî, nşr. Nazar Muhammed el-

Fârayâbî (Riyad: Dâru Taybe, 1431/2010), 1/309. 
45 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 1/313. 
46 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 14/670. 
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ismini kullanmamıştır. Zira yazmalarda genellikle eserin ismi 

kitabın başında zikredildiği bilinen bir husustur.  

İbn Hacer’in İbn Receb’in şerhinin tamamına sahip 

olmadığının bir göstergesi de Buhârî’de yer alan muallak 

rivayetlerdir. İbn Hacer’in Buhârî’nin Sahîh’inde yer alan 

muallak rivayetlerin muttasıl senedlerini tespit etme 

noktasındaki özel gayreti bilinmektedir. Bununla birlikte iki 

isnadın muttasıl senedi İbn Receb tarafından tespit edildiği 

halde İbn Hacer tarafından tespit edilememiştir. Şayet İbn 

Hacer İbn Receb’in şerhinin tamamına sahip olsaydı ondan 

yararlanarak bulamadığı senedlerin bilgisine ulaşabilirdi.  

Buhârî’nin muallak olarak aktarıp İbn Receb’in muttasıl 

halini tespit ettiği hadislerden biri Hasan-ı Basrî’den (110/728) 

aktarılan şu rivayettir: “Müslümanlar, düşmandan korkmaları 

dışında bayram günlerinde silah taşımaktan 

yasaklanmışlardır.”47 Buhârî’nin bâb başlığı olarak kullandığı 

bu rivayet için İbn Receb “Bu hadisi Ebûbekir Abdülazîz b. 

Caʿfer eş-Şâfî isimli kitabında Ali b. Ayyâş→ İsmâîl→ İbn 

Ebû Naʿm→Hasan→ Câbir tarikiyle tahrîc etmiştir.”48 diyerek 

hadisin muttasıl senedini tespit etmiştir. İbn Hacer ise “Bu 

rivayetin mevsûl senedine vâkıf olmadım. Ancak İbnü’l-

Münzir, benzerini Hasan-ı Basrî’den aktarmıştır.”49 diyerek 

rivayetin muttasıl senedini tespit edemediğini ifade etmiştir.  

İbn Receb’in muttasıl senedini tespit ettiği diğer 

muallak rivayet ise İbn Ömer ve Ebû Hüreyre’nin Zilhicce 

ayının on günleri içinde yüksek sesle tekbir getirerek çarşıya 

çıktıklarını, insanların da onların tekbirlerine uyarak yüksek 

sesle tekbir getirdiklerini ifade eden rivayettir.50 İbn Receb’in 

tespiti şu şekildedir: “Buhârî’nin İbn Ömer ve Ebû 

Hüreyre’den zikretmiş olduğu rivayet, Sellâm Ebü’l-

 

47 Buhârî, “Îdeyn”, 9. 
48 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 6/78. 
49 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 3/283. 
50 Buhârî, “Îdeyn”, 11. 
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Münzir’in →Humeyd el-Aʿrac→ Mücâhid→ İbn Ömer ve Ebû 

Hüreyre tarikiyle aktarmış olduğu rivayettir. Bu rivayeti 

Ebûbekir Abdülazîz b. Caʿfer eş-Şâfî isimli eserinde ve 

Ebûbekir el-Mervezî el-Îdeyn isimli eserinde tahrîc etmiştir.”51 

İbn Hacer ise bu hadisin İbn Ömer (ö. 73/693) ve Ebû 

Hüreyre’ye (ö. 58/678) ulaşan muttasıl bir senedini 

görmediğini, Beyhakî (ö. 458/1066) ve Begavî’nin (ö. 

516/1122) de bu hadisi İbn Ömer ve Ebû Hüreyre’den muallak 

olarak aktardığını belirterek hadisin muttasıl bir senedini 

bulamadığını ifade etmiştir.52  

Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde anlaşılmaktadır 

ki İbn Hacer, İbn Receb’in şerhinin bir kısmını görmüş ve 

ondan istifade etmiştir. Ancak Sehâvî’nin de belirttiği gibi İbn 

Receb’in şerhinin isminin Fethu’l-Bârî olduğundan haberdar 

değildir. Ayrıca Süyûtî (ö. 911/1505) dil âlimlerinin 

biyografisine yer verdiği Buğyetü’l-vuʿât isimli eserinde 

Fîrûzâbâdî’den (ö. 817/1415) bahsederken onun, Fethu’l-Bârî 

bi’s-seyhi’l-fesîhi’l-cârî alâ Sahîhi’l-Buhârî isimli bir eserinin 

olduğunu ve İbn Hacer’in şerhinin ismini buradan aldığını 

söylemiştir.53 Bu durumda İbn Hacer’in şerhine Fethu’l-Bârî 

ismini vermesini, İbn Receb’in şerhine olan özel ilgisi olarak 

yorumlamak54 isabetli değildir. 

4. Diğer Şârihlerin Fethu’l-Bârî’den Yararlanması 

İbn Receb’in Fethu’l-Bârî’si tamamlanmamış olmasına 

rağmen mevcut olan bölümü itibariyle telifinden kısa bir süre 

sonra âlimlerin dikkatini çekmiş ve müracaat edilen şerhler 

arasında yer almıştır. Bunda müellifin şerh ettiği kısmı gayet 

 

51 İbn Receb, Fethu’l-Bârî, 6/87. 
52 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 3/288. 
53 Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed 

el-Hudayrî es-Süyûtî, Buğyetü’l-vuʿât fî tabakāti’l-luğaviyyîn ve’n-

nühât, nşr. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim (Lübnan: el-

Mektebetü’l-Asriyye, ts.), 1/274. 
54 Abdullah Karahan, İbn Receb el-Hanbelî Hayatı, Eserleri, Hadis 

İlmindeki Yeri (İstanbul: Emin Yayınları, 2012) 178. 
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geniş tutması, selef âlimlerinden birçok iktibaslar yapması, 

fıkhî meseleleri derinlemesine ele alması gibi sebeplerin etkili 

olduğu söylenebilir.  

Fethu’l-Bârî’den yararlanan eserler farklı hadis 

kitaplarının şerhleridir. İbn Receb’in eserinden yararlanan en 

eski şerh Ahmed b. Hüseyin er-Remlî’ye (ö. 844/1440) aittir. 

Ebû Dâvûd’un (ö. 275/889) Sünen’ini şerh ettiği eserinin iki 

farklı yerinde Fethu’l-Bârî’den yararlanmıştır.55 İbn Receb’in 

şerhinden yararlanan bir diğer şârih ise Hasan b. Ali el-

Feyyûmî’dir (ö. 870/1465).  Münzirî’nin et-Teğîb ve’t-

terhîb’ini şerh ettiği Fethu’l-garîbi’l-mucîb isimli eserinin 

muhtelif yerlerinde Fethu’l-Bârî’den yararlanmıştır.56 

Kastallânî, İbn Receb’in şerhinin bir cildini gördüğünü 

söylemiş ve ondan istifade etmiştir.57 Ayrıca Sefîrî (ö. 

956/1549), Buhârî’nin Sahîh’inden bazı hadisleri seçerek şerh 

ettiği el-Mecâlisü’l-va‘ziyye isimli eserinde58, es-Sindî 

(1138/1725) İbn Mâce haşiyesinde59 Seffârînî (1188/1774) 

Makdisî’nin (ö. 600/1203) ʿUmdetü’l-ahkâm’ını şerh ettiği 

Keşfü’l-lisâm isimli eserinde60 İbn Receb’in şerhinden istifade 

etmişlerdir. 

 

55 Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Hüseyn b. Hasen er-Remlî el-

Makdisî, Şerhu Süneni Ebî Dâvûd, nşr. Hâlid er-Rabbât (Mısır: 

Dâru’l-Felâh, 1437/2016), 10/534; 10/539. 
56 Ebû Muhammed Hasan b. Ali b. Süleymân el-Feyyûmî el-Kâhirî, 

Fethu’l-garîbi’l-mücîb ale’t-Teğîbi ve’t-terhîb, nşr. Muhammed 

İshâk (Riyad: Dâru’s-Selâm, 1439/2018), 3/100. 
57 Kastallânî, İrşâdü’s-sârî, 1/43; 2/217. 
58 Şemseddin Muhammed b. Ömer b. Ahmed es-Sefîrî, el-

Mecâlisü’l-va‘ziyye fî ehâdîsi hayri’l-beriyye, nşr. Ahmed Fethî 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1425/2004), 1/275; 1/292; 

3/318. 
59 Ebü’l-Hasen Nûruddîn Muhammed b. Abdilhâdî es-Sindî, 

Hâşiyetü’s-Sindî ʿalâ Süneni İbn Mâce (Beyrut: Dâru’l-Cîl, ts.), 

1/58.   
60 Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Sâlim es-Seffârînî, Keşfü’l-

lisâm Şerhu ʿUmdeti’l-ahkâm, nşr. Nureddin Tâlib (Kuveyt: 

Dâru’n-Nevâdir, 1428/2007), 2/130; 3/55; 3/56; 6/500. 
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Sonuç  

İslâm’ın delilleri arasında önemli bir yere sahip olan 

sünnet ezberlenerek ve yazılarak korunduğu gibi şerh edilerek 

de anlaşılmaya çalışılmıştır. Hiç şüphesiz şerh edilme 

noktasında en geniş çalışmalara mazhar olmuş hadis kitabı 

Buhârî’nin Sahîh’i olmuştur. 

Buhârî’nin Sahîh’ini şerh edenlerden biri de İbn Receb 

el-Hanbelî olmuştur. Fethu’l-Bârî isimli eserinde Sahîh’in 

hadislerinden bir kısmını genişçe açıklamış, ancak vefat ettiği 

için şerhini tamamlayamamıştır. Şerhine başladığı hadisleri 

birçok açıdan ele aldığı için İbn Receb’in Fehu’l-Bârî’si 

kendisinden sonraki şârihlerin istifade ettiği bir eser olmuştur.  

İbn Receb’in Fethu’l-Bârî’sinden istifade edenlerin 

başında en önemli Buhârî şârihi İbn Hacer gelmektedir. Kendi 

Fethu’l-Bârî’sinin üç farklı yerinde İbn Receb’in ismini 

zikrederek onun eserinden yararlanmış ve şerhinden haberdar 

olduğunu ortaya koymuştur. İbn Hacer’in İbn Receb’in 

şerhinin ismini zikretmemesi soru işareti oluştursa da yapılan 

araştırma neticesinde İbn Receb’in şerhinin tamamına vâkıf 

olmadığı ortaya konmuştur. Zira İbn Hacer İbn Receb’in 

Fethu’l-Bârî’sinin sadece ilim bölümünden alıntıda bulunmuş; 

ihtiyaç duyduğu halde İbn Receb’in başka tespitlerinden 

istifade etmemiştir. Bu da İbn Hacer’in İbn Receb’in Fethu’l-

Bârî’sinin bir kısmına sahip olduğunu ve eserin isminden 

haberdar olmadığını göstermektedir. Yazmalarda eserin 

isminin baş tarafta bulunuyor olması da bunu teyit etmektedir. 

İbn Hacer’in dışında Ahmed b. Hüseyin er-Remlî, 

Hasan b. Ali el-Feyyûmî, Kastallânî, es-Sindî ve Seffârînî gibi 

âlimler de İbn Receb’in Fethu’l-Bârî’sinden yararlanmışlardır. 

Şârihlerin İbn Receb’ten sonra onun Fethu’l-Bârî isimli Buhârî 

şerhine gösterdikleri bu teveccüh hem eserin ilmî kıymetini 

hem de müellifinin bu alandaki yetkinliğini ortaya 

koymaktadır. 
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HADİSİN AKTÜALİTE İLE İLİŞKİSİ: 

DİNAMİK HADİS YORUMCULUĞU  

Bayram Kanarya* 

Hz. Peygamber’in (sav) söz, uygulama ve onayları, rivayet 

silsilesi ile sonraki nesillere ulaştırılmıştır. Hz. Peygamber, 

genellikle bir hâdise üzerine zaman zaman da birey ve toplumu 

doğruya ve iyiye yönlendirmek üzere hadisleri îrad etmiştir. 

Zikredilen hadislerin bir mekânı, zamanı, muhatabı, sebebi olduğu 

ve canlı bir diyalog ortamında gerçekleştiği için sahabe toplumunda 

kayda değer bir anlama veya yorumlama problemi yaşanmamıştır. 

Hadislerin raviler vasıtasıyla sonraki nesillere aktarılması, 

hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili birtakım 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Ravilerin bir kısmı rivayet 

metnini tam hıfzedememiş, orijinal metin yerine anladığını aktarmış, 

mana ile rivayet etmiş, hadisi bütünsel form yerine bölümleyerek 

nakletmiştir. Rivayet olgusunun yaklaşık dört-beş asırlık bir zaman 

dilimini kapsaması ve ravi zincirinin uzaması, bu sorunun çözümünü 

daha da zorlaştırmıştır. Bununla birlikte hadisin anlaşılması ve 

yorumlanmasına dönük müstakil birer branş olarak tebarüz etmese 

de Fıkhü’l-Hadis ve Şerhü’l-Hadis kavramları çerçevesinde önemli 

gayretler husûle gelmiş, şârihler yaşadıkları çağın akliyyatı 

çerçevesinde rivayetleri yorumlamış, böylelikle ciddi bir birikim 

ortaya koymuşlardır.   

Bu çalışmada öncelikle çağın ihtiyaçları da dikkate alınmak 

suretiyle hadis metinlerinin yeniden yorumlanmasının lüzumu 

üzerinde durulmuş ve hadisin aktüalite ile ilişkisinin teorik çerçevesi 

ve imkânı tartışılmıştır. Çalışma, hadis yorumunda dikkat edilmesi 

gereken ilkeler ve dinamik hadis yorumculuğu olmak üzere iki başlık 

üzerinden şekillenmiş ve her iki konunun doğru ele alınabilmesi için 

bazı kriterler önerilmiştir. Çalışmada yöntemsel olarak ahkâm, ibadet 

ve itikadî konularla ilgili hadisler yorumlanırken hadis metnini 

merkeze almanın; sosyal ve beşeri meseleler yorumlanırken de 

vakıadan hadis metnine bakmanın önemine dikkat çekilmiştir.  

 

* Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel 

İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı, Orcid: 0000000235255789, 

bayramkanarya@hotmail.com 
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 Anahtar Kelimeler: Hadis, Yeniden Yorumlama, Şerh, 

Hadis Yorumculuğu. 

RELATIONSHIP OF HADITH WITH ACTUALITY: 

DYNAMIC HADITH INTERPRETATION 

 

The words, practices and approvals of the Prophet (pbuh) 

have been passed on to the next generations through a chain of 

narrations. The Prophet often mentioned hadiths on an event and 

from time to time to guide the individual and society to the truth and 

goodness. Since the mentioned hadiths have a place, time, addressee, 

reason and took place in a lively dialogue environment, there was no 

significant problem of understanding or interpretation in the 

community of the companions. 

Transferring the hadiths to the next generations by means of 

the narrators brought along some problems regarding the correct 

understanding and interpretation of the hadiths. Some of the narrators 

could not fully memorize the narration text, conveyed what they 

understood instead of the original text, narrated it with meaning, and 

transmitted the hadith by partitioning instead of a holistic form. The 

fact that the phenomenon of narration covers a period of about four-

five centuries and the chain of narration is prolonged has made the 

solution of this problem even more difficult. However, although they 

do not appear as separate branches for the understanding and 

interpretation of hadith, there have been important efforts within the 

framework of the concepts of Fıkhü'l-Hadis and Şerhü'l-Hadith, and 

scholars have put forward a serious accumulation within the 

framework of the wisdom of the age in which they lived. 

In this study, first of all, the necessity of reinterpreting the 

hadith texts by taking into account the needs of the century was 

emphasized and the possibility of the relationship between the hadith 

and the actuality was discussed. The study has been shaped over two 

headings, principles to be considered in hadith interpretation and 

dynamic hadith interpretation, and some criteria have been proposed 

so that both issues can be discussed correctly. In the study, the 

importance of putting the hadith text in the center while interpreting 

the hadiths related to the issues of judgment, worship and belief has 

been pointed out. On the other hand, while interpreting social and 
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human issues, the importance of looking at the hadith text from the 

fact is emphasized. 

Keywords: Hadith, Reinterpretation, Commentary, Hadith 

Interpretation. 

1.Giriş 

Hz. Peygamber (sav), vahyin çerçevesini çizdiği beyan 

yükümlülüğü çerçevesinde toplumu itikadî olarak tevhide; 

amelî olarak iyiye yönlendirmek üzere birçok söz îrad etmiş ve 

bunları tatbikatı ile ortaya koymuştur. Bu sözler ve 

uygulamalar kısaca hadis ve sünnet olarak isimlendirilmiştir. 

Sahabe akliyyatında hadis, bir anlam dünyası inşa etmiş, teorik 

ve pratik düzeyde birçok değişimi ve dönüşümü netice 

vermiştir. Bununla birlikte sahabe toplumunda hadisi aktarma, 

anlama ve yorumlama konusunda sabit ve standart bir çizgi 

husule gelmemiş, belki de beşerî faktörlerden kaynaklı farklı 

bakış açıları oluşmaya başlamış sonraki nesillerde de bu 

farklılık devam etmiştir. Sahabenin bir kısmı hadisin lafzını, 

şeklini, zahirini ve ne dediğini ön planda tutarken bir kısmı da 

hadisin vurûd gayesini, sebebini ve ne demek istediğini 

önceleyen bir yaklaşım sergilemiştir. Sahabedeki bu yaklaşım 

farklılıkları zahirî, fıkhî ve ictihadî olmak üzere üç kategoride 

değerlendirilebilir.1 Ancak farklı yaklaşımlar olmasına rağmen 

Hz. Peygamber döneminde hadislerin anlaşılması ve hayata 

taşınmasında ciddi bir problem de vuku bulmamıştır.  

Hadis ve sünnet ile ilgili problemler sadece sıhhat ve 

sübut meselesine indirgenemez; “sahih bir isnat ile sabit 

olduğu kabul edilen hadislerin delalet sorunu, doğru 

anlaşılması ve doğru yorumlanması meselesi, en az sübut ve 

sıhhat problemi kadar önem arz etmektedir.”2 Tarihsel süreçte 

 

1 Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, İslam Geleneğinde ve 

Modern Dönemde Hadis ve Sünnet (İstanbul: Kuramer Yayınları, 

2020), 14.  
2 Mehmet Görmez, “Sünnet ve Hadis’in Anlaşılması ve 

Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu”, İslami Araştırmalar 

Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt:10, sayı: 1-2-3, 1997, 31. 
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olduğu gibi günümüzde de tartışılan konuların başında 

hadislerin doğru anlaşılıp yorumlanması gelmektedir. Bu 

nedenle Hz. Peygamber’in yaşadığı zaman diliminden 

uzaklaşıldıkça nebevî mesajın özüne halel gelmesinden 

kaçınılarak muhtelif yorumlar yapılmaya gayret edilmiştir. Bu 

yorumların bir kısmı, hadiste geçen lafızları ve bu lafızların 

asr-ı saadetteki delaletlerini esas alırken; bir kısmı da hadisin 

yaşanılan konjonktür ile ilişkisini ve o günün insanlarının 

ihtiyaçları da dikkate alınarak yorumlanması gerektiğini esas 

almıştır. Örneğin Buhârî’nin Sahîh’inin en eski şerhlerinden 

kabul edilen Hattâbî’nin (ö. 388/998) A’lâmü’l-Hadîs’i telif 

etme sebebi olarak Ehl-i Hadis’e yöneltilen tecsim ithamını 

bertaraf etmek ve onları savunmaktır. Bu nedenle de mezkûr 

şerhin kelamî tarafının ağır bastığı ifade edilmiştir.3 Aynı 

şekilde Mağrib ve Endülüs coğrafyasında İmâm Mâlik’in 

Muvatta’ı özelinde ve Mâlikilik mezhebini merkeze alan 

birçok şerh vücuda gelmiştir4 ve bu şerhlerin en temel saiki 

muhaliflerine karşı mezhebî, fıkhî ve kelamî düşüncelerini 

savunmak olmuştur.5  

Anlaşıldığı üzere ilk ve sonraki dönem şerh çalışmaları 

da o günün şartlarının bir gereği telif edilmiştir. Bu koşullardan 

hareketle ortaya çıkan şerhlerin orijinalliğini ve tarafsızlığını 

tartışmaya açabiliriz ama bu durum tarihi vakıayı değiştirmez. 

Bu konuda her bir muhaddis ve şârihin yorum metodolojisini 

irdelemek ise çalışmanın sınırlarını aşacaktır. Ancak şu 

 

3 Joel Blecher, Kâle Rasulullah Şerhü’l-Hadîs fî Elfi ‘Âm, trc. Ahmed 

Mahmûd İbrahim (Beyrut: Merkezü’n-Nuhûd Li’d-Dirâsât, 2022), 

34. 
4 İmâm Mâlik’in Muvatta’ının bazı şerhleri için bkz. Yûsuf b. 

Abdillah b. Abdilberr en-Nemerî, et-Temhîd li ma fi’l-Muvatta 

mine’l-Meânî ve’l-Esânid, tkh. Komsiyon (Mağrib: Vizaretü’l-

Evkaf, 1412); Süleyman b. Halef el-Bâcî, el-Müntekâ Şerhu 

Muvattai Mâlik, thk. Muhammed Abdulkadir (Beyrut: Darü’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1999); Ebubekir b. Arabî el-Mâlikî, Kitâbü’l-

Kabes fi Şerhi Muvattai Mâlik b. Enes, thk. Muhammed Abdullah 

(Beyrut: Darü’l-Ğarbi’l-İslami, 1992).  
5 Joel Blecher, Kâle Rasulullah Şerhü’l-Hadîs fî Elfi ‘Âm, 35. 
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kadarını belirtelim ki geçmişte takdir edilecek ve eleştirilecek 

yönleri ile birlikte azımsanmayacak düzeyde bir hadis-yorum 

külliyatı ve hafızası oluşmuş, hadis tarihinde hadisi anlama 

çabalarına tekabül eden çeşitli kavramlar üretilmiştir. Henüz 

müstakil birer disiplin görünümü arz etmese de Garîbü’l-

Hadîs, Şerhü’l-Hadîs, Fıkhü’l-Hadîs, Muhtelifü’l-Hadîs, 

Müşkilü’l-Hadis gibi ıstılahlar, hadis-yorum ameliyesi için 

kullanılan kavramlar olmuştur. Hakeza klasik şerh 

literatüründe şârihler garib kelimeleri açıklamışlar, gramatik 

tahlillerde bulunmuşlar, nüsha farklılıklarına işaret etmişler, 

hadis kitaplarının kenarlarına haşiye nevinden mülahazalarını 

not etmişler ve rivayet ile ilgili çeşitli bilgileri nakletmişlerdir. 

Ancak bu malumatın hadisin açıklanmasına katkısı olsa da 

bunun ne denli hadis yorumunu karşıladığı sorgulanmaya 

açıktır.6 Geçmişteki yorumlar, çoğunlukla dilbilim ve belagat 

disiplinleri bünyesinde bir anlam mekanizması oluşturmuş, 

tikelden tümele yoğunlaşmış böylelikle nassı (dini metinleri) 

bir bütün olarak değerlendirme olanağı yer yer 

kaybolabilmiştir. Daha önceki yorum yöntemlerine çağdaş 

metodoloji yöntemlerinin eklenmesi de fayda sağlayacaktır. 

Bu yenilikler içerisinde metnin lafzî anlam düzeylerini aşıp 

değişik delalet düzeyleri ile ilgilenmek de yer almaktadır.7 

Tarihsel süreçte teşekkül eden hadis-yorum çabalarını, 

yorum metodolojilerini ve bu sahadaki zengin müktesebatı göz 

önünde bulundurup ve bunlardan istifade ederek rivayetleri 

yeniden yorumlamak, yorum mekanizmasının dinamiklerini 

ve usulünü belirlemek hasılı hadisi asrın idrakini dikkate 

alarak aktüalite/hâdise ile buluşturmak oldukça önem arz 

etmektedir. Zira hadisin yanlış yorumlanması, Murad-ı 

Nebi’nin yanlış aktarılmasına dolayısıyla kişiyi ağır bir 

mesuliyet ile de karşı karşıya bırakabilecektir.  

 

6 Bünyamin Erul, “Hadis Yorumunun Sınırları”, İlahiyat Akademi 

Dergisi, sayı:7-8, yıl: 2018, 3. 
7 Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Söylem ve Yorum, (İstanbul: Mana 

Yayınları, 2015), 282. 
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Bilinen bir husustur ki, her çağın argümanları, araçları, 

imkânları, kültürel ögeleri, siyasi tartışmaları, problemleri, 

alternatif çözüm yöntemleri, vuku bulan ve vukuu muhtemel 

krizlerle baş etme yolları birbirinden farklıdır. Bu durum, 

hayattaki dinamizmin gereği ve kaçınılmaz sonucudur. Bu 

cümleden hareketle 21. yüzyılın sorunları ve bu sorunlara 

önerilecek çözüm önerileri ile önceki çağların sorunları ve 

çözümlerini eş değer tutmak; sürekli bir devinim ve dönüşüm 

içerisinde bulunan beşeri ve müktesebatını görmezden gelmek, 

tarihi günümüze ve geleceğe kopyalamak anlamına gelecektir. 

Hiç şüphesiz bu yöntemin hadislere uygulanması, böylelikle 

tarihin bir kesitindeki yorumun mutlaklaştırılması, beraberinde 

bazı sorunları da gündeme getirebilecektir. Bunun yerine her 

çağı kendi sorunsalları ile değerlendirmek hatta henüz 

gerçekleşmemiş ama derinlemesine okuma, birikim ve 

tecrübeden hareketle tespit edilebilecek problemleri öngörecek 

bir hadis-yorum perspektifi ile çözüm önerileri sunmak daha 

isabetli görünmektedir. Bu çalışmada mezkûr ihtiyaç nazarı 

itibara alınıp hadisin aktüalite ve hayat ile ilişkisinin kurularak 

her çağın ihtiyaç ve şartları müvacehesinde dinamik bir hadis 

yorumculuğunun gerekliliği ve ilkeleri teorik düzeyde 

tartışılmıştır.  

1. 1.Hadis Yorumunda Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler 

Yorum faaliyetinin kendisi, sübjektif karakteri ağır 

basan ve kişiden kişiye değişkenlik gösterebilen bir tabiata 

sahiptir. Çok sayıda hadisi hıfzetmek veya rivayet etmek, 

hadisi tefakkuh etmek ve yorumlayabilmek anlamına da 

gelmemektedir.8 Hatîb el-Bağdâdî (ö. 463/1071), A’meş’e (ö. 

 

8 Klasik hadis tarihinde hadisi nakletmek ile onu kavramak 

arasındaki tartışmalara dikkat çekmek amacı ile erken dönemde 

bazı eserler telif edilmiş ve bu problem eser isimlerine de 

yansımıştır. Bkz. Hasan b. Abdurrahman er-Râmehürmüzî, el-

Muhaddisü’l-Fâsil Beyne’r-Râvî ve’l-Vâî, thk. Muhammed Accâc 

el-Hatîb (Beyrut: Darü’l-Fikr, tsz); Hatîb el-Bağdâdî, el-Fekîh ve’l-

Mütefekkih, thk. Adil b. Yusuf (Suudi Arabistan: Daru İbni’l-

Cevzî, 1417). 
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148/765) sakalı uzun birisinin gelip çok basit bir soru 

sorduğunu, bunun üzerine A’meş’in “şu uzun sakallı adama 

bakınız. Kendisi 4000 hadisi ezberlemesine rağmen sorduğu 

soru çocukların bile bilebileceği bir sorudur.”9 şeklinde cevap 

verdiğini aktardıktan sonra şu önemli tespiti ifade eder: “Çok 

hadis yazmak ve rivayet etmek ile kişi fakih olamaz. Ancak 

hadiste geçen manaları istinbat etmek ve üzerinde 

derinlemesine tefekkür etmek ile fakih olunur.”10   

Her ne kadar hadis-yorum faaliyetinin özünde farklı 

yaklaşımlar ve anlama biçimleri bulunsa da bu durum hadisi 

yorumlamada dikkat edilmesi gereken bazı ilkelerin varlığını 

hatta zorunluluğunu göz ardı etmemizi gerektirmez. Bir başka 

ifade ile hadis-yorum faaliyetinin sağlıklı bir zeminde 

tartışılabilmesi ve arzu edilen sonuçlar elde edilebilmesi için 

dikkate alınması gereken bazı kriterler bulunmalıdır. Aşağıda 

zikredilen her bir ilkeyi detaylı analiz etmek de mümkündür. 

Ancak çalışmanın sınırlarına riayet etmek gerektiğinden bu 

ilkelere kısaca temas edilmekle iktifa edilecektir. 

1.2. Hadisin Sıhhatine Dikkat Etmek 

Hadis yorumunda dikkat edilmesi gereken en önemli 

noktalardan birisi, hadisin sened ve metin yönünden sıhhat 

kriterlerini haiz olmasıdır. İsnadında ciddi zaaf bulunan veya 

yorum mekanizmaları aktif olarak kullanıldığı halde Kur’an ve 

sünnete aykırılık teşkil etmeye devam eden bir rivayeti 

merkeze alarak yorum ve değerlendirmelerde bulunmak 

yöntemsel açıdan doğru değildir. Öyleyse yoruma esas olan 

rivayet, sahih bir metin olmalıdır.  

1.3. Hadisin Bütün Varyantlarını Bir Araya Getirmek  

 

الصبيان“ 9 مسألة  ومسألته   , حديث  ألف  أربعة  حفظ  حتتمل  حلية  إىل  -Bkz. Hatîb el ”انظروا 

Bağdâdî, el-Fekîh ve’l-Mütefekkih, 2/159. 
وإمنا يتفقه ابستنباط معانيه , وإنعام  “ 10 الرجل فقيها ,  احلديث وروايته   ال يصري  به  أن اإلكثار من كتب 

 .Bkz. Hatîb el-Bağdâdî, el-Fekîh ve’l-Mütefekkih, 2/159 ”التفكري فيه
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Kur’an-ı Kerim’i bir arada ve bütüncül bir bakış 

açısıyla değerlendirmek nasıl metodolojik olarak doğru ise 

aynı şekilde aynı konudan bahseden hadisleri de bir arada ve 

bütünlük içerisinde değerlendirmek zaruridir. Bu nedenle 

yanlış bir sonuca götüreceğinden dolayı hadisleri 

yorumlamada parçacı ve seçmeci bakış açısından uzak 

durulmalıdır.11 

 Hadisler başlangıçta bireysel yazılı bazı dokümanları 

bir tarafa bırakırsak çoğunlukla şifahî olarak hafızalarda 

zaptedilmiş daha sonra yazı ile kaydedilmiştir. Gerek şifahî 

gerekse yazılı nakil sürecinde bazı hadisler, ravi tasarruflarına, 

yazı ve imlanın tekâmül etmemesinden kaynaklanan bazı 

kusurlara maruz kalabilmiştir. Örneğin mana ile rivayet ve 

taktî’ olgusu, rivayetin vârid olduğu şekli ile nakledilmesine 

engel teşkil eden unsurlardan bazılarıdır. Mana ile rivayet, 

daha çok şifahî nakil sürecinde mevcut iken, taktî’ olgusu ise 

hem şifahî nakil dönemi hem de hadislerin tasnifi süreci ile 

ilgilidir.  

Muhaddisler tasnif döneminde eserlerini genellikle 

konu tertibine göre telif etmişlerdir. Bu durum, konu yakınlığı 

veya başka bir sebebe binaen bir hadisin bazen birkaç yerde 

tekrar edilmesine sebep olmuştur. Muhaddisler farklı isnada 

ama aynı muhtevaya sahip hadisleri de ayrı birer hadis kabul 

etme eğilimi göstermişleridir. Buradaki en temel 

problemlerden biri, muhaddislerin önemli bir kısmının 

kendilerine ulaşan aynı konudaki hadisleri bir arada 

zikretmemiş olmalarıdır. Öte taraftan aynı muhtevaya sahip 

hadisler, her ne kadar merkezi bir anlama odaklansa da bu 

rivayetler arasında anlamayı kolaylaştıracak bazı ilave bilgiler 

de bulunabilmekte ve hadislerdeki bu ziyadeler, müşkil 

gördüğümüz bazı noktaları aydınlatabilmektedir. Bazı 

muhaddisler de bir hadisi bölümleyerek ilgili parçayı uygun 

 

11 Saffet Sancaklı, Sünneti Doğru Anlamak (İstanbul: Rağbet 

Yayınları, 2013), 153, 157. 
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olduğunu düşündükleri başka bir bölüm altına 

zikretmişlerdir.12 Taktî’ olgusu olarak nitelendirilen bu durum, 

ilgili hadisin bütününü birlikte ve tek metin olarak görmeye 

engeldir. Dolayısıyla yorumu yapılacak hadisin önce bütün 

varyantları rivayet kaynaklarından araştırılmalı, bir araya 

getirilmeli, bu varyantlar arasında metin farklılıklarının olup 

olmadığı dikkate alınarak bir metin inşası yapılmalıdır. Bu 

metin inşa süreci ile birlikte izahı yapılacak hadisin etraflıca 

fotoğrafı ortaya konulduğundan yorumlanması daha kolay 

olacaktır.  

1.4. Hadis İlminde Mütehassıs olmak 

Hadis metinleri ile ilgili bir değerlendirmede 

bulunmak, başta hadis ilmi olmak üzere Arap dili ve belagatı, 

lafızların medlûlatı ve dirayeti ile ilgili belli bir müktesebata 

sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Başlangıçtan günümüze 

hadis ilminin safahatını, literatürünü, metodolojisini, metinleri 

şerh yöntemini, klasik ve modern dönem problemlerini, bu 

ilim bünyesinde gelişen alt disiplinlerini bilmeyen ya da 

yüzeysel bilen birisinin hadisi yorumlamaya kalkması isabetli 

değildir.  

Hadis alanında uzman olmayan bir kişinin aceleci bir 

tavır ile veya teenni ile hareket etmeden, iyice araştırmadan 

zihnindeki yanlış anlayış sebebi ile sahih hadisleri reddetmesi 

önemli riskler içermektedir.13 Günümüzde hadis metinlerinin 

artık teknik metinler olduğunu ve bu metinler ile ilgili eğitim 

ve donanımı olan, ilgili hadisi Kur’an ve sünnetin verileri 

ışığında tahlil edebilen hadis ilmi mütehassısları tarafından 

yorumlanması gerektiğini hatırda tutmak gerekmektedir. Öte 

taraftan hadis ilminde mütehassıs olmak, hadislerde geçen ve 

özel ilgi ve bilgi gerektiren konularda bir yetkinlik taşındığı 

 

12 Mehmet Efendioğlu, “Taktî’” TDV İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2010), 39/483-484. 
13 Yusuf el-Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, çev. Bünyamin 

Erul (İstanbul: Nida Yayınları, 2014), 151-152. 
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anlamına da gelmez. Zira bazı hadislerde tarih, antropoloji, 

coğrafya, sağlık vb. konularla ilgili bilgiler de yer almaktadır. 

Bu konularda alanın uzmanlarından yardım alınmalı ve onların 

ilmi birikimlerinden de istifade edilerek hadis 

yorumlanmalıdır. Hatta mümkün ise bireysel hadis-yorum 

faaliyeti yerine diğer ilim dallarından uzmanların da yer aldığı 

kolektif bir mekanizma kurulmalıdır. 

1.5. Hadisi Kur’an-Sünnet Anlam Bütünlüğünde 

Yorumlamak 

Hz. Peygamber’in sîreti-sünneti, Kur’an’ın hayata 

aktarılmış pratiğidir. Bu bağlamda Kur’an ile sünneti 

birbirinden bağımsız veya ilişkisiz birer delil olarak görmek 

metodolojik bir hata olur.14 Hz. Peygamber’den nakledilen 

sahih hadislerin de Kur’an ile muhalefet arz etmesi mümkün 

değildir. Her şeye rağmen bir teârüz söz konusu ise bu 

durumda ya metin ile ilgili bir problem varlığını devam 

ettirmektedir ve bu gözden kaçmıştır ya da yorum 

mekanizmasında bir sıkıntı bulunmaktadır. Dolaysıyla yorumu 

yapılacak hadisin Kur’an ve beyan fonksiyonu bulunan sünnet 

bütünlüğü içerisinde yorumlanması gerekmektedir. 

Binaenaleyh isnad ve metin yönünden sahih olan her bir hadis, 

bir taraftan farklı form ve anlama sahip iken diğer taraftan Hz. 

Peygamber’in yaşamı boyunca ortaya koyduğu sünnet ile 

uyumlu olmalı ve sîreti boyunca ortaya koyduğu ilkelerle de 

çelişmemelidir. Bir başka ifade ile Kur’an-ı Kerim’in doğru 

anlaşılabilmesi için Kitab’ın bütününü nasıl dikkate almak 

gerekiyorsa aynı şekilde hadislerin de doğru 

yorumlanabilmesi, Kur’an-sünnet bütünlüğü içerisinde 

değerlendirilmesine bağlıdır.15 İster Kur’an ister sünnet olsun 

 

14 Ayrıntılı bilgi için bkz. M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde 

Sünnet (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2019). 
15 Ali Osman Ateş, “Günümüzde Hadislerin Değerlendirilmesinde 

Göz Önüne Alınması Gereken Bazı Hususlar ve Hadisin Geleceği 

ile İlgili Bazı Düşünceler”, Hadisin Dünü-Bugünü ve Geleceği 

Sempozyumu (14-15 Ekim 1993), cilt: 3, sayı: 57, 115. 
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dini metinler arasında iç içe geçmiş bir ilişki ve terkip söz 

konusudur. Nasslar bir anlam bütünlüğü içerisinde 

okunduğunda icmal, beyan, umum, husus gibi bazı anlam 

hareketlerinin olduğu görülecektir. Örneğin mücmel olan bir 

ifade, başka bir metinde tafsilatlı bir şekilde açıklanmış 

olabilmektedir.16 Ana kaynaklardan uzaklaşma, ıstılahlara 

vâkıf olmama, ön yargılı bakma, anlama ve anlatım eksikliği 

gibi bütüncül bakış önündeki engellere karşı ise dikkatli 

olunmalıdır.17 Bu nedenledir ki bir hadisi doğru anlamanın 

yolu hadisteki kelimelerin dil ile olan ilişkisine, aynı konudaki 

hadislere ve bu hadisin uygulamalarına, sünnetin geneli ile 

olan ilişkisine ve başta Kur’an olmak üzere dinin bütünü ile 

olan ilişkisine bağlıdır.18 Bu bakış açısının işleyebilmesi, 

Kur’an-sünnet arasındaki ilişkinin doğru ve derinlemesine 

kurulmasına bağlıdır. 

1.6. Hadis Metnindeki Gaye/İlleti Tespit Etmek 

Muhaddisler, fukaha ve usulcülerin entelektüel 

düzeyde tartıştıkları konular arasında lafız-mana; şekil-öz 

diyalektiği gelmektedir. Hadisin aktüalite ile ilişkisini kurarak 

ihtiva ettiği mesajı çağlar üstü kılmanın önemli kriterlerinden 

biri, hiç şüphesiz hadislerdeki gayeyi ya da illeti tespit 

etmektir. Fukaha literatüründe nastaki hükmü başka 

meselelere de uygulamak üzere illet kavramı üzerinde sıklıkla 

durulmuştur.19 Ancak fukaha çoğunlukla bu argümanı, daha 

önce olmayıp sonradan ortaya çıkan meselelere hukuki açıdan 

çözüm bulmak üzere istimal etmişlerdir. Bizim kasdettiğimiz 

hadislerdeki gayeyi tespit meselesi ise sadece fikhî ve hukuki 

 

16 Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Söylem ve Yorum, 280. 
17 Hadislere bütüncül bakış ile ilgili geniş bilgi için bkz. Selçuk 

Coşkun, Hadîse Bütüncül Bakış (İstanbul: İfav Yayınları, 2011); 

Mehmet Apaydın, Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım 

(İstanbul: Kuramer Yayınları, 2018). 
18 Mehmet Görmez, “Sünnet ve Hadis’in Anlaşılması ve 

Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu”, 41. 
19 İllet konusunda detaylı bilgi için bkz. Davut Eşit, Molla Gûrânî’nin 

Kıyas Anlayışı (Ankara: Fecr Yayınları, 2020), 124-133.  
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ahkam ile sınırlı değildir. Ahlaktan ekonomiye, bireysel 

ilişkilerden toplumsal ve uluslararası ilişkilere, ekosistemden 

aile hayatına hasılı hayatın bütün aşamalarına taalluk eden 

hadislerin hangi amaç ile îrad edildiği, muhataplarının kimler 

olduğu, özel ve mukayyet bir durumun söz konusu olup 

olmadığı, nerede vârid olduğu vb. noktaların irdelenmesi 

gerekmektedir. Hz. Peygamber’in bazen bir olay üzerine ve bir 

ihtiyaç hasıl olduğunda hadisleri irad ettiği bilinmektedir. Bu 

sebeple hadisin hangi olay üzerine söylendiğinin ve 

muhataplarının tespit edilip sonra buradaki gayeyi araştırma 

yoluna gidilmelidir. Dolayısıyla hadislerde zikredilen 

lafızların arkasındaki mana ve hikmet üzerine yoğunlaşılmalı; 

hadisin ne dediğinden çok neyi kasdettiği tespit edilmeye 

çalışılmalı,20 dinin temel ilkeleri şeklinde de 

nitelendirebileceğimiz mekâsidü’ş-şerîa kavramına işlerlik 

kazandırılmalıdır.21 Klasik hadis tarihinde Esbabü Vürûdi’l-

Hadis ilminin bu konu ile ilgilendiğini ancak yeteri kadar 

dinamik bir hüviyet henüz kazanmadığını sözlerimize 

eklememiz gerekmektedir. 

1.7. Hadis Yorumunu Mutlaklaştırmamak 

Muhaddisler ilk dönemlerden başlayarak günümüze 

kadar hadislerin anlaşılmasına dönük yoğun bir çaba sarf 

etmişlerdir. Günümüzden geriye dönüp baktığımızda 

azımsamayacak düzeyde bir şerh külliyatının oluştuğunu 

görmek mümkündür ve bu külliyat bir düşünüş ile akli bir 

çabanın göstergesi olmasının yanı sıra hadisi yaşanılan asrın 

idraki ile buluşturma ameliyesi olarak da okunabilir. Elbette bu 

kadim miras araştırılmalı bundan istifade edilmeli, tarihi 

devinim içerisinde meydana gelen bu müktesebat ve hafıza 

 

20 Abdurrahman Ece, Hadislere Gâî Yaklaşım, (İstanbul: Nida 

Akademi, 2019), 16. 
21 Mekâsidü’ş-Şerîa ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim b. Musa 

el-Lahmî eş-Şatibî, el-Müvâfekât (Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-

İlmiyye, 2004); Muhammed Tâhir b. Âşûr, Mekâsidü’ş-Şerîati’l-

İslâmiyye (Katar: Vizaretü’l-Evkâf, 2004). 
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dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte her bir yorum, yorumu 

yapan kişinin tecrübesi, ilmi birikimi, olayları değerlendirme 

perspektifi vb. noktaları uhdesinde taşır. Binaenaleyh hadis 

yorumları mutlaklaştırılamaz, evrenselleştirilemez ve kutsiyet 

atfedilemez. Başka bir ifade ile hadis yorumu hadis yerine 

ikame edilemez. Zira her bir şârih kendi döneminin şartları ve 

bireysel imkan ve kabiliyeti çerçevesinde oluşan bir akliyat ile 

yorumda bulunmuştur. Bugün yapılması gereken ise şârihin 

şerhinin aynısının günümüze taşınması değil, günümüzden 

bakarak ve vakıayı dikkate alarak hadis yorumuna dair yeni bir 

metodoloji ihdas etmektir. Aksi takdirde hep geçmişte 

yaşayan, günümüzün ve yarının ihtiyaç ve problemlerini 

dikkate almayan neticede hayata yeteri kadar dokunmayan bir 

durum ile karşı karşıya kalabiliriz. Mamafih hadis ilmi 

üzerinde çalışan, belli bir donanıma sahip, diğer İslami ilimler 

hakkında asgari malumatı bilen kişilerin kadim şerh 

geleneğinden de istifade ederek ve günün koşul ve ihtiyaçlarını 

da nazarı itibara alarak yorum mekanizmasına dinamizm 

kazandırmaları gerekmektedir. Bu yapılırken geçmişte 

herhangi bir hadis ile ilgili yapılan yorumlar nihai nokta olarak 

görülmemeli ve bu yorumların her asırda geçerliliğini 

koruduğu yönünde bir yaklaşım sergilenmemelidir. 

1.8. Hadis Metnini Aşan Yorumlardan Kaçınmak 

Hadis yorumunda dikkat edilecek hususlardan birisi, 

metin merkezli yorum yapmaktır. Öncelikle hadis metninde 

geçen anahtar kelimeleri ve bu kelimelerin o günkü 

toplumdaki mütedavel manasını ilgili kaynaklardan iyi tespit 

etmek gerekmektedir. Bu tespit dil, edebiyat, şiir, tarih vb. 

literatürden yararlanmayı da zorunlu kılmaktadır. Bu teknik 

incelemeler neticesinde hadisin yaklaşık mütebadir manası da 

ortaya çıkacaktır. Hadiste zikredilen bir kelimeden hareketle 

ve bağlamından kopararak bir anlam ve yorumda bulunmak 

isabetli olmayacaktır. Bu sebeple işari, remzi ve dolaylı 

anlamları öncelemek, hadis metnini yormak ve buradan 

hareketle metni aşan yorumlarda bulunmak metodolojik olarak 

doğru olmasa gerektir. Yoksa hadiste zikredilmeyeni hadise 
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söylettirmek anlamına gelebilecek bir durum ortaya 

çıkabilecektir ki bunun doğru olmayacağı ise açıktır.  

 

 

2.Dinamik Hadis Yorumculuğu 

Hadis yorumunda dikkat edilecek hususlara temas 

ettikten sonra şimdi de dinamik hadis yorumculuğu üzerinde 

durmak istiyoruz. Dinamik hadis yorumculuğu, yaşanılan 

şartları dikkate alarak hadis metni üzerinde düşünmeyi ve bu 

faaliyetin asırlara sari olma sürecini ihtiva etmektedir. Bir 

başka ifade ile dinamik hadis yorumculuğu, aktüaliteyi dikkate 

alan perspektif ışığında hadisi hâdise ve hayat ile buluşturma 

çabasıdır. Ancak dinamik hadis yorumculuğunda dikkate 

alınması gereken bazı kriterler de bulunmalıdır. Şimdi bu 

kriterleri inceleyelim. 

2.1. Daraltıcı Yorumdan Kaçınmak 

Hadis düşünce geleneğindeki tartışmalara 

baktığımızda hadisleri değerlendirme ve yorumlama 

konusunda farklı yaklaşımların olduğu görülecektir. Kimi kişi, 

ekol ve yaklaşımlar hadislerin lafzını, zahirini, ne söylediğini 

dikkate almışlar kimileri de hadisin sebeb-i vürudunu, 

arkasındaki hikmeti, illet ve gayeyi esas almışlardır.   

Bu başlık altında üzerinde durmak istediğimiz husus, 

dinamik hadis yorumculuğu kavramına işlerlik kazandırmak 

ve ilmi mesaiyi bu noktaya teksif etmektir. Bunun için gözden 

kaçırılmaması gereken noktalardan birisi, ele alacağımız sahih 

hadisin mutedil ve makul ilkeler eşliğinde yorumlanması ve 

daraltıcı yorumdan kaçınılmasıdır. Daraltıcı yorum, hadis 

farklı anlam düzeylerine göre yorumlanabilme imkânı 

sunmasına rağmen rivayette zikredilen lafzı literal okumak ve 

anlamı bu literal noktaya yoğunlaştırıp adeta dondurmaktır. 

Hâlbuki söz konusu rivayeti dilin geniş potansiyelinden de 

istifade ederek daha geniş bir açıdan okumak da mümkündür. 

Özellikle rivayette yer alan lafızların ötesindeki nebevi mesajı 
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tespit etmeye çalışmak, daraltıcı yorumun önüne geçmede 

yardımcı olabilir. Ancak bunu yaparken gözden kaçırılmaması 

gereken önemli noktalardan birisi, daha önce de temas 

ettiğimiz gibi hadis metnini aşan veya doğrudan hadis metni 

ile ilişkilendirilemeyen afaki yorumlardan kaçınmaktır.  

2.2. Hadis Metninden Vakıaya/Olguya, 

Vakıadan/Olgudan Hadis Metnine Bakabilmek 

Hadisleri yorumlamada temelde iki yaklaşım söz 

konudur. Bunlardan birincisi, hadis metnini merkeze alıp 

vakıayı ya da olguyu buna göre yorumlamaktır. Bu yaklaşım 

özellikle ilk dönemlerde daha yaygın olarak kullanılmıştır. Bu 

yaklaşımın fonksiyonelliğini, hayatın dinamiği içerisinde ve 

olgusal düzeyde bireysel ve toplumsal hayatı sarsacak esaslı 

bir değişimin henüz vuku bulmamasına bağlamak 

mümkündür. İkincisi ise vakıadan hareketle hadis metnine 

bakabilmektir. Burada da hadis metninden hareketle temel 

ilkeler tespit etmek, süreci daha kolay hale getirebilir. 

Koşulların ve yaşanılan şartların değişiklik arz etmesi, sanayi 

ve kentleşme oranlarının artması, üretim ve inovasyonun 

çeşitlilik göstermesi vb. hususlar bu ikinci yaklaşımı gündeme 

getirmiştir. Ancak bu yaklaşımın da vakıayı esas alıp hadisi 

tebei kılmak, nebevi mesajın dönüştürücü özelliğini zedelemek 

gibi bir takım riskleri barındırdığını dolayısıyla burada hassas 

bir dengenin söz konusu olduğunu belirtmekte yarar vardır. 

Kanaatimizce yöntemsel olarak ahkâm, ibadet ve itikadi 

konularla ilgili hadisler yorumlanırken hadis metnini merkeze 

almak; çağın gereksinimleri ışığında sosyal ve beşeri meseleler 

yorumlanırken de riskleri minimize eden bir yaklaşımla 

vakıadan hadis metnine bakmak, daha yararlı bir yöntem 

olacaktır. Nitekim yaşanılan asrın ihtiyaç ve şartları dikkate 

alınmak suretiyle Kur’an tefsirlerinin yapılması gerektiği ifade 
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edilirken sünneti ve hadisi bunun dışında bırakmanın isabetli 

olmayacağı aşikârdır.22  

2.3. Hadis Metnindeki Örfi ve Kültürel Ögeleri İyi Tespit 

Etmek 

Hz. Peygamber (sav) vahyi tebliğ ve tebyin ederken 

muhatap kitlenin seviye ve ihtiyaçlarını dikkate almış, 

kendisinin yaşadığı coğrafyadaki örfî, edebî ve kültürel ögeleri 

kullanmıştır. Onun için hadislerde varid olan bu ögeleri iyi 

tespit etmek gerekmektedir. Zira esas olan bu ögelerin 

kendisinden çok onlar üzerinden muhataplara verilen nebevi 

mesajdır ve bu mesaj çağlar üstülük niteliğini taşır. Başka bir 

ifade ile o günkü hayatta geçerliliği bulunan sosyal, folklorik, 

ekonomik, hekimlik, giyim-kuşam, yeme-içme vb. ögelerin 

Hz. Peygamber tarafından kullanılması son derece yerinde 

iken; bu ögelerin sonraki nesillerde bağlayıcılık vasfı ile 

birlikte yorumlanması ise tartışmaya açıktır. Bu nedenle 

hadislerde zikredilen ve o günkü coğrafya ve kültür ile mahdut 

olan ya da bu kontekste kolayca anlaşılabilen öge ve terkiplerin 

teşmil edilmesi yerine; bu ögeler üzerinden sunulan evrensel 

ilkeler tespit edilmeli ve bu ilkelere fonksiyonellik 

kazandırılmalı, değişken araçlar ile sabit hedefler arasında net 

bir ayırım yapılmalıdır.23 Ezcümle hadislerde geçen bazı 

unsurların günün değişen ahlaki ve sosyal şartları 

doğrultusunda yeniden yorumlanması gerçekleştirilmelidir.24 

Sonuç 

Hz. Peygamber’in (sav) vefatından sonra 

Müslümanların dünya, ahiret ve medeniyet tasavvurlarını 

şekillendiren hadis metinlerinin doğru bir metodoloji ile nasıl 

 

22 Nihat Yatkın, Hadisi Anlamada Yöntem (Örnek Bir Uygulama), 

(İstanbul: İfav Yayınları, 2013), 18. 
23 Veysel Özdemir, “Aceleci Hadis Yorumu ve Bunun Doğurduğu 

Sakıncalar”, Academic Knowledge, 2019, cilt: II, sayı: 1, 6. 
24 Fazlürrahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu (Ankara: 

Ankara Okulu Yayınları, 2014), 80-81. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

229 

 

anlaşılması ve yorumlanması gerektiği üzerinde tarihi süreç 

içerisinde ciddi ve kıymetli bir hafıza ve müktesebat 

oluşmuştur. Hadis şârihleri yaşadıkları asır ve şartlar ile 

mukayyet olduklarından hadis metinleri üzerinde yaptıkları 

yorumların bir kısmı da o günkü zamanın izlerini taşımaktadır 

ve nesnel değildir. Asıl üzerinde durulması gereken husus ise 

hadis metinleri vasıtasıyla bize ulaşan Murad-ı Nebi’nin ne 

olduğu ve bunun mütemadiyen değişim ve gelişime maruz 

kalan diğer asırların idrakine nasıl sunulacağı meselesidir. Bu 

durum aynı zamanda hadislerdeki mesajın belli bir zaman 

dilimine hapsedilmeden Hz. Peygamber’in evrenselliğinin 

diğer coğrafya ve insanlara taşınmasını, statiklik ve her olayı 

geçmiş yorumlara irca tavrından dinamiklik ve vakıayı görüp 

ona göre pozisyon alınmasını, bu mesajın hayata, hâdiseye ve 

kültüre yön vermesini de netice verecektir. 

Bu çalışmada teorik düzeyde tartışılan ve temel bir 

problem olarak öne sürülen hadisin aktüalite ile ilişkisi ve 

dinamik hadis yorumculuğunun gerekliliği ve bunun 

parametreleri üzerinde durulmuştur. Hadis metinlerinin sınırlı 

buna karşın karşılaşılan hâdiselerin ise çok sayıda olması 

münasebetiyle hadis metnini merkeze alarak çağın şart, ihtiyaç 

ve imkânlarını da dikkate alan yeni bir yorum metodolojisinin 

inşa edilmesi gerekmektedir. Çağın önceliklerini, 

dinamiklerini, değişkenliklerini hesaba katmadan ve 

halihazırdaki problemlerle yüzleşmeden bir hadis-yorum 

dinamiği geliştirilemez. Hadis-yorum mekanizmasının sağlıklı 

işlemesi için bazı kriterlerin bulunması ise zaruridir. Bu 

kriterleri hadisin sıhhatine dikkat etmek, hadis ilminde 

mütehassıs olmak, hadisi Kur’an-sünnet-sîret bütünlüğünde 

okumak, hadis metnindeki illeti doğru tespit etmek, hadis 

yorumunu mutlaklaştırmamak ve hadis metnini aşan 

yorumlardan kaçınmak şeklinde sırlamak mümkündür. Öte 

taraftan dinamik hadis yorumculuğu kavramına da çağın 

ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle bir dinamizm 

kazandırılması gerekmektedir. Dinamik hadis 

yorumculuğunun işlerlik kazanması ise daraltıcı yorumdan 
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kaçınmak, hadis metninden vakıaya; vakıadan hadis metnine 

bakmak ve hadis metnindeki örfi ve kültürel ögeleri iyi tespit 

etmek gibi bir takım ilkelere mebnidir. İslam dünyasında 21. 

asrın makro sorunlarının çözümüne yönelik nebevî mesaj 

merkezli tikel bazı çabalar mevcut ise de bunların sınırlı sayıda 

olduğunu ve hadisi günümüz insanı ile literal düzeyde 

buluşturmanın ötesinde yeniden şerh ve yeniden anlama 

düzeyindeki kolektif akli çabalara dolayısıyla hadisin aktüalite 

ile ilişkilendirilmesine ve dinamik hadis yorumculuğuna 

ihtiyaç bulunduğunu belirtmekte yarar vardır.  
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E-STORE BAĞLAMINDAN E-PAZAR 

YERLERİNİN ALIM-SATIM USULLERİNİN 

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRMESİ 

Arif ATALAY 

Öz 

Günümüz küresel ekonomide e-ticaret aracılığıyla mobil alışverişin 

kullanımı gittikçe önem kazanmaktadır. Toplumun kahir ekseriyeti, satın 

aldığı mal ve hizmetlerin birçoğunu doğrudan online kaynaklardan 

almaktadır. Müşteriler fiziksel bir mağazadan görüp, dokunup, deneyerek 

almak istedikleri şeylerin pek çoğunu, ürün ve çeşit araştırmasını e-ticaret 

web sitelerinden yapabilmektedirler. Bu tür imkanlar aktin inikadının 

temeli bir prensibi olan karşılıklı rızayı temin etmekle birlikte; zorluğu 

giderme, maslahat, örf ve adetleri dikkate alma gibi prensipleri de 

kapsamaktadır. Fiziki ortamlarda akitler kurulurken gerçekleşen icap ve 

kabul; sözle yapılabildiği gibi aynı zamanda işaret, yazı, teâti, sükut gibi 

irade beyanlarıyla da yapılabilmektedir. E-ticaretin gerçekleştiği internet 

ve diğer elektronik araçlarla online ortamlarda yapılan akitler için de; icap 

ve kabul, akit meclisi, semenin ve malın kabzı gibi unsurlar aynı şekilde 

mümkündür. E-ticaret veya e-store yoluyla yapılan satışlarda da ekran 

ürünlerini inceleme ve mukayese etmede fiziki pazar yeriyle denk bir 

durumdadır. 

E-ticaret vasıtasıyla gerçekleştirilen akitlerde de fiziki ortamda 

olduğu gibi tarafların icap ve kabul şeklindeki irade beyanlarıyla sözleşme 

kurulur. Fiziki ortamdaki icap ve kabul arasındaki uygunluk elektronik 

sözleşmeler için de aranmaktadır. Diğer taraftan E-mağaza ya da e-store 

vasıtasıyla gerçekleşen alım satımlarda da “garar ve faiz” riskinin olup 

olmaması önemli bir akdin sahih olup olmaması açısından önemli bir yere 

sahiptir. E-ticaret yoluyla web sitelerinden alım-satım usullerinin fıkhi 

değerlendirilmesi yapılırken bahsedilen bu unsurlar temel dayanaklarımız 

olacaktır. Bu değerlendirmeler daha çok e-ticaret yoluyla sıkça alışveriş 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 

Temel İslam Bilimleri. 
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yapılan; Trendyol, Hepsiburada, n11, GittiGidiyor, Amazon Türkiye, gibi 

önde gelen e-mağazalar baz alınarak değerlendirmeler ortaya konulacaktır. 

Bu çalışmada e-firmalarla tüketiciler arasında yapılan perakende e-ticaretin 

İslam hukuku açısından değerlendirilmesi konusu ele alınmaktadır. 

Araştırmamız; Giriş, E-ticarette Yapılan Alım Satım İşlemleri ve 

Unsurları, E-Ticarette Bayi’, E-ticarette Müşteri, E-cüzdan, Değerlendirme 

ve Sonuç kısmından oluşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: e-ticaret, online alışveriş, fıkıh, icap, kabul, 

akit meclisi 

 

PURCHASİNG AND SELLİNG 

PROCEDURES OF E-MARKETPLACES İN 

THE CONTEXT OF E-STORE EVALUATİON 

İN TERMS OF ISLAMİC LAW 

Abstract 

The use of mobile shopping with e-commerce services in today's 

commercial transactions is increasing. The vast majority of society buys a 

significant portion of the products they buy directly from online sources. 

Most of what you want to see, touch and try in a physical store, at least 

product and variety research can be done from digital stores. With mutual 

consent, which is a basic principle in the establishment of contracts in 

Islamic law; Principles such as removing the difficulty, taking into account 

the maslahat, customs and traditions also have an important place. 

Accordingly, according to the offer and acceptance made during the 

establishment of the contracts; Expressions of will such as words, signs, 

writings, exchanges, and silence are also valid in terms of reaching a 

conclusion. Just like in the physical environment, the necessary elements 

in the contracts made in the online environment with the internet and other 

electronic tools where e-commerce takes place include offer and 

acceptance, contract assembly, delivery of the price and the goods. In sales 

via e-commerce or e-store, display products are in the same position as the 

physical market place in examining and comparing. 

In the transactions made with e-commerce, a contract is established 

with the mutual declarations of the parties in the form of offer and 

acceptance, as in the physical environment. This compatibility between 

offer and acceptance is also a required condition for electronic contracts. 
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On the other hand, whether there is a risk of "garar and interest" in these 

purchases made via e-shop has a significant effect. These factors will be 

our main pillars when making the fiqh evaluation of buying and selling 

methods in shopping sites with the e-commerce method. These evaluations 

are mostly made through e-commerce; Evaluations will be made based on 

leading e-shops such as Trendyol, Hepsiburada, n11, GittiGidiyor, Amazon 

Turkey. In this study, the evaluation of retail e-commerce between e-firms 

and consumers in terms of Islamic law is discussed. In this study, the 

evaluation of retail e-commerce between e-firms and consumers in terms 

of Islamic law is discussed. 

Our research; It consists of Introduction, Trading Transactions and 

Elements in E-commerce, Dealer in E-Commerce, Customer in E-

commerce, E-wallet, Evaluation and Conclusion. 

Keywords: e-commerce, online shopping, fiqh, offer, acceptance, 

contract council 

 

Giriş 

Toplumun dinamik yapısı gereği her şeyde olduğu gibi ticari 

işlemlerde de değişme ve gelişmeler kaçınılmazdır. Bunun beraber 

İslam hukukunun vahye dayanan “mukadderatı şeriyye” olarak 

kabul edilen hükümler zaman geçse de, teknoloji ilerlese de insanın 

fıtratı ve temel insani ihtiyaçları değişmediği için bu hükümler 

değişmezlik özelliği göstermektedir.1 Ayrıca nasslara dayalı 

hükümlerin mesnedi şayet zaman ve mekana dayalı ise, yani 

hükmün teşrîi esnasındaki bilimsel ve teknolojik altyapıya 

dayanıyorsa bu altyapının değişmesiyle, ona bağlı hükümler de 

değişir. Ama bu değişen hükümler kesinlikle prensipler olmayıp 

tatbîki hükümlerdir, bunu dikkate almak gerekir.2 Amacı 

gerçekleştiren vasıta hükümlerin o amacı gerçekleştiren başka vasıta 

hükümlerle değiştirilmesi mümkündür. Örneğin; ramazan hilalinin 

başlangıç ve bitişi hilalin çıplak gözle görülmesiyle sağlanmaktaydı, 

 

1 Köse, Saffet, İslam Hukukuna Giriş, İstanbul: Hikmetevi Yayınları 2016, 

s. 40. 
2 Erdoğan Mehmet, İslâm Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, İstanbul 1990, 

s. 242. 
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ama günümüzde hilalin başlangıç ve bitiş zamanları rasathaneler ve 

modern araçlarla sağlanmasıyla yöntem ve araçlar değişmiştir. 

Burada hilalin tespiti ibadet değil, ibadetin vasıtasıdır.3 Zira aynı 

gayeyi gerçekleştirecek yeni usullerin ortaya çıkması durumunda, 

bunlar da birer uygulama olarak öncekilerin yanında ya da onların 

yerine geçebilir.4 İslam hukuku sadece hüküm koymakla 

yetinmemiş hükmün belirli bir gayeyi de gerçekleştirmesini 

hedeflemiştir.5  

Diğer taraftan toplumun genel ihtiyacı dikkate alınarak 

Resulullah (s.a.v) döneminden beri özellikle bey’ akdi ile ilgili 

işlemlerde istisna, selem, beyu‘l-arâya gibi akitler istihsanen caiz 

görülmüş ve uygulanmıştır. E-ticaret işlemlerinin 

değerlendirmesinde “tüccar örfünün” önemi büyüktür. “Örfen maruf 

olan şey, şart kılınmış gibidir,6 ve beynet-tüccar mâruf olan şey şart 

koşulmuş gibidir;7” gibi mecelle kaideleri de önemli ölçüde e-

ticaretin fıkhi açıdan değerlendirilmesine temel teşkil edecektir. 

Özellikle “örf ile tayin nass ile tayin gibidir,”8 kaidesi e-ticaret 

konusunun ehemmiyeti bakımından tam yerini bulmuştur. 

Televizyonun, sosyal medyanın, cep telefonunun9 daha da önemlisi 

internetin toplum tarafından kullanılmasıyla günümüzde yeni ticari 

örfler gelişmiş ve mahalli olmaktan çıkarak küresellik özelliğine 

sahip olma mecrasına girmiştir. Örf de toplum gibi doğup, büyüyen 

ve gelişen canlı bir unsurdur. 

Ticaret sürecinde verimlilik ve etkililiği geliştirmek için ileri 

bilgi teknolojisi ile desteklenmiş işletme vizyonunun mümkün 

kılınmasıyla10 beraber günümüzde ulusal ve uluslararası ticaret 

 

3 Köse, s. 41 
4 Erdoğan, s. 144. 
5 Erdoğan, s. 89. 
6 Mecelle, md. 43. 
7 Mecelle, md. 44. 
8 Mecelle, md. 45. 
9 Dönmez, İbrahim Kâf, İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle 

Yapılan Akitler, İLAM Araştırmaları Dergisi, c. 1, sy. 1, (Ocak-Haziran), 

1996, s. 13. 
10 Güngör, Gülin, “Yeni Düzenleme Çalışmalarında Elektronik Akitlerin 

Kuruluşu Ve Clıck-Wrap Yazılım Lisansı Sözleşmelerinde Hukuk 
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ilerleyerek büyük ölçeklerde mal ve hizmet alımı yapılıp yüksek 

miktarlarda ödemeler yapılmaktadır. Küresel ve ulusal düzeyde 

gerçekleşen geniş çaplı ve yüksek düzeydeki ticari faaliyetleri klasik 

dönemlerdeki uygulamaların formatında gerçekleştirme çabaları 

Müslümanların ticari aktivitelerini sıkıntıya sokar. Bununla birlikte 

tartışmanın, nizanın, husumetin eksik olmadığı bir alış veriş ortamı 

oluşturur. Bütün bunlarla birlikte İslam hukukunda kaitlerle ilgili 

olarak aranan; akit meclisi, icap, kabul gibi temel ve kabz gibi 

tamamlayıcı unsurları elbette ki ihmal edilmemelidir. Ancak bu 

unsurların uygulandığı elektronik vasıtalar fiziki ortamdaki 

formattan çok farklı olacaktır. Çünkü E-ticaret; doğrudan fiziki 

temas veya fiziki değişimden ziyade, iletişim ağlarının kullanılması 

suretiyle elektronik etkileşimle girişilen ticari işlemlerin 

tamamıdır.11 İşte e-ticaret yapma ortamını sağlayan internet ve 

online iletişim araçlarıyla yapılan akitler her ne kadar şekil ve format 

olarak klasik dönemlere ve fiziki ortama göre farklılıklar gösterse de 

akit meclisi, icap ve kabul olmadan akit kurulamaz. Klasik ve fiziki 

ortamlardaki akdin tamamlayıcı unsuru olan “kabz” ise e-ticaret söz 

koşunu olduğunda daha da önem kazanmaktadır. Çünkü kabz; hem 

semenin, hem malın hem de hizmetin teslim ve tesellümü açısından 

güvenli bir ortam oluşturmaktadır. Yine e-ticaret yoluyla yapılan 

alım satımlarda rızailik,12 kolaylaştırma,13 maslahat gibi İslam 

hukukunun genel prensipleri somut olarak görülebilmektedir. 

Diğer taraftan gaipler arasında yapılan akitler hazırlar 

arasındaki yapılan akitlerle aynı konuma sahip olmuştur. Ancak 

klasik dönemlerde nadiren uygulanma imkanı bulunan bu akitler 

günümüzde e-ticaretle yapılan akitler için vaz geçilmez bir öneme 

sahip olmuştur. Gaipler arası akitler mektup ve elçi aracılığıyla akit 

yapma içinde ana hatlarıyla değerlendirilmiştir.14 

 

Seçimi Kaydı” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 51, 

sayı: 1, Mart 2002, s. 19. 
11 Güngör, s. 19. 
12 Konu hakkında geniş bilgi için bkz. Mevsılî, el-İhtiyâr li ta’lîli’l-Muhtâr, 

II, 4. 
13 Bakara, 2/183. 
14 Dönmez, s. 10. 
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1. E-ticarette Yapılan Alım Satım İşlemleri ve Unsurları 

E-ticaretin gerçekleştiği online ortam internet ağ bağlantısının 

olduğu sistemidir. Adına online alışveriş de denilse, e-ticaret de 

denilse bu tarzda yapılan bütün ticari işlemler internet ağ bağlantıları 

sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Burada alışverişin başlamasını 

sağlayan icab ya da icaba davet ortamını hazırlayan web siteleridir. 

Şirketler bu sistemler aracılıyla web siteleri üzerinden ürünlerini 

tanıtırlar, bu kimilerine göre icabtır kimilerine göre de icaba 

davettir.  

1.1 İnternet ve E-ticaret 

E-ticaretin yapıldığı online ortamlarda alım satım işlemlerinin 

nasıl pratiğe döküldüğünü görmemiz için öncelikle internetin ve 

elektronik ticaretin mahiyetinin anlaşılması önem arz etmektedir. 

Günümüzde ve önceki dönemlerde fiziki ortamlarda gerçekleştirilen 

ticari işlemlerle internet ya da elektronik sistemde gerçekleştirilen 

ticari işlemler arasında doku uyumu sağlanmasında kavramların 

mahiyeti ortaya konulmalıdır. 

1.1.1 İnternet 

İnternetin pek çok farklı işlevi bulunması sebebiyle bu 

işlevler dikkate alındığında tanımları da çoktur. Kimi tanımlarda 

internetin “iletişim ortamı”15 olduğu, kimisinde “haberleşme 

ortamı” olduğu, kimisinde de “yeni ve benzeri olmayan bir ortam” 

olduğu ön plana çıkartılmıştır. Ancak internetin bütün işlevlerini 

içine alacak bir tanım şu şekilde yapılabilir:  

“İnternet, birden fazla haberleşme ağının birlikte meydana 

getirdikleri; metin, resim, müzik, grafik ve buna benzer dosyalar 

ile bilgisayar programlarının ve dijital ortamda depolanabilen her 

 

15 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/ erişim tarihi 

05/11/2021. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/
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türlü verinin paylaşıldığı ve bilgisayar ile karşılıklı olarak 

iletildiği, bilgisayarlar arasında kurulmuş bir ağlar ağıdır.”16 

Bunun dışında bir de intranet vardır. İntranet; bir kurum 

veya bina içindeki bilgisayarların network17 ile birbirlerine 

bağlanmasından oluşur; internetin özel bir firma ya da şirkete 

tahsis edilmiş halidir.18 

İnternet ve İntranet kavramlarının yanında günümüzde yeni 

kullanılan bir kavram da extranettir. Extranet; bir firmanın, müşteri 

ve hammadde aldığı, iş yaptığı diğer firmalar ile olan çevre ağını 

ifade eder.19  

1.1.2. E-ticaret 

İnternette alışveriş, üreticinin ve perakendecinin tüketiciye 

ulaşmasında önemli bir alternatiftir. Günümüzde fiziki mağazacılığa 

alternatif olan e-mağaza ve e-mağazacılığın önemi gittikçe 

artırmaktadır. Zira 2021 yılının ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde e-

ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %75.6’lık artışla 

161 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk 6 ayında sipariş 

adeti yüzde 94.4 artış ile 850.7 milyondan 1 milyar 654 milyona 

yükselmiştir. Aynı dönemde e-ticaretin genel ticarete oranı ise 

%17.6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın en yüksek olduğu ay %20.2 

ile Mayıs ayıdır. E-ticaretin 148 milyar TL ile yüzde 91.9'u yurt 

içinde gerçekleşmiştir. Yüzde 4.3'ünü diğer ülkelerin ülkemizden 

yaptıkları işlemlerden, kalan kısmı ise vatandaşlarımızın yurt 

dışından yaptığı alımlardan oluşmuştur.20 

Ülkemizde 2021’in ilk 6 ayı itibarıyla e-ticaret faaliyeti yapan 

işletme sayısı 321.742 rakamına yükselmiştir. Bu işletmelerin 

23.373 adedi, ETBİS’e kayıtlı hizmet sağlayıcı olarak çalışırken, 

 

16 Savaş, İnternet Ortamında Yapılan Sözleşmeler, Konya 2005, s. 7-8. 
17 Bilgisayarları bir birlerine bağlayarak veri iletişimi sağlayan ağdır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://enformatik.com.edu.tr/bulusumsozluk.htm 
18 Savaş, s. 8. 
19 Savaş, s. 9. 
20 https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10080/detay, erişim tarihi 

6.11.2021 

https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10080/detay
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312.532’si e-ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermektedir. 

ETBİS’e kayıtlı site sayısı ise 28.029’a ulaşmıştır. 14.154 işletme 

kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunmalarının yanı sıra e-

ticaret pazar yerlerinde de satış yapmaktadırlar.21 

 E-ticarette web siteleri aracılığıyla sergilenen mallarla ilgili 

olarak; fiyat, vasıflar, alternatif ürünler ve tüketicinin kendi 

bütçesine, ihtiyacına uygun ürünler bulunması mümkündür. 

E-ticaretin internet ortamında kurulması ve bunun sonucu 

olarak ifânın da internet ortamında gerçekleşmesi halinde elektronik 

ticaret gündeme girmektedir. Böylece elektronik ticaretin konusunu 

o anda fiziki varlığa sahip olmayan mallar ve hizmetlerden meydana 

gelmektedir.22 

E-ticaretin kapsam alanının ve gerçekleşmesine yardımcı olan 

araçların artmasının yanında, bu alanda yapılan faaliyetlerin de gün 

geçtikçe artması, e-ticaretle ilgili olarak tek bir tanım ortaya koymak 

zordur. Bununla birlikte e-ticareti şu şekilde tanımlamamız 

mümkündür: İnternet üzerinden ve bilgisayar desteği ile 

telekominikasyon teknolojisi kullanılarak mal satılması ve hizmet 

sunulması, ürünlerin ve hizmetlerin tanıtılması ve bunların ticari 

amaçlarla piyasaya arz edilmesi, satışlarının yapılması ve satış 

bedellerinin tahsis edilmesi, olarak ifade edilmektedir.23 

1.1.3. E-Ticarette Taraflar 

E-ticaret, ticari ilişkiye giren tarafların özellik ve yapılarına 

göre farklı şekillerde incelenirler. E-ticaretin her iki tarafını da bir 

işletmenin oluşturması halinde, B2B (business to business) olarak 

isimlendirilen işletmeden işletmeye e-ticaret gündeme gelmektedir. 

E- ticaretin her iki tarafını da tüketicilerin oluşturması durumunda 

C2C (consumer to consumer) olarak isimlendirilen tüketiciler arası 

 

21 https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10080/detay, erişim tarihi 

6.11.2021 

 22 Şenocak, “Dijital İmza ve Dijital İmzanın Borçlar Kanunu Hükümleri 

Açısından Ele Alınması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Ankara 2001, L/2, s. 97. 
23 Savaş, s. 66. 
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e-ticaretten söz edilir. Taraflardan birisini bir işletmenin, diğerini de 

tüketicinin oluşturması durumunda B2C (business to consumer) 

olarak isimlendirilen, işletmeden tüketiciye e-ticaret ilişkisi 

gerçekleşmektedir. Bir tarafını devletin diğer tarafını da tüketici 

veya işletmelerin oluşturduğu e-ticaret türleri de ortaya 

çıkmaktadır.24 

İster hakiki şahsiyet olsun isterse hükmü şahsiyet olsun e-

ticaretin taraflarında da ehliyet aranır. En azından alım-satım yapan 

kimsenin mümeyyiz olması gerekir. Ancak günümüz hukukuna göre 

sözleşmelerin kurulabilmesi için taraflardan her ikisinin de 

birbirlerini tanımaları gerekli değildir. Oto garlarda, 

süpermarketlerde ve benzeri yerlerde para atılınca dergi, gıda, 

meşrubat ve benzeri otomatlardan ve jeton veya kart ile alışveriş 

yapan kimsenin sarhoş olduğu ve yaptığı sözleşmenin geçersiz 

olduğu hususu dikkate alınmaz. Çünkü bu tarzda kurulan 

sözleşmelerde taraflar edimlerini25 ifa etmekte ve bu edimlerin geri 

alınması, iadesi kimi zaman mümkün olmamaktadır. Son 

zamanlarda ülkemizde yaygınlaşan e-bilet uygulaması ile henüz 

ulaşım aracına binmeden bile ödeme gerçekleşmektedir. Bu gibi 

durumlarda toplu taşıma aracının durağına girerken bu ödemeyi 

yapan bireyin gayrı mümeyyiz çocuk ya da temyiz kudretini 

kaybedecek kadar sarhoş olmuş birisi olması halinde sözleşmenin 

zayıf tarafı olan yolcunun korunması gerektiği için MK. m. 2’deki 

dürüstlük kuralınca bu sözleşmenin ayakta tutulması mümkündür.26 

Bir çocuğun evde, babasının bilgisayarından, babasının kredi 

kartı bilgilerini girerek pornografik içerikli veya borsa ile ilgili 

ücretli bir siteye abone olması halinde, abonelik ücretinin çocuktan 

mı yoksa babasından mı tahsil edilebileceği problemi ile 

 

24 Savaş, s. 97. 

 25 “Edim” deyimi borcun konusunu, borçlanılan hususu ifade eder. Daha 

somut bir açıklama ile edim, borçlu tarafından teahhüd edilen bir 

verme’den, bir yapma’dan veya bir yapmama’dan ibarettir. Edimin 

uygun bir şekilde yerine getirilmesine ise ifa diyoruz. bkz. Tekinay/ 

Akman/ Burcuoğlu/ Altop, Selâhattin Sulhi/ Sermet/ Haluk/ Atillâ, 

Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1988, s. 1008. 
26 Yavuz, Cevdet, Türk Medeni Kanunu, İstanbul 2008, s. 3; Savaş, s. 142. 
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karşılaşmak mümkündür.27 Böyle bir durumda anne babaların 

çocuklarının internete girişlerini kontrol etmeleri gerektiği ve 

internete bağlanma konusunda bilgisayarlarında tıklama ile 

kullanıcı adı şifresini otomatik olarak tamamlanmakla bağlantı 

sağlayan programlar kullanmamaları gerektiği ifade edilmektedir.28 

1.1.4. E-Ticarette İcab ve Kabul 

Mektup, elçi telefon ya da online araçlarla yapılan akitlerde 

taraflar aynı mekanda olmasa da, uzun mesafe bulunsa da icap ve 

kabulün irtibatı hazırlar arasındaki gibi meydana gelir. Bu tür 

vasıtalarla kurulan akitlere kuruluş süreci bakımından hazırlar arası 

akit hükümleri uygulanmalıdır. Çağımız yasaları ve İslâm Hukuku 

araştırmacıları bu hususun kabulünde aynı çizgidedirler.29 

İcab, hukuki bir tasarrufu kurmak için ilk söylenen sözlü 

beyandır. Kabul ise, icabın yapılmasından sonra ifade edilen sözlü 

beyandır. İcab akti başlatır; kabul akti tamamlar.30 Buna göre icab, 

sözleşmenin kurulması teklifini içeren ve bu amaçla muhataba 

iletilen, muhatabın kabulüyle sözleşmenin inşasını temin eden tek 

taraflı bir irade beyanıdır. Böylece karşı tarafın peki, tamam veya 

evet ve benzeri ifadelerle beyanını açıklamasıyla akit kurulmuş olur. 

İcabın hüküm ifade etmesi muhataba yöneltilmesine ve ona 

varmasıyla olur. Beyanın muhataba ulaşmasından maksat 

öğrenilmesi değil, muhatabın hukuku alanına girmesiyledir.31  

 

 27 Özdemir Kocasakal, Hatice, Elektronik Sözleşmelerden Doğan 

Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanacak Hukukun ve Yetkili 

Mahkemenin Tespiti, İstanbul 2003, s. 91. 
28 Savaş, s. 144. 

 29 İbrahim, Muhammed Akle, “Hukum’ü icrâi’l-ukûd bi vesâili’l-ittisâl el-

hadîse/el-hâtif, el-bark, et-teleks fî dav’i’ş-şeriâ ve’l-kanûn”, 

Mecelletü’ş-şeriâ ve’d-dirâsât el-islâmiyye, Kuveyt Üniversitesi İslâm 

Hukuku ve İslâm Araştırmaları Fakültesi yayını, yıl: 3, sayı: 5, Kuveyt 

1986, s. 131. 

 30 Mecelle, md. 101-102; ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Haydar Efendi, 

Dürerü’l-hükkâm şerhu Mecelleti’l-ahkâm, İstanbul 1330, I, 211-213. 
31 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel 

Hükümleri, İstanbul 1988, s. 108; Savaş, s. 165. 
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İcap bir şahsa yapılabileceği gibi, belli bir topluma ya da 

bütün topluma/aleni da yapılabilir. Bir malın fiyatının üzerine 

yazılması suretiyle bir mağazanın vitrininde teşhir edilmesi bütün 

topluma yapılmış bir icaptır.32 Nitekim BK’da “semenini göstererek 

emtia teşhiri, kaideten icap addolunur,”33 tarzındaki bir karine 

dolayısıyla, aksine bir nitelendirmeye neden olacak somut kayıtlar 

bulunmadığı durumlarda, malın bütün sıfatlarını içeren ve fiyatını 

da gösteren bilgilerin sergilendiği web sayfasını icab olarak 

nitelendirmek doğru olur. İşin içeriği dikkate alındığında, ödeme ve 

teslim şartlarının ayrıca önem taşıdığı dikkate alındığında bu gibi 

bilgilerin sergilendiği bir web sayfası ancak icap olarak kabul 

edilecektir.34 İcab; televizyon, radyo, gazete gibi tek yönlü 

olabileceği gibi interaktif tv., internet gibi iki yönlü iletişim 

araçlarıyla umuma açıklanması da mümkündür.35 

Web sayfasından yapılan beyanların icap olarak kabul 

edilmesi halinde, web sayfasını ziyaret eden kişinin beyanını da 

kabul olarak değerlendirmek gerekir. Web üzerinden yapılan 

sözleşmelerin bazılarının kurulması için tıklama yerine muhatabın 

kabul beyanını açık bir şekilde klavye kullanarak yapmalıdır. 

Muhatabın yazmış olduğu bu beyanını enter tuşuna basarak icapta 

bulun kimseye göndermesiyle sözleşme kurulmaktadır.36 

İcabın hitap içermesinin bu tarzdaki ticari ilişkilerde sıkıntıya 

sebep olacağı nedeniyle itirazlar olabilir. Ancak Mâlikî mezhebine 

ait temel eserlerde icabın sadece belirli bir şahsa olmayacağı aynı 

zamanda icabın kamuya yönelik olabileceği de açıkça 

söylenilmiştir. Buna göre icabın belirli bir şahsa yönelik olması 

şartının aranmadığı anlaşılmaktadır.37 Çağdaş İslam 

 

 32 Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, s. 110; Savaş, s. 166. 

 33 BK md. 7/f.3. 

 34 Sözer, Bülent, Elektonik sözleşmeler, s. 41. 

 35 Özdemir Kocasakal, s. 55; Savaş, s. 166. 

 36 Özdemir Kocasakal, s. 66; Savaş, s. 235; Falcıoğlu, Mete Öztürk, Türk 

Hukukunda, Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu, Ankara 2004, s. 

188. 

 37 Bkz. Desûkî, Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Arafe, 

Haşiyetü’d-Desûkî alâ’ş-Şerhi’l-kebîr, Darü’l- Fikr, yy, ts, II, 5-6. 
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hukukçularından olan Karadâğî de icabın hitap içermesinin şart 

olmadığını ifade etmektedir. Ona göre bu konuda ileri sürülmesi 

gereken yegâne şart -bir veya daha fazla kişi veya belirli ya da 

belirsiz şahıslar da olsa, umuma da yapılsa- karşı tarafın biliniyor 

olmasıdır. İcabın hazırlar arasında yapılan akitte de gaipler arasında 

yapılan akitte de olsa, karşı tarafın biliniyor olması ve icabın genele 

yöneltilmesi şarttır. Bu konuda temel alınacak ölçü örf ve âdete göre 

tayin edilir. Diğer taraftan icabın örfen maruf olan belirli bir süre 

için bağlayıcı olması gerekir.38 

Bu bilgiler dikkate alındığında özellikle günümüz şartları 

dikkate alındığında, İslam hukukunda icabın kamuya 

yöneltilmesinin mümkün olduğunu ve bu yolla aktin kurulabileceği 

bir gerçektir. Buna göre bayi’in malı üzerine etiket koyması ve 

benzeri usullerden biriyle teşhirde bulunması icap sayılır ve ehliyet 

sahibi herkes bunu kabule yetkilidir. Böylece akitlerin kurulmasında 

temel bir yeri olan karşılıklı rıza şartı gerçekleşmiş olmaktadır. 

İslam hukukunun; rıza, teysir, örf ve âdetleri dikkate alma gibi 

prensipleri de bu kanaati desteklemektedir.39 Diğer taraftan söz, 

işaret, yazı, teâti ve sükût gibi irade beyanlarıyla modern iletişim 

araçları arasında önemli bir bağlantı vardır. İnternet ve diğer 

elektronik araçlarla kurulan akitlerde gerekli olan unsurlar, fiili 

olarak kurulan akitlerdeki gibi icap ve kabuldür. Tarafların icap ve 

kabul şeklindeki karşılıklı beyanları birbirine uygun olduğunda akit 

kurulur. Bu uygunluk elektronik sözleşmeler için de aranan bir 

şarttır.40 Bütün bu değerlendirmeler dikkate alındığında; internet, 

televizyon, gazete, radyo gibi bütün basın yayın organları ile yapılan 

duyurularda ortaya konan akit teklifleri birer icaba davettir.41 

“Online araçlarla yapılan akitlerde icapçının icabından 

döndüğünün bilinmemesi akit için bir tehlike oluşturur,” şeklinde bir 

 

38 Karadâğî, Ali Muhyiddin, Mebdeü’r-rıdâ/Dirâse mukaarane fî’l-fıkhi’l-

islâmî ve’l-kanûni’l-medenî, Beyrut 1985, II, 1079. 
39 Dönmez, İbrahim Kâfi, “İslâm Hukukunda Modern İletişim Araçları İle 

Yapılan Akitler”, İLAM Araştırma dergisi, Sayı: 1, Ocak-Haziran 1996, 

s. 15. 
40 Savaş, s. 164. 
41 Savaş, s. 164. 
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itiraz mümkündür. Ancak burada olayın gerçekleştiği andaki 

şartların ya da yapılan muamelenin özelliğinin delaletiyle belirli bir 

süre tayin edilmesi dikkate alındığında Mâlikîlerin çoğunluğuna 

göre, icap tek başına bağlayıcıdır. Örfen karşı tarafa tanınması 

gerekli süre içinde icaptan rücû geçerli değildir, örfen tayin edilen 

bu süre içinde icaptan dönülmüş olsa bile karşı tarafın kabulü ile akit 

tamam olur.42 Aksi bir durumda mahkeme örfen tayin edilen süreyi 

dikkate alır. 

Ayrıca akit meclisinden anlaşılanın icap ve kabul arasındaki 

irtibatı sağlayan zaman ve mekân birliğidir ki43 günümüz iletişim 

araçlarını da dikkate aldığımızda bu irtibata “süreç” dememiz 

mümkündür. Hanefî hukukçu Kâsânî konuyla ilgili olarak; tarafların 

düşünme ihtiyacı dikkate alınmaksızın zaman konusunda keskin 

çizgiler koymanın akit yapma kapısının kapanmasına yol açacağını, 

bu sebeple böyle zaruri bir konuda zaruret prensibine dayanılarak 

hükmün yumuşatılmasının uygun olacağını belirtmektedir.44 

Bu denge dikkate alınarak Hanefî mezhebinde, icap ile kabul 

arasında fevriyet şart koşulmamış, akit meclisinin devam ettiğine 

hükmedileceği sürecinde kabulün gerçekleşmesiyle icabın varlığını 

koruduğu esas olarak kabul edilmiştir. Mâlikî ve Hanbelî 

mezheplerinde de bu şekilde hükmedilir.45 Günümüz İslam hukuku 

araştırmacıları da genellikle çoğunluğun görüşünü İslam hukuku 

ilke ve maslahatına daha uygun bulmaktadır. Çağımızdaki 

kanunlaştırmalarda da daha çok bu görüş dikkate alınmıştır.46 

 

42 İbn Nüceym, Zeynüddin Zeyn b. İbrahim b. Muhammed Mısrî, el-

Bahru’r-râik şerhu Kenzi’d-dekâik, Kahire 1311, V, 228; Hattâb, Ebû 

Abdullah Şemseddin Muhammed, Mevâhibü’l-celîl, IV, 241; 

Mahmasânî, Subhî, en-Nazarriyyetü’l-âmme li’l-mûcebât ve’l-ukûd fiş-

Şerî‘ati’l-İslâmiyye, Beyrut, II, 39; Düreynî, es-Seyyid Neş’et İbrahim, 

et-Terâdî fî ukûdi’l-mubâdelât el-mâliyye, Cidde 1402/ 1982, s. 272-274. 
43 Satım sözleşmesi esas alınarak akit meclisi şöyle tanımlanmıştır: 

“Meclis-i bey‘ pazarlık için olunan ictimâdır”,  Mecelle-i Ahkâm-ı 

Adliyye, 181 md. 

 44 Kâsânî, V, 137; ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Haydar Efendi I, 76-79.. 

 45 İbn Nüceym, V, 293; Hattâb, IV, 240. 

 46 Karadâğî, Mebdeü’r-rıdâ fî’l-ukûd, II, 1079. 
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Bu açıklamalar ışığında icap ile kabul arasındaki irtibatın 

maddi değil hükmi olduğunu söyleyebiliriz. Zira gaipler arasında 

yapılan akitlerde meclis birliği hakiki değil hükmi olması47 bu 

duruma delildir. Haber ve elçi aracılığıyla yapılan akitlerde meclis 

icabın icapçıya ulaşmasıyla; telgraf, teleks, faks ve mektupla yapılan 

akitlerde de bunların icapçının okunduğu her yer ve zaman akit 

meclisi olarak kabul edilmiştir. Yazı ve elçinin icapçıya ulaştığı 

meclis satım akdinin yapıldığı meclis sayılır. Bu durum hükmen 

icapçının iradesini nakletmiş sayılır ve icapçı bizzat akit meclisinde 

hazır bulunmuş gibi kabul edilir.48 İcabın yöneltildiği kişinin bunu 

kabul edip etmemekte serbest oluşu/hıyâru’l-kabul bakımından 

hazırlar arasında olmasıyla gaipler arasında her hangi bir fark 

yoktur. İcabın muhatabı bunu dilerse kabul eder, dilerse reddeder.49 

Ayrıca Kâsâni’nin akit meclisi hakkındaki “meclis dağınıkları 

toplar,”50 ifadesi de akit meclisinin e-ticaret için de geçerli bir süreç 

olması noktasında delil teşkil eder. 

1.1.5. E-Ticarette Mahal 

E-ticaret sisteminde kurulan sözleşmeler mal satımına ve 

hizmet sunumuna ilişkin olabileceği gibi bilgi temini için de 

olabilir.51 Bunların hepsi e-ticarette akdin mahalli olarak kabul 

edilir. 

Ancak bununla birlikte e-sözleşmelerin konusunu sadece 

taşınırlar oluşturabilir.52 Nitekim TKH.m.3/c’de mal, alışverişe 

konu olan taşınır eşya olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 

 

 47 Dönmez, a.g.m, s. 28. 

 48 Mecelle, md. 69, 173; Kâsânî, Alauddin Ebû Bekir b. Mes‘ud, 

Bedâi‘u’s-sanâî fî tertibi’ş-şeraî‘, Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye), ts., 

V, 138; İbnü’l-Hümâm, Kemaluddin Muhammed b. Abdilvâhid Sivasî, 

Fethu’l-kadîr, Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts., V, 79, V, 462, Senhûrî, 

Abdürrezzak Ahmed, Masâdıru’l-hak fi’l-fıkhi’l-İslâmî, Kahire 1990, II, 

50; Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul 1991, II, 95; 

Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, İstanbul 1993, 

s. 222. 

 49 Dönmez, s. 29. 
50 İbnü’l-Hümâm, VI, 253, 254; Kâsânî, VI, 137. 
51 Savaş, s. 126. 

 52 Falcıoğlu, s. 115, 116. 
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günümüzdeki mevzuatta elektronik sözleşme ile 

taşınmaz/gayrimenkul satımı gerçekleştirme imkânı 

tanımamaktadır.53 

Menkul mal fiziki varlığa sahip olan mallar olmakla birlikte; 

depolanabilen doğal güçleri ve bu kapsamda herhangi bir veri 

taşıyıcı üzerinde depolanabilen54 bilgisayar programı ve dijital 

ürünleri de mal kapsamında değerlendirmek gerekir.55 

1.1.6. E-Ticarette Akit Meclisi 

İşletmeler arası elektronik ticaretin yeni bir uygulama şekli de 

e-sotore’lar ya da diğer adıyla elektronik pazar yerleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ham madde veya ürün sağlayan işletmenin 

kendi açtığı web sitesinin genel olarak bu alanla ilgilenen her işletme 

tarafından ziyaret edilmesine imkân tanındığı gibi, sadece şifre 

sahibi olan bayiler tarafından ziyaret edilerek gerçekleştirilen 

şekilleri de bulunmaktadır. Eğer web sitesi herkese açık ve bu konu 

ile ilgilenen her işletme buraya katılıp işlem yapması mümkün 

olursa bu tür sisteme açık pazar yeri adı verilmektedir. Sistemin 

sadece üye olan işletmelerin katılabilmesine imkan sağlaması 

halinde ise kapalı pazar yerinden söz edilmektedir.56 Satıcı firmanın 

satmış olduğu mallardan kaç adet kaldığı, bu malların fiyatları, 

teslim şekilleri web ortamında sürekli güncellenmektedir.57 Diğer 

taraflar arasında yapılan işlemler de yine aynı şekilde web ortamında 

gerçekleşmektedir.58 

Elektronik Pazar yerlerinin aynı sektör içerisinde uzmanlaşıp 

yoğunlaşması durumunda meydana gelen sisteme dikey pazar yeri 

adı verilmektedir. Dikey pazar yerleri genellikle bankacılık, 

taşımacılık, sigorta ve ağır sanayi dallarında faaliyet gösterir. Farklı 

sektörler tarafından oluşturulmuş olan elektronik pazar yerleri ise 

 

53 Savaş, s. 127. 

 54 Ünal-Başpınar, Mehmet-Veysel, Şeklî Eşya Hukuku, Ankara 2008, s. 71. 
55 Savaş, s. 127. 

 56 Özdemir Kocasakal, s. 31. 
57 Savaş, s. 99. 
58 bkz. Savaş, s. 100-104. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

250 

 

yatay pazar yeri kavramı ile isimlendirilmektedir.59 Buna göre 

internet ortamında açılan Web sitesi ve bu sitelerde oluşturulan 

yatay, dikey, açık, kapalı pazar yerleri akit meclisi olarak kabul 

edilmektedir. Bu akit meclisleri hakkında İslam hukuku açısından 

değerlendirme yapılmayacaktır; ancak yeri geldikçe İslam 

hukukunda bu isimler altında olmasa da prensip olarak bu tür akit 

meclislerinin olduğu ortaya konulacaktır. Zira hem meclisin 

dağınıkları topladığı prensibi hem de yazı ve elçinin ulaştığı 

meclisin akit meclisi olarak kabul edilmesi neredeyse bunlarla bire 

bir aynı konumdadır. Dolayısıyla bu tür çağın gereği olan elektronik 

pazar yerlerinin İslam hukuku için de geçerli olan akit meclisleri 

olduğu kanaatindeyiz. 

Yukarıda verilen genel sistematik açıklamalardan sonra e-

ticaretteki e-store tarzı pazarlarda bayi’ ve müşteri arasındaki iş ve 

işlemlerin sahadaki işleyişini görmek gerekir. Daha sonra e-ticaretle 

ilgili tarafların hak ve hukuklarını koruyan kanunu müeyyideleri 

ifade etmemiz mümkündür. 

 

3. E-ticarette Bayi’ 

E-Ticarette bayi’in durumu tamamen fiziki ortamdaki bay’ ile 

aynı konumdadır. Nimet külfet dengesi olarak fiziki ortamda market 

ya da dükkân kiralayıp birtakım masraflar nasıl ki söz konusu 

oluyorsa e-ticarette de kendi konumuna göre masrafları 

bulunmaktadır. Örneğin; Trendyol üzerinden satış yapıyorsanız, 

aracı bir platform olması sebebiyle sattığınız her üründen komisyon 

kesilmektedir.60 Her e-pazar yerlerinin aldığı komisyon ücretleri bir 

diğerinden farklı olmakla birlikte önemli bir fark bir 

bulunmamaktadır. Komisyon oranları bazı e-pazar yerlerinde satılan 

ürün çeşide göre değişmekte ve belirlenmektedir. Ürünlerinizin 

fiyatlandırmasını yaparken komisyon ücretlerini de dikkate 

alınmaktadır. Bu durum ürün fiyatlarınızı daha da arttırabilir ve 

 

 59 Savaş, s. 100. 
60 https://www.ticimax.com/blog/trendyolda-satis-yapmak-icin-bilmeniz-

gerekenler. Erişim tarihi; 7.11.2021 
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rekabete girmede önemli bir etkiye sahiptir.61 Bazı e-pazar 

yerlerinde alınan bu komisyonlar sabittir; mesela gittigidiyor 

mağazasının komisyonları genel itibariyle aşağıdaki gibidir; Hobi 

Eğlence %15, Moda %15, Bebek Anne %15, Spor & Outdoor %15, 

Elektronik %15, Beyaz eşya %15, Ev Dekorasyon %15, Diğer 

%15’tir.62 Bir başka örnek olan ve 2019 yılında Avrupa’lı satıcılara 

da açılan Ali Express, satışlardan %5-8 aralığında komisyon talep 

ederken, Amazon aylık 39 Dolar aylık sabit ücret ve satışlardan %7-

15 arası komisyon tahsil etmektedir.63 

Alınan bu komisyonlar İslam hukukunda ecir-i müşterek’in64 

aldığı ücrete benzetilebilir. Çünkü bayi’ kendisine ait ürünleri daha 

çok müşteriye hitap ettiği ve daha hızlı ve güvenli yolla satışa 

sunduğu e-pazar yerinin web sayfasını, internet hizmetlerini, 

çalışanlarının uzmanlıklarını, hukuk danışmanlarının bilgi ve 

tecrübelerini, nakliye sistemlerini ve benzeri birçok alt yapı 

hizmetlerini kullanmaktadır. 

E-ticaret sitelerinde birçok marka kendi satışını yapmaktadır; 

buna bağlı olarak ürün çeşitliliği de çok fazladır. E-bayi’ kendi 

markasının ürünlerini öne çıkarmak istediğinde ekstra reklam bedeli 

ödemesi gerekebilir. E-ticaretle ürün satmak isteyen kişi ve 

işletmelerin yapması iş ve işlemler genel itibariyle aynıdır. Bu 

kimselerin mağaza açma başvurusunun ardından web sitesi 

tarafından istenen belgeler (işletme ruhsatı gibi) sisteme yüklenerek 

web sitesindeki mağazası aktif hale getirilir. E-Pazar yerinde e-store 

 

61 https://www.ticimax.com/blog/hepsiburadada-urun-satmak-icin-

bilmeniz-gerekenler Erişim tarihi, 8.11.2021 
62 https://www.ticimax.com/blog/gittigidiyorda-urun-satmak-icin-

bilmeniz-gerekenler erişim tarihi, 8.11.2021 
63 Deliçay, Murat, Perakende E-Ticaretin Yükselişi, Sektörler ve Kamu 

Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yayın No: 0019, Ocak 2021, s. 43. 
64 Terzi, berber, taksici, dolmuşçu, çamaşırcı, boyacı gibi işçilerin sadece 

bir şahsa değil işveren herkes için çalışan ücretli kimselerdir. Asıl olan 

işin ifasıdır, bağımlılık unsuru ve zaman faktörü ikinci derecede 

kalmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mevsılî, II, 53; Çeker, Orhan, Fıkıh 

Dersleri1, Konya: Tekin Kitabevi 2016, s. 157; Bardakoğlu, “İcâre”, 

DİA, Ali, “İcâre”, DİA, İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi 2012, 

XXI, 384. 
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açıldıktan sonra mağazanın firma adresi, iade adresi, ödeme 

alacağınız hesap ve çalışacağı kargo firmasının düzenlemesi 

gerekmektedir. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra web sitesindeki 

satacağınız ürünleri, ürün listesine ekleyerek anlaşma yapılan e-

ticaret sitesinde satış yapmaya başlanabilir.65 Bu iş ve işlemler e-

ticaret sitelerinde keyfilik olmadığı hem e-store kullanıcılarını hem 

de müşterileri bağlayıcı hale getirdiğini ortaya koymaktadır. İslam 

hukukunda bey’ akdi lazım bir akittir, tek taraflı feshedilemez,66 e-

storenin almış olduğu bu önlemlerde burada yapılan alım satımın 

lüzumunun yani tek taraflı feshedilemediğinin önemli bir 

göstergesidir. 

Bu uygulamayı somutlaştırmak için Trendyol’da izlenen 

yöntemi göstermemiz mümkündür. Trendyol’da mağaza açmak için 

şirket kurulumu tamamladıktan sonra E-mağaza Satıcı Başvurusu 

Formunu doldurma gerekmektedir. Trendyol mağaza açma şartları 

ile ilgili gerekli bilgiler şunlardır: İsim, soy isim, cep telefonu, E-

posta adresi, satış yapacağınız ürün kategorisi, şirket türünüz, T.C 

kimlik numarası veya vergi numarası (şahıs şirketleri için T.C 

kimlik numarası, anonim ve limited şirketleri için vergi numarası, il 

ve ilçe bilgisi, referans kodu alanlarını doldurarak trendyol mağaza 

açma başvurusu yapılabilir. Olumlu olan başvurularda Trendyol 

yetkilileri başvuru sahibini bir toplantıya davet ederek bu toplantıda 

imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi 

adaydan istenecektir.67 

Bazı e-stor’larda yeni çıkarılan kanun uyarınca 30.000 TL’ye 

kadar vergiden muaf olarak online satış gerçekleştirilebilmektedir. 

 

65 https://www.ticimax.com/blog/trendyolda-satis-yapmak-icin-bilmeniz-

gerekenler. Erişim tarihi; 7.11.2021; 

https://www.ticimax.com/blog/gittigidiyorda-urun-satmak-icin-

bilmeniz-gerekenler. Erişim tarihi 8.11.2021. 
66 Kâsânî, V, 306; İbn Kudâme, Muğnî, IV, 335, İbn Receb, Ebu’l-Ferec 

Abdurrahman, el-Kavaid fi'l-fıkhi'l-İslâmî, Kahire: Mektebetü'l-

külliyati'l-Ezheriyye 1972, s. 410. 
67 https://www.ticimax.com/blog/trendyolda-satis-yapmak-icin-bilmeniz-

gerekenler. Erişim tarihi, 7.11.2021; https://magazadestek.n11.com/satis-

surecleri/magaza-uyelik-sureci-44 Erişim tarihi, 8.11.2021 
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Evrak yönetimi aşamasında adaydan talep edilecek vergi levhası 

yerine “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” sisteme yüklenmelidir. Bazı 

e-store’ler üzerinden alınan siparişler için fatura kesilmesi 

zorunludur. Vergi muafiyet kurallarına göre KDV oranı üzerinden 

fatura düzenlenebilir.68 

Herhangi bir firma’nın başvurusu durumunda da işlemler 

genel itibariyle aynıdır. Bir firmanın e-store üzerinden satış yapma 

iş ve işlemleri için yine trendyol örneğini vermemiz mümkündür. 

Trendyol’dan satış yapan birçok firmanın kendisine ait bir e-ticaret 

sitesi bulunmaktadır. Bu firmalar genellikle e-ticaret sitelerini 

Trendyol mağazalarına entegre etmekte ve tek bir yerden yönetim 

yapmaktadır. Böyle bir durumda firmanın yasal olarak satışını 

yaptığı ürünleri faturalandırması ve vergisini ödemesi gerekir. Bu 

sebeple Trendyol sizden şirket bilgilerinizi talep etmektedir. 

Trendyol’dan mağaza açmak için Trendyol’un kendi sitesi 

üzerinden başvuru yapmalısınız. Başvuru için sizden öncelikle talep 

edilen belgeler: Şirket türü ve unvanı, vergi kimlik numarası, ticari 

sicil numarasi, ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi, varsa e-

ticaret sitenizin linkinden oluşmaktadır. Bu bilgiler ile başvuru 

yapıldıktan sonra başvuru uygun bulunduğu koşulda firmaya ya da 

şirkete dönüş yapılır. Mağazanızın açılma işlemlerinin 

tamamlanması için ise imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi 

levhası ve faaliyet belgesi talep edilmektedir.69 

E-store üzerinden alış veriş yapan firmalar; adi ortaklık 

firmaları olduğu zaman, üyelik formunu doldururken şirket türü 

seçenekleri arasında “Sermaye Şirketleri”ni seçerek kayıt işlemine 

devam edebilirler. Ortaklığa ait resmi firma isminin ve vergi 

numarasının kayıt aşamasında yazılması gerekmektedir. Ayrıca, 

 

68 https://magazadestek.n11.com/satis-surecleri/magaza-uyelik-sureci-44 

Erişim tarihi, 8.11.2021; https://www.ticimax.com/blog/hepsiburadada-

urun-satmak-icin-bilmeniz-gerekenler, erişim tarihi, 8.11.2021 
69 https://www.ticimax.com/blog/trendyolda-satis-yapmak-icin-bilmeniz-

gerekenler. Erişim tarihi, 7.11.2021; https://magazadestek.n11.com/satis-

surecleri/magaza-uyelik-sureci-44 Erişim tarihi, 8.11.2021; 

https://www.ticimax.com/blog/gittigidiyorda-urun-satmak-icin-

bilmeniz-gerekenler Erişim tarihi 8.11.2021 
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ödemeler için ilgili ortaklığa ait bir banka hesabının tanımlanması 

şarttır.70 

Sitenin kullandığı Sıfır risk ödeme programı ile alıcının 

ödediği ücret önce ortak bir havuza aktarılır, satıcı ürünü teslim 

aldıktan sonra ödemeyi onaylar ve komisyon kesintisi yapılan ücret 

şirket hesabına aktarılır.71 bu da genel itibariyle en geç 7 gün sonra 

satıcının hesabına yatar.72 

Değerlendirme 

E-store üzerinden sergilenen ve satışı yapılan ürünler gaib 

olan mallar ya da henüz kabz edilmemiş mallar değildir. Yani e-

ticarette henüz kabz edilmemiş ürünlerin satışı söz konusu değildir. 

İcab ve kabul gerçekleştikten sonra kargoya verilip gönderilmeye 

hazır mevcut ürün veya üretimi devam eden ürünlerdir. Kaldı ki 

Hanefî mezhebinde bir malın mevcut olması demek “teslimi garanti 

edilen mal” demektir. Yani mal gerçekte olmasa da teslimi garanti 

edilebiliyorsa hükmen mevcut, var kabul edilir.73 E-ticaret yoluyla 

satılan mallar anlatmak yoluyla; yani görmenin henüz mümkün 

olmadığı durumlarda mebi’in ebadı, mevkii, markası, gücü, yaşı, 

rengi, sayısı, miktarı ve benzeri vasıflarını anlatmakla bilgi sahibi 

olunabilir. Hanefi, Malikî ve Hanbeli mezhepleri bu görüştedirler.74 

Nehaî, Şâ‘bî, Ebû Hanîfe, Sevrî ve diğer rey ehline göre; vasıfları 

söylenildiği zaman gaib olan eşyanın satışı sahihtir. Fakat müşteri 

malı gördüğü zaman, mal bu sıfatlara sahip olsa da olmasa da 

muhayyerdir.75  Ancak Şafiî mezhebi malın satılabilmesi için 

anlatılmasını yeterli bulmazlar. Onlara göre malın karşı tarafça 

 

70 https://magazadestek.n11.com/satis-surecleri/magaza-uyelik-sureci-44 

Erişim tarihi, 8.11.2021 
71 https://www.ticimax.com/blog/gittigidiyorda-urun-satmak-icin-

bilmeniz-gerekenler, erişim tarihi: 10.11.2021 
72 https://magazadestek.n11.com/satis-surecleri/magaza-uyelik-sureci-44, 

erişim tarihi, 10.11.2021 
73 Çeker, s. 54, 55. 
74 Cezirî, Abdurrahman, el-Fıkhu ale’l-mezâhib’il-erba’, Beyrut 1972, II, 

214; Çeker, s. 56. 
75 İbn Rüşd, II, 155; İbn Kudâme, IV, 77; Nevevî, el-Mecmu‘, IX, 301; İbn Âbidîn, IV, 593-

594; Abdullah, s. 551. 
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görülmesi gerekir. Bununla birlikte Şafiî mezhebi henüz 

görülmemiş malın selemini caiz görürler. Şafiîlerce görülmemiş 

olan mal anlatılmak suretiyle selem lafzıyla mübadele yapılabiliyor 

ama bey’ lafzıyla mübadelesi mümkün olmamaktadır.76 Dolayısıyla 

bütün mezheplere göre –adına selem de denilse- üretimi devam edip 

sürekli piyasaya sürülen mallar mevcut mallardır. E-mağazalarda 

yukarıda anlatılan yöntemlerle vasıfları anlatılarak sergilenen mallar 

da bu türdendir ve malı teslimine güç yetirme mümkündür. Müşteri 

sistemde ifade edilen vasıfları görmediği zaman satın almış olduğu 

malı iade edebilmektedir. Bu durum İslam hukukunda görme 

muhayyerliği olarak değerlendirilir ki “bir kimse görmediği şeyi 

satın aldığında gördüğü zaman muhayyerdir,”77 hadisi bu tür bir 

tasarrufa imkan vermektedir.78 İslam hukuku açısından her hangi bir 

garar, zarar, faiz söz konusu değildir. Bu sebeple de burada yapılan 

akitler batıl yani geçersiz değildir. 

Rucû muhayyerliği konusuna gelince; bilindiği gibi bayiin 

“bu malı 700 TL’ye sana sattım” demesinden sonra müşteri 

tarafından henüz kabul gerçekleşmeden “hayır vazgeçtim” 

demesiyle rücu muhayyerliği gerçekleşmiş olur.79 Böyle bir 

durumda e-ticaret yapan kimse e-store’nin sergilemiş olduğu 

ürünleri veya fiyatlarını çekmedikçe rücu muhayyerliğini 

kullanmamış olur. Ne zaman ki ürünleri veya fiyatlarını e-stor’dan 

kaldırırsa işte o zaman rücu muhayyerliğini kullanmıştır. Yani rücu 

muhayyerliğinin de e-ticarette tespiti mümkündür. Bununla birlikte 

müşteri semeni yatırıp alışverişi tamamladıktan sonra satıcının rücu 

hakkı kalmamaktadır. Bu uygulama e-ticarette de fiziki ortamdaki 

akitler aynı şekilde gerçekleşmektedir.  

Diğer taraftan müşteriye Tüketici Haklarını Koruma Kanunu 

kapsamında sunulan 15 günlük süre içerisinde cayma hakkı şart 

muhayyerliği bağlamında değerlendirilebilir. Nitekim İmam Ebu 

 

76 Cezirî, Abdurrahman, el-Fıkhu ale’l-mezâhib’il-erba’, Beyrut 1972, II, 

214; Çeker, s. 56. 
77 Dârekutnî, III, 4, 5; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, V, 268 
78 Mevsılî, II, 15. 
79 Çeker, s. 46. 
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Yusuf ve İmam Muhammed şart muhayyerliğinde sürenin üç 

günden fazla olabileceğini belirtmişlerdir.80 Hz. Peygamber’den 

(s.a.s.) nakledilen “Müslümanlar helali haram, haramı helal 

kılanlar istisna (akitle birlikte ileri sürülen) şartlara riayet ederler,” 

hadisi ve Abdullah b. Ömer’in bir kişiye yaptığı alışverişte iki ay 

muhayyerlik hakkı tanıması görüşlerinin dayanağını 

oluşturmaktadır.81 Mecellede konuyla ilgili olarak; “bayi veya 

Müşteri ya da her ikisi birden müddet-i malume içerisinde bey’i 

feshetmek yahut icazet ile infaz eylemek hususunda muhayyer olmak 

üzere bey’de şart kılmak caizdir,”82  ifadesi yerini bulmuştur.  

Diğer taraftan İslam hukukunda aranan görme muhayyerliği 

e-ticaret yoluyla satın alınan mallarda da söz konusudur. İslam 

hukukunda görme, mücerret görmeden ibaret değildir, mahal 

hakkında bilgi sahibi olmaktır.83 Mahal hakkında bilgi sahibi olmak 

da mahallin kullanım alanlarına, mahallin konumuna ve benzeri 

özelliklerine göre farklılık arz eder. Misli mallarda örneği görmek 

bütün malları görmek gibidir.84 Katalogdan veya web sitesinin 

ekranından malı satış numume ile satış kapsamındadır. Yani malı 

katalogdan veya web sitesinin ekranından tanıyan kişi sanki malı 

bizzat görerek tanıyan kişi gibidir.85 

E-bayi’ ya da diğer adıyla e-store ile müşteri arasında yapılan 

satışta henüz kabzedilmemiş malın satışı söz konusu değildir. 

Dolayısıyla e-ticaret yöntemiyle yapılan bu tür satışlarda Hz. 

Peygamber (s.a)’den rivayet edilen “ النَّبِي صل َعلَْيِه وسلم نََهى  أَنَّ  ي هللا 

 Nebi (s.a) kabzedilmeden önce taamın“ 86”َعْن بَْيعِ   الطَّعَاِم قَْبَل أْن ي ْقبَِضه  

 

80 Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Sehl Serahsî, el-Mebsût, (Beyrut: 

Dâru’l-Ma’rife, 1402/1982), XIII, 41. 
81 Serahsî, el-Mebsût, XIII, 41. 
82 Mecelle, Md. 300. 
83 Mevsılî, el-İhtiyâr li ta’lîli’l-Muhtâr, II, 15. 
84 Dâmad, Mecmau’l-enhur, II, 37. Şirbinî, Muğni’l-muhtâc, II, 19. 
85 Çeker, s. 79. 
86 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/215; Buhârî, “Buyû‘”; Ayrıca bkz. Müslim, 

“Buyû‘”, 40; Ebû Dâvûd, “İcâre”, 65; İbn Mâce, “Ticarât”, 37; Tirmizî, 

“Buyû‘”, 56; Nesâî, “Buyû‘”, 55.  
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satışını yasakladı” ve   ْم َعْن بَْيعِ َما لَْم يقبض وه  و َعْن ِرْبحِ َما لَْم يْضَمن وه ”أَْنَهه 
87 

“Onlara kabzetmedikleri şeyi satmayı ve tazmin etmeyecekleri 

şeylerden de kâr etmeyi yasakla,” hadislerinde buyurulan kabzdan 

önce satış yasağı da yoktur. Çünkü web sitesinde gösterilen 

ürünlerin telef olması veya gönderilmemesi halinde tazmin edilmesi 

daha bayi’ e-şubesini açarken ilk baştan e-stor’un sahibi tarafından 

gerekli yasal işlemlerle teminat altına alınmaktadır. Diğer taraftan 

akdi feshedecek garar yani, varlığı kesin olmayan, şüpheli ve 

ihtimalli bir unsura dayanan88 bir unsur içirmemektedir. Hanefî,89 

Şâfiî,90 Mâlikî91ve Hanbelî92 mezhebi ile diğer mezheplerin93 

çoğunluğunda bir akdin feshedilmesindeki ittifak edilen etken 

garardır. Çünkü garar mülkiyeti mala ya da menfaate olan mülkiyeti 

zayıflatmaktadır. 

Elektronik akit meclisinde siparişin ve sipariş verenin uygun 

bulunmasından sonra onay gerçekleşmekte ve bağlantı kurulmuş 

olmaktadır.94 

4. E-ticarette Müşteri 

E-Ticarette müşteriler web sitesinin kullanım kolaylığını; 

hızlı, basit, kolay olarak nitelendirmektedirler. Tasarımının 

çekiciliğini de; iyi yerleştirilmiş ve karmaşık olmayan dizayn, rahat 

 

87 Ebû Dâvûd, “İcâre”, 68; Tirmizî, “Buyû‘”, 71; Askalânî, IV, 350; 

Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, V, 313; İbn Kudâme, IV, 124 
88 Çeker, s. 124 
89 Bâcî, IV, 280; Serahsî, XIII, 8-10; Şîrâzî, I, 262; Kâsânî, V, 181; İbn 

Mâze, VI, 227, 228; VI, 227; bkz. İbn Kudâme, IV, 238- 242. 
90 İbn Kudâme, IV, 125; Hammad, a.g.e, 169, 176; ayrıca bkz. Şevkânî, V, 

175- 179; Abdullah, s. 525, 526.  
91 Mâlik b. Enes, “ Buyû‘”, 1; Serahsî, XIII, 10; İbn Rüşd, II, 177; İbn 

Kudâme, IV, 236- 238; İbn Dakîk’il-Îd, II, 130; Askalânî, IV, 349, 350; 

Tesûlî, II, 47; Adevî, II, 131; Hammad, a.g.e, s. 185, 186. 
92 Serahsî, XIII, 8; İbn Kudâme, IV, 239; el-Â‘nî, s. 509. 
93 İbn Kudâme, IV, 125; Hammad, a.g.e, s. 169, 176; bkz. Şevkânî, V, 175- 

179. 
94 Savaş, s. 99. 
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okunur metin, uygun renk ve ses kullanımı olarak 

değerlendirmektedir.95 

E-ticaret ortamlarında ve tarafların iradelerinin bilgisayar ve 

internet aracılığı ile iletildiği sözleşmelerde mal teslimi, 

sözleşmenin tabiatı gereği klasik usullerle yapılmaktadır. Genellikle 

kurye, kargo ya da posta tercih edilmekle beraber alıcının malı bizzat 

depodan kendisinin kabzetmesi de mümkündür. Semeninin kabzı ise 

sözleşmenin elektronik ortamda kurulması sırasında elektronik 

ödeme araçlarından (visa card, master card vb.) birisi kullanılmak 

suretiyle internet üzerinden ve posta havalesi yoluyla yapılabileceği 

gibi, malın klasik usulde kurye ile teslimi sırasında kapıda teslim 

yöntemiyle teslim eden şahsa da yapılabilir.96 Yani elektronik akit 

meclisinde siparişin ve sipariş verenin uygun bulunmasından sonra 

onay gerçekleşmekte ve bağlantı kurulmuş olmaktadır.97 Dijital 

ürünlerin teslim ve tesellümü ise elektronik posta üzerinden 

yapılması mümkündür.98 

Visa card, master card vb ile müşterinin yapmış olduğu 

ödeme sitenin kullandığı sıfır risk ödeme programı ile alıcının 

ödediği ücret önce ortak bir havuza aktarılır, satıcı ürünü teslim 

aldıktan sonra ödemeyi onaylar ve komisyon kesintisi yapılan ücret 

şirket hesabınıza aktarılır.99 Bu tür uygulama İslam hukuku 

açısından herhangi bir sıkıntı barındırmamaktadır. Zira bu uygulama 

İslam hukukundaki güvenlik akitlerinden olan rehin akdi 

kapsamında değerlendirilebilir.100 Çünkü rehin alacağın güvenlik 

altına alınmasını sağlamaktadır101 ve mâlî bir hak karşılığında, o hak 

sahibinin veya başkasının elinde rıza ile mahpus ve mevkûf 

 

95 Kotler,  Philip, Marketing Management, New Jersey: Prentice Hall, 

2003, 48-49 
96 Savaş, s. 128. 
97 Savaş, s. 99. 
98 Savaş, s. 207. 
99 https://www.ticimax.com/blog/gittigidiyorda-urun-satmak-icin-

bilmeniz-gerekenler 
100 İbn Abdülber, Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed, 

s. 400; Mevsılî, II, 64;. 
101 Şirbinî, II, 121; Çeker, s. 273 
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kılmaktadır.102 Bu tür online sistemlerde de alacağın güvenlik altına 

alınması bu yöntem ve benzerleriyle mümkün olmaktadır. 

Ürün/hizmetin müşteri tarafından iade edilmesi halinde satıcı 

tahsil edilen tutarı derhal iade eder, aksi takdirde cari hesabındaki 

herhangi bir alacağından mahsup edilir.103 

5. E-cüzdan 

E-Cüzdan uygulaması henüz bütün e-storlarda yaygın 

olmamakla birlikte (mesela Gitti gidiyor ve N11 e-cüzdan 

uygulaması yoktur) bazılarında bulunan bir sistemdir. E-storlar’a 

üye olup da alış veriş yapanlar için oluşturulmuş olan e-cüzdanlar e-

stor’un kendi adıyla isimlendirilmektedir. Müşteri adına açılan e-

stor’a alış verişlerinde kullanmak için daha önceden yatırmış 

oldukları meblağın miktarına göre e-stor’un müşteriye verdiği para 

teşvikidir. Bu para teşviki henüz alış veriş yapmadan önce yatırılan 

paranın miktarına göre değişmektedir. Müşteri aldığı ürünü tekrar 

iade ettiği zaman iade edilen ürünün semeni bu e-cüzdan’a 

aktarılmaktadır. E-cüzdan üyesi e-cüzdandaki miktarın kendi özel 

hesabına aktarılmasını istediği zaman teşvik için karşılıksız olarak 

verilen para iptal edilmektedir. Bu e-cüzdan bankalardaki mevduat 

hesabına benzemekle birlikte burada bekletilen parayla sadece üye 

oldukları e-storda harcama yapılabilmektedir.104 Harcama 

yapacakları zamana kadar geçen müddette e-storunda zimmetinde 

bulunmakta ve e-stor’un para hareketlerinde merî olmaktadır. 

E-cüzdan alışveriş siteleri tarafından müşterinin 

alışverişlerinde ödemeleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına 

belirli miktarda paranın emanet olarak alınmasıdır. Alışverişlerde 

kazandıkları puanlarda para birimi cinsinden bu hesaba 

aktarılmaktadır. E-cüzdana yapılan alışveriş sonrası yüklenen 

paralar sadece o alışveriş sitesi tarafından kabul edilen ve sadece o 

 

102 Mecelle, m. 701; Bilmen, VII, 5;  Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk 

Terimleri sözlüğü, İstanbul 2005, s. 382. 
103 

file:///C:/Users/A%C4%B0CU/Downloads/trendyol_sozlesme_2020%2

0(1).pdf 
104 https://www.hepsiburada.com/staticpage/761309683226131 
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alışveriş sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli bir paradır. 

E-cüzdana para puan yüklemesi alışveriş sitesi tarafından 

tüketicileri kendi mağazasına yönlendirmek amacıyla yaptığı bir 

teşviktir. 

Bütün bunlar dikkate alındığı zaman e-store ortamındaki e-

cüzdan uygulamaları fıkhi açıdan vedia akdi olarak kabul etmek 

mümkündür. Zira vedia akdinde müşteri parasının bir kısmını e-

cüzdana yüklemekte site bu parayı muhafaza etmektedir. Müşteri 

istediği zaman paranın bir kısmını veya tamamını kullanmakta 

serbesttir. E-cüzdan uygulaması vedia olarak değerlendirildiğinde 

alışveriş sitesi kendi ihmal ve kusuru söz konusu olmadığı müddetçe 

hesaptaki paranın tazmininden sorumlu olmayacaktır. Alışveriş 

sitesinden kaynaklanan kusur sebebiyle tazmin sorumluluğu 

sözleşmelerde alışveriş sitesine ait olacağı ifade edilmektedir. Bu 

yönüyle e-cüzdan uygulaması fıkhi açıdan değerlendirildiğinde 

mubah bir uygulama olduğu kanaatindeyiz.  

Ancak; e-cüzdan açılış sözleşmesinde müşteri hesaba para 

yatırdığında belirli miktarda paranın e-store tarafından yatırılması 

şartı ileri sürülürse veya e-cüzdan uygulamalarına bu şekilde bir 

ilave teamül/örf haline gelirse bu işlem faiz kapsamında 

değerlendirilir. Çünkü böyle bir durumda e-cüzdan uygulaması 

Resulullah (s.a)’den rivayet edilen; “ لَْم يقبض وه  و َعْن ْم َعْن بَْيعِ َما  أَْنَهه 

لَْم يْضَمن وه    hadisi ile çelişmektedir. Zira tazmin edilmeyen 105”ِرْبحِ َما 

şeyin kârı Resulullah (s.a) tarafından yasaklanmıştır. E-cüzdan 

uygulamasında her iki taraf için de tazmin edilmeyen şeyin kârı söz 

konusudur. Zira e-cüzdan üyesi müşteri yatırdığı para miktarına 

mukabil kendisine teşvik için verilen para miktarının tazmininden 

sorumlu değildir. E-stor’un sahibi için de e-cüzdan üyesinin 

hesabındaki beklettiği meblağ ticari işlemlerinde dönüp 

dolaşmasıdır, bu kullanım da e-stor için tazmini yüklenilmemiş bir 

kâr mesabesindedir. Diğer taraftan böyle bir uygulama bir nevi sarf 

akdidir. Hesaptaki paranın faydasının bir miktar para karşılığında 

 

105 Ebû Dâvûd, “İcâre”, 68; Tirmizî, “Buyû‘”, 71; Askalânî, IV, 350; 

Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, V, 313; İbn Kudâme, IV, 124 
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satışı söz konusudur ivazı olmayan bir fayda bulunmaktadır. 

Kanaatimize göre bu şekliyle e-cüzdan uygulaması faizdir ve 

kullanımı İslam hukuku açısından caiz değildir.  

E-cüzdan uygulamasını aşağıdaki örnek olarak verilen 

trendyolun hepsipay uygulamasından alınmış resimlerle örneklemek 

mümkündür.
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6. Değerlendirme 

İslâm toplumunun yaşaması, ayakta durması neye bağlı ise o 

toplumsal bir zarurettir.106 Bu gün yoğun ticarî ilişkilerle yüklü 

dünyada internet, banka ve benzeri kurum ve teknolojiler yoluyla 

sınırlar ötesinde kabz olaylarının gerçekleşmesini bir zorunluluk 

haline getirmiştir. Aksi takdirde ne ekonomik yönden ne de 

teknolojik yönden ayakta durmak mümkün değildir.  

Bir erkeğin bir kadına hayatta isen seni nikâhladım şeklinde 

mektup göndermesine karşılık kadının da hayatta olup şahitler 

huzurunda kabul ettim demesiyle nikâh aktedilmiş olmaktadır.107 

Ayrıca mektubun ulaşma ve elçiliğin ifa yeri akit meclisi olarak 

kabul edilmiş ve burada yapılan kabul ile aktin tamam olacağı 

belirtilmiştir.108 Bu durumda elektronik ödeme araçları ve kurye 

İslâm Hukukundaki elçi/risale109 ve mektup/kitabe110 olarak 

değerlendirmemiz mümkündür. Mecelle’de geçen “  الِكتَاب

 mükâtebe muhataba gibidir meşhur fıkhî kaide bu ;111”َكاْلِخَطابِ 

konuda dikkate değer. Çünkü internet de yazışmadan başka bir şey 

değildir, hatta alınan güvenlik tedbirleri sayesinde yazışmadan daha 

da güvenilirdir.  

Fukahanın çoğunluğu gaipler arasında yapılan akitlerde112 

yakınlığı aramamışlar ve rızanın oluşabileceğini kabul ederek 

gaipler arası yapılan akde cevaz vermişlerdir.113 Buradan da gaibler 

arasındaki yazışmanın hazırlar arasındaki konuşma gibi olduğunu 

anlıyoruz. Nasıl ki mektubun açılıp okunduğu ve elçinin114 

muhataba varıp elçiliğini ifa ettiği meclis akit meclisidir; internet, 

 

106 Karaman, “İslâm Açısından Borsa ”, Menkul Kıymetler Borsası, s. 149. 
107 Bilmen, II, 37. 

 108 Kâsânî, V, 138; Mergînânî, V, 411; İbnü’l-Hümâm, V, 462.  

 109 Kâsânî, V, 138; Mergînânî, V, 411; İbnü’l-Hümâm, V, 462. 

 110 Kâsânî, V, 138; Mergînânî, V, 411; İbnü’l-Hümâm, V, 462; Huraşî, V, 

55; Desûkî, III, 3, 4. 

 111 Ali Haydar Efendi, I, 151. 
112 Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyyiddin b. Şeref, el-Mecmu’ Şerhu’l-

Mühezzeb, yy.: Dâru’l-fikr ty.,  IX, 167, 168. 
113 Dönmez, s. 13. 

 114 Ali Haydar Efendi, I, 264. 
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extranet, intranet gibi her türlü modern iletişim araşlarının konumu 

da bunlardan farksız hatta daha güvenilirdir. Günümüz İslam 

Hukukçularından Ali el-Hafîf elçinin tebliğini her yenilemesinde ve 

mektup baki kaldıkça icabın da kaim sayılacağını ve yeni bir icap 

olduğunu kabul etmektedir.115 Ayrıca fukaha özellikleri malın cinsi, 

miktarı, kalitesi gibi temel bilgilerle cehaleti ortadan kaldıracak 

şekilde tasvir edilerek akit meclisinde bulunmayan malın satışını 

mümkün kabul edilmektedir.116 

Tarafların güvenliği açısından e-ticaretin hukuki olmayacağı 

iddia edilirse bu her hususta geçerli olabilir. Meselâ mektubu getiren 

kimse yalancı olabilir, mektup gönderildiği iddia edilen şahıs 

tarafından gönderilmemiş olabilir, denebilir. Oysa elektronik ortam 

mektuba göre daha güvenilirdir. Çünkü icab ve kabulde bulunanlar 

için şifre ve elektronik imza117 söz konusudur. Satın alınan mal 

geldiğinde semenin kuryeye teslimi ya da şifreli banka kartlarıyla 

(visa card, master card vb.) ödemenin yapılması söz konusudur. 

Ayrıca teâtî yoluyla alım-satımlarda iki bedelden birinin kabzının 

yeterli118 görülmesi de bu konunun temellendirilmesinde önemli bir 

yere sahiptir. 

Modern iletişim araçlarıyla yapılan akitlerin meşruluğu 

noktasında; İslam hukukçularının ortaya koyduğu tahlillere 

baktığımızda akitlerle ilgili çözümlere “maslaha” düşüncesini ve 

bunun zemini olan “zaruret”, “teysir” vb. prensipleri ölçü olarak 

aldıkları unsurunu gözden kaçırmamak gerekir. 

Bu araçlarla yapılan akitlerde icap anına, kabul anına ya da 

kabz anına dair güvenlik ve ispatla ilgili deliller daha sağlam ve 

somutlaştırılabilir, bunların ispatına dair hiç bir tereddüte ve 

şüpheye mahal yoktur. Çünkü her şey kayıt altındadır. Bu işlemleri 

 

 115 Hafîf, Ali, Ahkâmu’l-muâmelât eş-şer’iyye,  Ahkâmu’l-muâmelâti’ş-

şer’iyye, Kahire: Dâru’l-fikri’l-Arabî ts., s. 178- 179. 

 116 İbn Kudâme, Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed, el-Muğnî, Beyrut 

1992, IV, 77. 

 117 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şenocak, s. 98-135. 

-Mahmud Hamza, el-Ferâidü’l ,قبض أحد البدلني كاف النعقاد العقد ابلتعاطي 118     

behiyye fil-kavâ‘id ve’l-fevâidi’l-fıkhiyye, Beyrut 1986, s. 51. 
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yapan kayıtlar silinse bile kurtarma programlarıyla tekrar ortaya 

konulabilmektedir. Bu işlemlerin silinmesi ya da kaybolması söz 

konusu değildir. 

Sonuç 

E-ticaret, internet ve online işlemler; mektup, telefon ve 

elçiden farkı yoktur; daha gelişmiş, modern ve daha güvenilir 

şeklidir. Kalem sadece elle tutularak yazı yazılan bir şey değildir, 

klavye ve yazı yazan programlar da kalem olarak kabul edilir. E-

ticaret ortamında yapılan akit meclisi, icap, kabul gibi unsurlar fiziki 

ortamlardaki gibi kabul edilmelidir. Bu tür uygulamalar -faize 

düşmeden, alışverişe garar, fesad bulaştırmadan yapıldığı takdirde- 

online elçi olarak görmemiz mümkündür. Günümüzün elektronik 

çağı olması, ulusal ve uluslararası yüklü meblağlarda ve hızlı para 

transferleri, sınır tanımayan küresel ekonomi bu tür işlemleri ihtiyaç 

olarak sunmaktadır. Kanaatimize göre; belirsizlik, garar, zarar, faiz, 

aldatma olmadıkça ve bir husumet durumunda akdin ispatı mümkün 

olduğu sürece e-ticaret yöntemiyle yapılan akitlerin geçerli 

olmasıdır. 

Günümüzde bazı fıkıh alimleri tarafından e-ticaret işlemlerini 

yürüten site sahipleri her ne kadar simsarlara ve dolayısıyla fıkıhtaki 

ecîr-i müşterek’e benzetilse de biz bu kanaatte değiliz. Çünkü 

elektronik ortamda e-ticaret yapılmasına imkân sağlayan kimseler 

tıpkı fiziki ortamda iş yeri sahiplerinin mekanını kiraya vermesiyle 

aynı konumdadır. Kanaatimize göre; fiziki ortamda iş yeri 

sahibinin/mucirin kiracıya/müste’cire kiraya vermesi ile elektronik 

ortamda web sitesinden e-store kiralamak da aynı şeydir. Fiziki 

ortamda da menfaat zamana bağlı olarak mülk edinilmektedir, e-

storda da menfaat zamana bağlı olarak mülk edinilmektedir. 

Kanaatimize göre; E-ticarette e-bayi’ ile müşteriyle arasında 

yapılan satışta “kabzedilmemiş olan malın” satışı söz konusu 

değildir. Dolayısıyla e-ticaret yöntemiyle yapılan bu tür satışlarda 

Hz. Peygamber (s.a)’den rivayet edilen “Nebi (s.a) kabzedilmeden 

önce taamın satışını yasakladı,” ve “Onlara kabzetmedikleri şeyi 

satmayı ve tazmin etmeyecekleri şeylerden de kâr etmeyi yasakla,” 

hadislerinde buyurulan kabzdan önce satış yasağı da yoktur. Çünkü 
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web sitesinde gösterilen ürünlerin telef olması veya gönderilmemesi 

halinde tazmin edilmesi daha bayi’ e-şubesini açarken ilk baştan e-

stor’un sahibi tarafından gerekli yasal işlemlerle teminat altına 

alınmaktadır. Diğer taraftan akdi feshedecek garar yani, varlığı kesin 

olmayan, şüpheli ve ihtimalli bir duruma dayanan bir unsur 

içirmemektedir. Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebi ile diğer 

mezheplerin çoğunluğunda bir akdin feshedilmesindeki ittifak 

edilen etken garardır. Çünkü garar mülkiyeti mala ya da menfaate 

olan mülkiyeti zayıflatmaktadır. 

Burada e-ticaret kullanıcılarının kurumsal yapı itibariyle açık 

olan, deneyimlerinden olumlu puan alan, tüketici memnuniyetini 

sağlamakla birlikte güvenliği doğrulanmış, adresi https ibaresiyle 

başlayan, tarayıcınızda da kilit simgesi bulunan linklerden alışveriş 

yapılması önemli bir güvenlik tedbiridir. Diğer taraftan e-ticaret 

üzerinden sözleşmelerin kurulmasında hukuki güvenliğin 

sağlanması için, karşı tarafa iletilen bilgilerin (beyanın, mesajın) 

muhtevasının bütünlüğünün sağlanması ve sözleşmenin diğer 

tarafının kimliğinin, kesin ve güvenilir şekilde tespit edilebilmesi 

gerekir. Ancak bu şekilde icap veya kabul beyanını şüpheye yer 

vermeyecek şekilde göndericiye izafe etmek mümkün olabilir. İşte 

bu güvenilirliği, günümüzde, açık anahtar kiriptografisine dayalı 

dijital imza tekniği sağlayabilmektedir. Bu sebeple birçok resmi 

kurumda uygulanan dijital imzanın imkanlar dahilinde e-ticarette 

bütün toplumu kapsayacak şekilde uygulamaya dahil edilmesi 

önemlidir. 
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ERKEN DÖNEM İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE 

KÜLLÎ BİLGİ OLARAK FIKIH  

BÜNYAMİN KORUCU 

Özet 

Erken dönem İslâm düşüncesinin en dikkat çekici 

hususiyetlerinden biri İslâmî bilginin bütüncül karakterli oluşudur. Erken 

dönemde bilginin bütüncül karakteri o dönemde kullanılan mefhumlar 

üzerinde de müşahede edilebilir. Zira ilk nesildeki mefhumların yüklü bir 

içeriğe sahip, küllî nitelikli ve daha kuşatıcı özellikte olduğu görülür. 

İslâm düşüncesinin erken döneminde dinî bilginin sözü edilen 

hususiyetlerini ve bütüncül karakterini yansıtan mefhumlardan birisi hiç 

şüphesiz “fıkh” kelimesidir. Nitekim İslâmî bilginin temel kaynakları 

olarak Kur’an-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber’in hadislerinde fıkıh ve 

türevlerinin, terimleşme süreçlerinden sonra kazanmış oldukları dar 

çerçeveli içerikten farklı olarak, daha kapsamlı, daha yüklü ve derûnî bir 

içerikle kullanıldığı görülür. Erken dönemde yüklendiği aslî-küllî anlama 

göre fıkıh insanın bilişsel, duyuşsal ve davranışsal edimlerinin değeri 

hakkındaki bilgiyi temsil etmektedir. Bir ıstılah ve ilim dalı haline 

gelişinden sonra anlam daralmasına uğrayan fıkıh, mükelleflerin dışa 

akseden davranışları hakkındaki şer’î değer hükümlerini bilmeye 

hasredilmiş ve bu amaca yönelik araştırma alanını temsil etmeye 

başlamıştır. Bu çalışma fıkıh mefhumunun erken dönem İslâm 

düşüncesindeki bütüncül karakterini ve kavramlaşma süreçlerinde 

edindiği yeni ve hususî içeriği tespit etmeyi ve böylece “fıkıh”tan “ilm-i 

fıkh”a giden sürecin izini sürmeyi amaçlamaktadır. Makalede ortaya 

konan tasavvur ve değerlendirmelerin konuya ilişkin araştırma ve 

tartışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Fıkıh, İlim, Anlama, Küllî Fıkıh Tasavvuru, 

Fıkhın Tanımı  
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FİQH AS A HOLİSTİC KNOWLEDGE İN 

EARLY ISLAMİC THOUGHT 

Abstract 

One of the most striking features of early Islamic thought is the 

holistic character of Islamic knowledge. A holistic understanding of 

knowledge can also be seen in the notions used in the early period. The 

first generation uses concepts as more holistic, comprehensive, and all-

encompassing. In the early period of Islamic thought, one of the concepts 

that reflected the characteristics of religious knowledge and its holistic 

nature was the concept of "fiqh". In fact, as we know, the word fiqh and 

its derivatives are used with a greater depth and comprehensiveness in the 

Qur'an and hadiths of the Prophet (pbuh). After the termination processes, 

the meaning and content of the notion of fiqh are narrowed. According to 

the original-holistic content, it assumed in the early period, fiqh 

represents the knowledge about the value of human cognitive, affective 

and behavioural acts. After fiqh became a term and a branch of science, 

it was limited to knowing the religious value judgments regarding the 

observable behaviours of human beings and started to represent the field 

of research carried out for this purpose.This study aims to determine the 

holistic character of fiqh in early Islamic thought and the new and specific 

content it acquired in the conceptualization processes. In this way, it will 

be possible to trace the process from "fiqh" to "ilm -al fiqh". It is thought 

that the ideas and evaluations presented in the article will contribute to 

research and discussions on the subject. 

Keywords: Fiqh, ʻIlm, Understanding, Holistic Fiqh Conception, 

Definition of Fiqh
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Giriş 

Fıkıh kelimesinin erken dönem İslâm düşüncesindeki 

bütüncül kullanımlarını görebilmek için kelimenin klasik Arap 

dili sözlüklerindeki anlamları ve bu anlamlarla uyumlu olarak 

başta Kur’an-ı Kerîm ve hadîs-i şerifler olmak üzere ilk 

nesildeki kullanımları üzerinde durmak gerekir. Sonraki 

dönemlerde fıkhın müstakil bir ilim dalının adı olarak 

terimleşme sürecini ve anlam çerçevesindeki daralmayı fark 

edebilmek ise bu aşamada fıkıh kavramının içeriği hakkındaki 

tahliller yanında bir ıstılâh ve ilim dalı olarak fıkıh için teklif 

edilen tanımları da dikkate almayı gerektirir.  

Bir ıstılah ve müstakil bir ilim dalı haline gelişinden 

sonraki süreçte fıkıh erken devirdeki derûnî, bütüncül ve 

kuşatıcı anlamını yitirmiş ve bu durum genel olarak İslâmî 

bilgide bütünlük problemine yol açmıştır. Konuyu bir problem 

olarak vaz eden İslâm mütefekkirleri fıkhın erken dönem İslâm 

düşüncesindeki konumu ve öncü rolünün yeniden hatırlanması 

gereğine vurgu yaparak fıkhı İslâm düşüncesinin merkezi 

disiplini ve bütünüyle İslâm düşüncesini temsil eden tefekkür 

tarzı olarak tesis etmenin imkânı üzerine düşünmüşlerdir. Küllî 

bilgi olarak fıkıh konusu sözü edilen meseleler bağlamında ve 

şu başlıklar altında ele alınabilir.    

I. Klasik Arap Dili Sözlüklerinde “Fıkıh” 

Kelimesinin Anlam Çerçevesi ve Kullanımları 

Klasik Arap dili sözlüklerinde  “fıkh” kelimesinin 

mastar olduğu ve mazi fiil olarak telaffuzunda ayne’l-fiilinin üç 

farklı okunuşunun (fekıhe - fekuhe - fekahe) mümkün olduğu 

belirtilir. Mutlak olarak bir şeyin bir kimse tarafından 

anlaşıldığını ifade etmek için “fakıhe” fiili kullanılır. “Fakuhe” 

fiili anlama yetisinin kişide meleke haline gelmiş olduğunu 
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ifade eder. “Fekahe” fiili ise bir kimsenin bir şeyi anlama 

konusunda diğer kimselere üstün geldiğini belirtir.1  

Dilcilerin çoğunluğu fıkıh kelimesi için “anlamak 

/fehm” manasını öne çıkarırlarken bazı sözlüklerde de “bilmek 

/ ilm” manası öne çıkarılır. Diğer bazı dilcilerin ise hem 

“anlamak” hem de “bilmek” anlamlarını birlikte verdikleri 

görülür. Bununla birlikle fıkhın daha husûsî olarak “ince 

anlayış” (fehm-i dakîk) ve “kıvrak zekâ” (fıtnat) 

anlamlarındaki kullanımlarına da işaret edilir.2 Sözlüklerde 

zikredilen bir diğer anlama göre de fıkıh “sözdeki maksadı 

kavramak”tır.3  

Ezherî (ö. 370/980) “fıkh” kelimesinin daha ziyade 

“anlamak” manasını öne çıkararak bununla ilgili örnek 

ifadelere yer verir.4 İbn Fâris (ö. 395/1004) ise “fıkh” 

kelimesini “ilm / bilmek” kelimesine eşitler ve Arapların 

“fakîh” kelimesini “âlim” anlamında kullandıklarını söyler. 

Nitekim Feyyûmî’nin (ö. 770/1368-69) naklettiğine göre de İbn 

 

1Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Hamevi Feyyûmî,  el-

Misbâhu'l-münîr fî garîbi'ş-Şerhi'l-kebîr li'r-Râfiʻî, thk. Abdulazîm eş-

Şinâvî (Kahire: Dâru'l-meʻârif, ts.), “fkh”, 479; Ebü'l-Fazl Muhammed 

b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, I-VII, thk. 

ʿAbdullah ʿAliyyü’l-Kebîr vd., (Kahire: Dâru’l-meʿârif, t.y.),  “fkh”, 

5/3450; Muhammed b. Yakub el-Fîruzâbâdî, el-Kāmûsü’l-muhît, thk. 

Mektebetü tahkîki’t-türâs (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1426/2005), 

“fkh”,   1250 . 

2  Fîruzâbâdî, el-Kāmûsü’l-muhît, “fkh”,1250  . 
3  

 

Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî Seyyid Şerîf el-Cürcânî, 

Mu’cemü’t-Ta’rîfât, thk. Muhammed Sıddîk el-Minşâvî (Kahire: 

Dâru’l-fazîle,  ts), 141. 

4  Ebû Mansur Muhammed b. Ahmed el-Herevî el-Ezherî, Tehzîbü'l-

Luga, I-VIII, thk. Muhammed Avd Mur'ab (Beyrut: Dâru ihyâ-i türâsi'l-

arabî, 2001), “fkh”, 5/263. 
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Fâris herhangi bir şeye dair bilginin “fıkıh” olarak 

isimlendirildiğini söylemiştir.5  

İbn Sîde (ö. 458/1066) ve İbn Manzûr (ö. 711/1311) 

fıkıh kelimesinin sözlük anlamını “herhangi bir şeyi bilmek 

(ilm) ve anlamak (fehm)”6 olarak açıklar ve her iki anlamdaki 

kullanımlar için örnek cümleler verirler.7 Her iki dilci de din 

ilminin diğer ilimlerden daha şerefli ve üstün olması nedeniyle 

de “ilm” anlamında kullanılan “fıkh” kelimesinin hususî olarak 

din ilmini ifade etmek için kullanımının baskın hale geldiğini 

belirtirler. Süreyyâ yıldızının diğer yıldızlara üstünlüğü 

nedeniyle “yıldız (necm)” kelimesinin ona has kılınması ve 

güzel kokulu diğer ağaçlara üstünlüğü nedeniyle “ûd” 

kelimesinin güzel kokulu ağacı ifade etmek için kullanımının 

baskın hale gelmesi de böyledir.8 Ezherî’nin Leys b. el-

Muzaffer’den (ö. 187/803 [?]) naklettiğine göre o da fıkhın din 

hakkındaki bilgi (ilim) olduğunu söylemiştir.9 Kaynaklarda 

yapılan izahlara göre klasik kullanımlarda fıkhın “ilm”e 

eşitlenme nedeni bu ikisi arasındaki sebeb-müsebbeb 

ilişkisidir. Zira fıkıh “fehm/anlamak” demektir ve anlamak 

(fıkıh) ilmin sebebidir. Anlama olmadan ilim/bilmekten söz 

 

 .bk. Feyyûmî,  el-Misbâhu'l-münîr, “fkh”, 489   [  كل علم  بشىء فهو فقه  ]  5

َلُه  ]  6 اْلَفْهُم  َو  اِبلشَّْىِء  اَْلِعْلُم  -bk. Ebü'l-Hasan Ali b. İsmail İbn Sîde, el  [ اَْلِفـْقُه: 

Muhkem ve’l-Muhîtu’l-Aʿzam, I-XI, thk. Abdülhamid Hindâvî (Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-ʿİlmiyye, 2000), “fkh”, 4/128; İbn Manzûr, Lisânü’l-

ʿArab, “fkh”, 5/3450. 

َعـِلَمهُ ]  7 الشَّْىَء:  َعـلََّمهُ  ]   ,[ فَـِقَه   : أَفْـَقَهُه  و  َفِهـمَ  ] ,[ فَـقََّهُه  َعـْنُه:  -bk. İbn Sîde, el  [ فَـِقَه 

Muhkem ve’l-Muhîtu’l-Aʿzam, “fkh”, 4/128; İbn Manzûr, Lisânü’l-

ʿArab, “fkh”, 5/3450. 

8  İbn Sîde, el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l-Aʿzam, “fkh”, 4/128; İbn Manzûr, 

Lisânü’l-ʿArab, “fkh”, 5/3450. Fîruzâbâdî, el-Kāmûsü’l-muhît, “fkh”,  
1250. Ayrıca bk. Ebû Muhammed Bedreddin Mahmûd b. Ahmed 

b.Musa el-Hanefi el-ʻAynî, ʻUmdetü'l-kārî şerhu Sahîhi'l-Buhârî, 

(Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-arabî, 1983), 2/50. 

9  bk. Ezherî, Tehzîbü'l-Luga, “fkh”, 5/263. 
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edilemez. Araplar bu münasebeti dikkate alarak iki şey arasında 

bu tür benzerlik ve eşitlikler kurarlar. Fıkıh ve ilm kelimeleri 

arasında da aynı durum söz konusudur.10 

İbnü’l-Esîr (ö. 606/1210) “fıkh” kelimesinin 

kökeninde “yarmak/şakk” ve “açmak/feth” anlamlarının 

bulunduğunu ve daha sonraları belli bir disiplinde daha hususi 

bir içerikle (örfî anlamda) kullanılan fıkhın şerîat ilmine tahsis 

edildiğini belirtir. Sonraki asırlarda fıkhın daha da özel ve dar 

bir içerikle, şeriatın furû kısmına ilişkin bilgiyi ifade etmeye 

başladığını söyler.11 Zemahşerî (ö. 538/1144) de İbnü’l-Esîr 

gibi fıkhın hakiki manasına dikkat çekmek için kelimenin 

kökenindeki “yarmak” ve “açmak” anlamlarına işaret eder. O, 

bu anlamlarla bağlantılı olarak “fakîh” kelimesini “ (özüne ve 

iç yüzüne vâkıf olmak için) ahkâmı yarıp onların hakikatlerini 

araştıran ve (hükümlerin) kapalı olan taraflarını açan âlim” 

şeklinde açıklar.12   

II. Erken Dönem İslâm Düşüncesinde Fıkıh ve 

Benzer İçeriğe Sahip Kelimelerin Kullanımları  

Kur’an-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerde çeşitli 

münasebetlerle kullanılan fıkıh kelimesinin Arap dili 

sözlüklerinde zikredilen geniş anlamlarıyla kullanıldığı ve bu 

anlamlara uygun şekilde tefsir edildiği görülür. Örneğin bir 

 

10 bk. Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdülber en-

Nemerî, Câmiʻu beyâni'l-ʻilmi ve fazlihî [ve mâ yenbağî fî rivâyetihî ve 

hamlihî], thk. Ebü'l-Eşbâl ez-Züheyrî (Demmâm: Dâru İbni'l-Cevzî, 

1994), 1/189. 

11 Ebü's-Saâdât Mecdüddin Mübarek b. Muhammed İbnü’l-Esîr, en-

Nihâye fî garîbi'l-hadîs ve'l-eser,  thk. Tahir Ahmed ez-Zâvî, Mahmûd 

Muhammed et-Tanâhî (Beyrut : el-Mektebetü’l-ilmiyye, 1399/1979), 

3/465; İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, “fkh”, 5/3450.  İbnü’l-Esîr fıkıh 

kelimesiyle yakın köke sahip   الفقء kelimesinin de “açmak” ve “bir şeyi 

oymak” anlamlarında kullanıldığını söyler. bk. en-Nihâye, 3/461. 

12 Ebü'l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşerî, 

el-Fâik fî garîbi'l-hadîs, I-IV, thk. İbrahim Şemsüddîn (Beyrut: Dâru’l-

kütübi’l-ilmiyye, 1996), “fkh”, 3/45.  
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ayette Hz. Musa’nın  bir duası [ َواْحل ْل ع ْقـدَةً ِمْن ِلَسانِي يَـْفقَه وا قَْوِلي 

]13 ifadeleriyle nakledilmiş ve cümlede geçen fıkıh kelimesi 

“fehm/anlamak” manasında kullanılmıştır. Bir başka ayette 

kavminin Şuayb (as)’a hitaben [   ا ِممَّ َكـثِيًرا  نَْفـقَه   َما  يَا ش عَْيب   قَال وا 

 şeklindeki hitaplarında yer alan fıkıh kelimesiyle yine 14[ تَق ول  

“anlamak” manası kastedilmiştir. Yine fıkıh kökenli 

kelimelerin yer aldığı [دِ يثً ا ََ [فَماِل هؤ  اَل ءِ  الْ ـقَ وْ م     اَل  يكاد وَن يَْفقَ ه وَن ح
15 

ve [  يِن الد ِ فِي   ”ayetlerinde ise kelime “ilm/bilmek 16[ ِليَـتَفَقَّه وا 

anlamında kullanılmıştır.17  

Hz. Peygamber’den nakledilen hadislerde de fıkıh 

kelimesinin farklı türevleriyle yer aldığı görülür. Örneğin Hz. 

Peygamber’in İbn Abbâs için yapmış olduğu “Allah’ım! Onu 

dinde fakîh kıl” anlamındaki [  يِن الد ِ فِي  فَـق ِْهه   [ اَلل ه مَّ 
18 duasında 

kullandığı fıkıh kelimesi “anlamak” ve “anlayış” manasında 

kullanılmıştır.19    

 

13 Tâhâ 20/ 27,28. 

14 Hûd 11/ 91. 

15 en-Nisâ 4/78 

16 et-Tevbe 9/122. 

17 Ebû Cafer İbn Cerîr Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî, Câmiu'l-

beyân an te’vîl-i âyi’l-Kur'ân, thk. Abdülmuhsin et-Türkî (Kahire: Dâru 

hicr, 1422/2001),  7/240. Fıkh kelimesinin geçtiği ayetler ve tefsirlerde 

kelimeye yüklenen anlamlar için bk. Alâ Huseyn Muhammed, 

Mefhumul fıkh fi’l- Kur’âni’l-kerîm, 1- 26. 

https://quranpedia.net/ar/book/26670 

18 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. 

Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru tavkı’n-necât, 1422/2001), 

“Vudû’”, 4 (No. 143); Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, el-

Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī (Kahire: y.y., 1374-

75/1955-56), “Fezâilü’s-sahâbe”, 2477. 

19 Ezherî ve İbn Manzûr bu ifadeyi [  ِاَلّلُهمَّ َعلِّْمُه الدِّيَن َو فَـقِّْهُه ِف التَـّْأِويل ]    şeklinde 

naklederek cümlede geçen fıkh kelimesini [ له و معناه  يأى فهم أتو   ] şeklinde 

açıklarlar. bk. Ezherî, Tehzîbü'l-Luga, “fkh”, 5/263; İbn Manzûr, 

Lisânü’l-ʿArab, ”fıkh”, 5/3450. 
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Bir başka hadisinde Hz. Peygamber [  بِـفَِقيه ك ْم  أ نَب ِـئـ  ااََل 

اْلفَِقيِه ...    Size kâmil bir fakihin kim olduğunu bildireyim“ [ ك ل ِ 

mi? …”  buyurarak onun insanları Allah’ın rahmetinden ümit 

kestirmeyen ve mekrinden de emin kılmayan, başka şeylere 

rağbet edip Kur’ân’ı terk etmeyen kimse olduğunu söylemiştir. 

Hz. Peygamber bu hadisin devamında da “tefakkuh olmadan 

yapılan ibadette, anlama (tefehhüm) olmadan yapılan ilimde ve 

tedebbür olmadan yapılan okumada hayır yoktur” 

buyurmuşlardır.20   

İlim öğrenmenin gerekliliğine dair nakledilen bazı 

rivayetlerde “ilm” kelimesi yerine “fıkıh” kelimesinin yer 

alması da erken devirlerdeki kullanımın Arap sözlüklerindeki 

içeriğe uygun düştüğünü gösterir.21   

Sahâbeden nakledilen rivayetler dikkate alındığında 

onların da fıkıh kelimesini Arap dili sözlükleri, Kur’ân ve 

hadislerdeki anlam çerçevesine uygun bir içerikle kullandıkları 

anlaşılmaktadır. Örneğin rivayete göre Selmân (ra) bir yolculuk 

münasebetiyle Irak’ta bulunduğu bir sırada Nebat bölgesinde 

konaklamış ve oranın halkından olan bir kadına “burada namaz 

kılabileceğim temiz bir yer var mı?” diye sormuş; kadın 

cevaben “kalbini temizle ve dilediğin yerde namaz kıl” diye 

cevap vermiştir. Selmân (ra) da kadının hakikati kavradığını ve 

meseleyi doğru şekilde gördüğünü ifade etmek için  [ ْفَـِقَهت ] 

ifadesini kullanmıştır.22  

 

20 bk. Ebü'l-Fazl Celâleddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî, 

Câmiʻu'l-ehâdîs – el-Câmiʻu’s-sağîr ve zevâiduhu ve’l-Câmiʻu’l-kebîr, 

I-XXI, thk. Abbâs Ahmed Sakr-Ahmed Abdülcevâd (Beyrut: Daru’l-

fikr, 1414/1994), 3/365   (No:9152); İbn Abdülber, Câmiʻu beyâni'l-

ʻilm, 2/811. 

ُمْسِلم  ] 21 َعَلى ُكلِّ  َفرِيَضٌة  اْلِفْقِه  -bk. İbn Abdülber, Câmiʻu beyâni'l  [ طََلُب 

ʻilm,1/168; Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. 

Muhammed Bağdâdî İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mütenâhiye fi'l-ehâdîsi'l-

vâhiye, (Beyrut : Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1403/1983), 1/65. 
22 bk. Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. İbrâhim İbn Ebû Şeybe, el-

Kitâbü'l-musannef fi'l-ehâdîs ve'l-âsâr, I-VII, thk. Kemâl Yûsuf el-Hût 
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İslâm’ın ilk evresindeki anlam içeriği göz önüne 

alındığında bu dönemde fıkıh ve benzer içeriğe sahip 

kelimelerin sonraki dönem kaynaklardaki ıstılâhî anlamıyla 

kullanılmadığı görülür. O dönemde fıkıh ile kastedilen anlamı 

da içeren, daha meşhur ve yaygın bir kullanıma sahip olan 

“kıraat” kökenli “kāri’” ve onun çoğulu olan “kurrâ’” 

kelimeleridir. Mezkûr kelimelerin fıkıhla yakın içeriğe sahip 

olup erken devirde farklı bağlamlarda sıkça kullanıldığı 

görülmektedir. Kırâat kelimesi ve türevlerini barındıran 

rivayetler ve bu rivayetler hakkındaki yorum ve 

değerlendirmeler bu kelimelerin içeriği ve ilk dönemlerdeki 

kullanımları hakkında önemli bilgiler sunar. Örneğin Hz. 

Peygamber’in bir hadisinde [   ِ ه ْم ِلِكتَاِب َّللا   Allah’ın“ [ يَـئ مُّ الق ْوَم أَْقَرؤ 

kitabını en iyi okuyan kişi topluluğa imamlık yapar”23 

buyururken cümle içinde kırâat kökenli bir kelime kullanmışlar 

ve kelimenin yorumu hakkındaki değerlendirmelerde onun 

fıkıhla yakın bir anlam çerçevesine sahip olduğu belirtilmiştir. 

Nitekim Evzâî (ö. 157/774), Şâfiî (ö. 204/820) ve Ebû Sevr (ö. 

240/854) gibi sonraki devir fukahâ ve hadisçiler Hz. 

Peygamber’in “Allah’ın kitabını en iyi okuyan” ifadesini “en 

fakîh olan” şeklinde yorumlamışlardır. Onlar sahâbe devrinde 

dini bilgisiyle temayüz etmiş fakîh kimlerin bu şekilde 

nitelendirildiklerini belirterek o zamanki yaygın kullanımın bu 

olduğuna dikkat çekmişlerdir.24 Şâfiî’nin konuya ilişkin olarak 

“Hz. Peygamber devrinde kendilerine bu şekilde (“en iyi 

okuyan” diye) hitap edilen kimseler en fakîh kimselerdi. 

 

(Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1409), 7/122; Zemahşerî, el-Fâik fî garîbi'l-

hadîs, “fkh”, 3/45. 

23  Müslim, “el-Mesâcid ve Mevâzıʻu’s-salât”, 672. 

24 bk. Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Kurtubî, el-

Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân ve’l-mübeyyin li mâ tezammenehû mine’s-

sünneti ve âyi’l-Furkān, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî vd. 

(Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,1427/ 2006), 2/37; Ebü'l-Abbas 

Ziyaeddin Ahmed b. Ömer b. İbrâhim el-Kurtubî, el-Müfhim limâ 

eşkele min telhîsi Kitâbi Müslim, thk. Muhyiddin Dîb Müstû vd. 

(Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1417/1996, 2/297. 
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Sahâbe, yaşları ilerlemişken Müslüman oldukları için, 

Kur’an’ın kıraatini öğrenmeden önce onu tefakkuh ile iştigal 

ediyorlardı. Dolayısıyla onlardan kāri’ olup da fakîh olmayan 

yoktur, ancak fakîh olup kāri’ olmayan bulunabilir” dediği 

nakledilmektedir.25 Kimi hadisçiler de bu izahlara ek olarak 

sahâbe devrinde yaşayanların Arap dilini iyi bilen kimseler 

(ehl-i lisân) olmaları nedeniyle Kur’ân’daki manaları iyi 

bildiklerini, onlardan Kur’an’ı en iyi okuyanlar bir tarafa, 

sıradan kāri’lerin dahi sonraki dönem birçok fıkıhçıdan daha 

fakîh olduklarını belirtirler.26   

Diğer bir örnek Buhârî’nin (ö. 256/870) Sahîh’indeki 

bâb başlıklarından biridir. Kurrâ’ kelimesinin geçtiği bu başlık 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ] ِ َصلَّى َّللاَّ اِء ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ  .şeklindedir [ بَاُب اْلقُرَّ

İbn Hacer (ö. 852/1449), mezkûr bâb başlığında yer alan kurrâ’ 

kelimesini açıklarken, bu unvanla anılan kimselerin Kur’ân’ı 

hıfzetme ve öğrenmekle iştigal ettikleri için bu yönleriyle 

tanındıklarını ve selefin kullanımında kurrâ’ kelimesinin bu 

anlamlar yanında Kur’an üzerinde tefakkuh eden kimseleri de 

ifade ettiğini belirtir.27 Bir başka rivayette Hz. Ömer’in danışma 

meclisinde bu vasıfla anılan genç ve yaşlı kimselerin 

bulunduğu bildirilir ve bu rivayetin yorumunda da kurrâ’ 

kelimesi “ibadet ehli âlimler” olarak açıklanır.28  

 

25 bk. Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Havlânî eş-

Şevkânî,  Neylü'l-evtār min ehâdîsi seyyidi’l-ahyâr şerhu Münteka'l-

ahbâr, I-V, thk. Muhammed Sâlim Hâşim (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-

ilmiyye, 2011), 3/167. 

26 Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer el-

ʻAskalânî, Fethu'l-bârî bi-şerhi Sahîhi'l-Buhârî, I-XIII,  thk. ve tashih 

Muhammed Fuâd Abdülbâkī, Muhibbüddîn el-Hatîb (Beyrut: Dâru’l-

ma’rife, 1379), 2/171. 

27 İbn Hacer, Fethu'l-bârî, 9/47. 

28 İbn Hacer, Fethu'l-bârî, 13/258, 342.  Sonraki dönemlerde Hâricîlerin 

de “kurrâ” olarak isimlendirildiği, Kur’ân tilâvetine düşkün ve ibadet 

konusunda çok gayretli olmaları nedeniyle bu isimle anıldıkları 

hakkında bk. Fethu'l-bârî, 12/283, 13/72. 
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Kurrâ’ kelimesinin anlam içeriği ve tarihi süreç 

içindeki kullanımları hakkında bilgiler veren mütefekkirlerden 

biri de İbn Haldûn (ö. 808/1406) olup o da benzer yorum ve 

izahlarda bulunur.29 Onun konuya ilişkin değerlendirmelerini 

Ahmet Cevdet Paşa’nın (ö. 1895) tercümesiyle takdim edelim;   

“ …Malûm ola ki ashâb-ı kiramın cümlesi ehl-i fıkh 

ve fetvâ değildi ve ahkâm-ı dîniyye ale’s-seviyye kâffesinden 

ahzolunmazdı. Belki bu keyfiyet içlerinden vucûh-i Kur’âniyye 

ve ahkâm-ı rabbâniyyeyi bizzat mişkât-ı nübüvvetten iktibâs 

etmiş yahut bu vechile iktibâs eden uzamâ-i ashâbdan ahz ve 

telakkī eylemiş olup da Kur’ân-ı Kerîm’i kāri’ ve hâmil ve nâsih 

ve mehsûhunu ve muhkem ve müteşâbihini ve sâir vucûhunu 

ârif olan kibâr-ı ashâb-ı kirâma mahsūs olup ahkâm-ı şerʻiyye 

ancak onlardan ahzolunmuştur. Ve onlara ol vakit kurrâ’ 

denilirdi. Zira tâife-i Arab vaktiyle ümmet-i ümmiyye 

olduklarından kurrâ’ isminin ol vakit nedret ve garâbetine 

binâen içlerinden kāri-i Kur’ân olan kibâr-ı ashâba onunla 

tesmiye olunmuş ve sadr-ı İslâmda hâl bu minvâl üzere cârî 

olmuş idi.”30 

İbn Haldûn’un bildirdiğine göre süreç içerisinde 

fukahâ ve ulemâ kelimelerinin kullanımı yaygın hale gelmiş ve 

bu vasıfları taşıyan kimseleri ifade etmek üzere kurrâ’ 

kelimesinin yerine bu kelimeler kullanılmaya başlanmıştır.31 

Ahmet Cevdet Paşa’nın tercümesiyle İbn Haldûn bu hususa 

şöylece işaret eder;  

“ …Ama sonra bilâd-i İslâmiyye çoğalıp Arabdan 

ümmîlik zâil oldu ve emr-i ictihâd temekkün ve istikrâr bulup 

ilm-i fıkh hadd-i kemâle vâsıl olarak fenn-i müstakil ve sanʻat-

 

29 Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed İbn Haldûn, 

Mukaddimetü İbn Haldûn, I-II, thk. Abdullah Muhammed ed-Derviş 

(Dımaşk: Dâru Ya’rib, 2004/1425), 2/185. 

30 İlgili bölümün tercümesi için bk. Mukaddime-i İbn Haldûn'un fasl-ı 

sâdisi'nin tercümesidir=Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldûn, trc. 

Ahmet Cevdet Paşa (İstanbul: Takvimhâne-i Âmire, 1277), 43.  

31 İbn Haldûn, Mukaddime, 2/185. 
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ı mahsūsa oldu. Ol vakit ahkâm-ı şerʻiyyeyi bilen kibâr-ı 

ümmete “kurrâ’” yerine “fukahâ” ve “ulemâ” ıtlak olundu.”32  

Fıkıh kelimesinin ilk asırda kırâat kelimesi gibi 

“şeriat”, “şerʻ”, “şir’a”, “dîn” kelimeleri yerine kullanıldığı 

da görülür. Bununla birlikte herhangi bir ayrım olmaksızın 

itikâdî, ahlâkî ve amelî sahaya ait hükümleri 

anlamak/kavramak anlamında kullanıldığı gibi bu hükümlerin 

bizzat kendileri için de fıkıh kelimesinin kullanıldığına 

rastlanır. Hz. Peygamber’in [  اَْفـقَه  ِمـْنه اِلَى َمْن ه َو  فِـْقه   بَّ َحاِمِل   [ ر 

hadisindeki kullanımların bu anlamda olduğu ifade edilmiştir.33  

III. Fıkıh Mefhumunun Istılahlaşma Süreci ve 

Istılah Olarak Fıkıh  

Fıkıh usûlü eserleri başta olmak üzere fıkıh 

kelimesinin sözlük anlamları hakkında izahatta bulunan sonraki 

dönem kaynaklarda da Arap dili sözlüklerindekilere benzer 

izahlar yapılmış ve kelimenin öncelikli anlamını tayin 

hususunda usülcüler tarafından da farklı tercihler ortaya 

konmuştur. Kimi usülcüler fıkıh kelimesindeki öncelikli 

anlamın “fehm/anlama” olduğunu söylerken diğer bir takım 

usülcüler “ilm/bilmek” veya “sözdeki maksadı 

anlamak/kavramak”, kimileri de “anlamak ve bilmek” 

manalarını birlikte vermişlerdir.34 Istılâhî bir kavram olarak ele 

alındığında ise fıkıh hakkında farklı tarifler teklif edilmiştir.35 

 

32 İbn Haldûn, Mukaddime-i İbn Haldûn'un fasl-ı sâdisi'nin 

tercümesidir=Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldûn, trc. Ahmet Cevdet 

Paşa, 43.  

33 Şaban Muhammed İsmail, el-Medhal li dirâseti’l-Kur’ân ve’s-sünne 

ve’l-ulûmu’l-islâmiyye, (Beyrut : Dâru İbn Hazm, 1430/2009), 2/624. 

34 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Müflih b. Muhammed 

Makdisî Râmînî İbn Müflih, Usûlü’l-fıkh, thk. Fehd b. Muhammed 

Sedehân (Riyad: Mektebetü’l-Ubeykan, 1420/ 1999), 1/10; Ebü'l-

Hasan Alaeddin Ali b. Süleyman b. Ahmed el-Merdâvî, et-Tahbîr 

şerhu’t-Tahrîr fî usûli’l-fıkhi’l-Hanbelî, dirâse ve thk. Abdurrahman b. 

Abdullah el-Cibrin (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 2000), 1/154 vd.  

35 Şihâbuddîn Ebu’l-Abbâs Ahmed b. İdrîs el-Karâfî, Şerhu Tenkîhu’l-

fusūl fi ihtisāri’l Mahsūl fi’l-usūl (Beyrut: Dâru’l-fikr, 2004), 20; 
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Bu tarifler içinde usûlcüler arasında en yaygın ve genel kabul 

görmüş olanlara örnek olarak şunlar zikredilebilir:  

Müteahhir dönem Hanefî usulcüler tarafından Ebû 

Hanîfe’nin mutlak fıkıh tanımına getirilen kayıtla yeniden ifade 

edilen fıkıh tarifi:36 

ِفْقـه  َمْعِرفَـة  النَّـْفِس َما لََها َوَما َعلَْيــَها َعَمًَل اَلْ   

“Fıkıh, kişinin amel bakımından lehine ve aleyhine 

olan şeyleri bilmesidir.” 

 

Şâfiî’ye nispet edilen ve Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî 

usulcüler tarafından genel kabul gören fıkıh tarifi: 37  

ْكتََسب اْلعََمِلــيَّـةِ  الشَّْرِعـيَّــةِ  بِاأْلَْحَكامِ  ْلِعْلم  ــِفْقه  اَ اَلْ   أَِدلَّتِـَها ِمنْ  اْلم 

ـْفِصيِليَّـةِ   التَـّ

“Fıkıh, şer’î amelî hükümlere ilişkin olup tafsîlî 

delillerden elde edilmiş bilgidir.”38 

 

Abdullah Bedreddin Muhammed b. Bahadır b. Abdullah ez- Zerkeşî,   
el-Bahru'l-muhît fî usūli'l-fıkh, (Kuveyt: Vizâretü'l-evkaf ve'ş-şuûni’l-

İslâmiyye, 2. Basım, 1413/1992), 1/45; Cemâlüddin Ebû Muhammed 

Abdurrahman b. el-Hasan el-İsnevî, Nihâyetü's-sûl şerhu Minhâci'l-

vüsūl fî ilmi’l-usūl, I-IV, (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1996), 1/ 8.   

36 Tarifin yer aldığı kaynaklar için bk. 37 nolu dipnot. 
37 bk. Ebû Muhammed Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmed b. Kudâme, 

Ravzatü'n-nâzır ve cünnetü'l-münâzır fî usûli'l-fıkh alâ mezhebi’l-İmâm 

Ahmed b. Hanbel, thk. Abdülkerim b. Ali Nemle (Riyad:  Mektebetü'r-

Rüşd, 1993), 1/58, 59; Ebü'l-Hasan Seyfeddin Ali b. Muhammed b. 

Sâlim el-Âmidî, el-İhkâm fî usûli'l-ahkâm (Riyad:Dâru’s-Sumay’î, 

2003), 1/20; Zerkeşî,  el-Bahru'l-muhît, 1/21; Ebû Abdullah Celaleddin 

Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Ensari el-Mahallî, el-Bedru’t-

tāliʻ fî hall-i Cem’i’l-cevâmi’, thk. Ebü’l-Fidâ Murtaza Ali b. 

Muhammed el-Muhammedî ed-Dâğistânî (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 

2005), 1/32. 
38 Diğer fıkıh tanımlarına örnekler için bk. Muhammed b. Ahmed b. 

Abdülazîz Ali el-Futûhî İbnü'n-Neccâr, Şerhu'l-Kevkebi'l-münîr  (el-

müsemmâ bi-muhtasari't-Tahrîr  ev el-Muhteberu'l-mübteker şerhu'l-

Muhtasar fî usûli'l-fıkh), I-IV, thk. Muhammed ez-Zühayli, Nezih 

Hammad (Riyad: Mektebetü Ubeykân, 1993),1/41; Merdâvî, et-Tahbîr, 

1/161 vd.; Muhammed b. Ahmed b. Abdülazîz Ali el-Futûhî İbnü'n-

Neccâr, Şerhu'l-Kevkebi'l-münîr  (el-müsemmâ bi-muhtasari't-Tahrîr  
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Fıkıh kelimesinin süreç içinde terimleşerek fıkıh 

usûlü eserlerindeki içerik ve kullanıma kavuşması üç evrede 

mütalaa edilebilir:39 

Birinci evre, fıkhın şeriat ile eş tazammunlara sahip 

bir kelime olarak kullanıldığı evredir. En kapsamlı içeriğe sahip 

olduğu bu aşamada fıkıh bütünüyle inanç, ahlâk ve davranış 

sahasına ilişkin değer hükümlerini (haramlık-helallik) bilmek 

anlamında kullanılmaktadır.  Ebû Hanîfe’nin fıkıh tarifi 

yanında akide ve kelâm sahasını “fıkh-ı ekber” olarak ifade 

etmesi bu evreye ait bir tanımlama olarak dikkate alınmalıdır.  

İkinci evre, fıkhın kelimesinin içerik ve anlam 

daralmasına uğradığı evredir. Bu aşamada akide ilmi fıkıh 

kapsamı dışında bırakılarak “ilmü’t- tevhîd”, “ilmü’l-kelâm”, 

veya “ilmü’l-akāid” gibi isimlerle anılan müstakil bir araştırma 

alanı haline gelmiştir.  Dolayısıyla bu dönemde fıkhın konusu 

ve araştırma alanı daralarak ahlâk ve davranışlara hasredilmiş; 

dışa akseden davranışların şer’î hükümlerini bilmek kadar riya, 

kibir, haset, tevazu, sabır, şükür, tevekkül, rıza gibi kalbî-ahlâki 

amellere ilişkin hükümleri bilmek de bu dönemde fıkıh 

kapsamında kalmaya devam etmiştir.  

 

ev el-Muhteberu'l-mübteker şerhu'l-Muhtasar fî usûli'l-fıkh), I-IV, thk. 

Muhammed ez-Zühayli, Nezih Hammad (Riyad: Mektebetü Ubeykân, 

1993),1/41; Ebû Alî el-Hasen b. Şihâb b. el-Hasen el-ʻUkberî el-

Hanbelî, Risâletü’l-ʻUkberî fî usûli’l-fıkh, thk. Bedr b. Nâsır b. Mişriʻ 

es-Sübeyʻî, (Kuveyt: Letâif-Ervika, 1438/2017), 44; Sa’d b. Nâsır b. 

Abdülazîz eş-Şeserî, Şerhu Risâletin fî usûli’l-fıkh li’l- Hasen b. Şihâb 

el-‘Ukberî, (Riyad: Dâru kunûzi İşbîliya, 1428/2007), 81-82; İbn 

Haldûn, Mukaddime, 2/185. Fıkhın erken ve geç dönem 

tazammunlarına örnekler ve kronolojik olarak derlenmiş bazı fıkıh 

tanımları için bk. Nail Okuyucu, Fıkıh İlmine Giriş -Metinler Seçkisi-, 

(İstanbul: Ketebe Yayınları, 2019), 104-130. 

39 Heyet, el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, (Kuveyt: Vizâratü'l-Evkaf ve'ş-Şuûni’l-

İslâmiyye, 1404/1983), “Mukaddime” , 1/12. 
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Üçüncü evre, fıkhın bugüne kadar süregelen ıstılâhî 

içeriğine kavuştuğu ve bu anlam çerçevesiyle kullanıldığı 

evredir. Bu aşamada fıkıh genel bir tanımla “tafsîlî delilleri 

kullanarak şer’î ferî amelî hükümleri bilmek” olarak tarif 

edilmeye başlanmış; kalbî şer’î fer’î ameller ise fıkıh sahası 

dışında müstakil bir araştırma alanına dönüşerek “ilmü’t-

tasavvuf” ya da “ilmü’l-ahlâk” gibi isimlerle anılmaya 

başlanmıştır.    

Erken dönemde fıkıh “fehm/anlama” ve 

“ilm/bilme”ye eşitlenirken bir ıstılah haline geldikten sonra bu 

özdeşliğin fıkıh aleyhine bozulduğu ve fıkhın anlama ve 

bilmenin daha hususi bir türü olduğu yönünde açıklamalar 

yapılmıştır. İlk devirlerde fıkıh mutlak olarak “anlama”ya 

karşılık gelirken sonraki dönemlerde fıkha “konuşan kişinin 

sözündeki maksadı anlamak”40 vb. daha hususî anlamlar 

yüklenmiştir.  

Istılahlaşma aşamasından sonraki eserlerde fıkhın 

sözlük anlamı üzerindeki yorum ve değerlendirmeler dikkate 

alındığında “fehm/anlama” manasının muhafaza edilmekle 

birlikte fıkıh tarafından temsil edilen anlamanın düzeyi ve 

dereceleri üzerine çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Fıkhı “ince 

meseleleri anlamak” olarak izah eden müellifler fıkhın mutlak 

olarak “anlama”ya karşılık gelen içeriğini bir ölçüde 

daraltırlarken, onu “konuşan kişinin sözündeki maksadı 

anlamak” şeklinde izah edenler ise fıkhın ifade ettiği 

“anlama”nın kapsamını daha da daraltmışlardır. Bu ikinci 

yoruma göre insanların fıkıhtaki düzeylerini belirleyen de 

onların sözdeki maksatları anlama kabiliyetleridir. Fıkıh-

 

40 Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim el-Cevziyye, 

İ’lâmü’l-muvakkiin an rabbi’l-alemin. (Beyrut : Dâru’l-kütübi’l-

ilmiyye, 1411/1991), 1/167, 250; Fahreddîn Muhammed b. Ömer b. el-

Hüseyn er-Râzî , el-Mahsūl fî ilmi usûli'l-fıkh, thk. Taha Câbir Feyyaz 

el-Alvâni, 2. bs., (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1992), 1/78; Ebü'l-

Hasen Alî b. Muhammed b. Alî Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Mu’cemü’t-

Ta’rîfât, thk. Muhammed Sıddîk el-Minşâvî (Kahire: Dâru’l-fazîle,  ts), 

141. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

288 

 

anlama ilişkisi hakkında geç dönemdeki mülahazalar göz 

önüne alınarak fıkhın sözlük anlamına ilişkin yeni bir tanım 

yapılacak olursa fıkıh “anlamaya çabalayan (mütefakkih) kişiyi 

bir şeyin iç yüzüne ve maksadına vakıf kılan ince anlayış” 

olarak tarif edilebilir ve farklı düzeyleri ile “fehm” de 

fıkhetmenin aracı olarak dikkate alınabilir.41 Çağdaş 

araştırmacılardan bazıları da benzer bir yaklaşımla “fıkıh” ile 

“anlama (fehm)” arasında bir ayrım gözeterek, söylenen sözün 

manasını anlamanın “fehm”, sözden kastedilen şeyi anlamanın 

ise “fıkıh” olduğu ifade etmişlerdir.42   

Fıkh ve fehm “anlama”nın farklı türleri olarak itibara 

alınabileceği gibi bu iki kavramı ayrı mertebeler olarak dikkate 

alıp bunlardan her birini kişide bilmenin gerçekleşebilmesi için 

aşılması gereken aşamalar olarak değerlendirenler de olmuştur. 

Nitekim Kefevî (ö. 1095/1684), kişide bilginin (ilm) hâsıl 

olabilmesi için, gerçekleşmesi gereken birçok aşamadan 

(merâtib) ve bunların sırasından söz eder.43 Söz konusu 

aşamaları sırasıyla;  şuur, idrâk, hıfz, tezekkür, zikr, fehm, fıkh, 

dirâyet, yakîn, zihin, fikr, hads, zekâ, fıtnat, keyes, re’y, 

tebeyyün, istıbsâr, ihâta, zan ve akıl olarak sayan Kefevî 

bunlardan birçoğunun kısaca tanımlarını da verir. Kefevî de 

fehm kavramını muhatabın sözündeki manayı anlamakla 

ilişkilendirirken fıkıh kavramını ise “muhatabın sözündeki 

maksadı anlamak” olarak açıklar.44 Kefevî’nin zikri geçen 

kavramlar arasında yaptığı sıralama göz önüne alındığında 

bilginin husule gelmesindeki aşamalar bakımından fıkıh ile 

 

41 el-Mustafa Ferhân, “Hakîkatu mefhûmi’l-fıkh ve eseruhâ fî tedrîsi 

ilmi’l-fıkh”, Alukah (Erişim 9 Eylül 2022) 

https://www.alukah.net/sharia/0/111468 

 
42 Muhammed Bekir İsmail, el-Kavâidü’l-fıkhiyye beyne’l-asâle ve’t-

tevcîh, (Huseyn - Kahire: Dâru’l-menâr, 1997), 39 
-bk. Eyyub b. Musa el-Hüseyni Ebü'l-Bekā el   [ مراتب وصول العلم اىل النفس   ]  43

Kefevî,  el-Külliyyât: Mu’cem fi’l-mustalahât ve’l-furûkı’l-luğaviyye, 

thk. Adnan Derviş, Muhammed el-Mısri (Beyrut: Müessesetü'r-risâle, 

1998), 66. 
44 Kefevî,  Külliyyât, 67. 
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fehm arasında mertebe farkı bulunduğu anlaşılır. Zira fıkıh 

sözün manasını anlamaktan da öte sözdeki maksadı da 

anlamayı ifade ederek fehmden sonraki bilgi aşamasını ve 

dolayısıyla anlamanın daha özel bir türünü temsil etmektedir. 

    Geç dönem eserlerde sahip olduğu hususi 

anlamıyla fıkıh “anlaşılması zor, ince meseleleri anlamak”45, 

“bir şeyin iç yüzünü anlamak ve derinliklerine ulaşmak”46 

olarak da izah edilmiştir. Bu anlamıyla fıkıh hükmün taalluk 

ettiği gizli manaya vâkıf olmaktır.47 Bu nedenle fıkıh rey ve 

ictihad ile istınbât edilen ve (elde edilmesi) için de nazar ve 

teemmüle ihtiyaç duyulan bilgidir. Fıkhın bu anlamına itibarla 

Allah Teâlâ’nın fakîh diye isimlendirilmesi caiz değildir. 

Çünkü Allah için gizli olan hiçbir şey yoktur.48  

Yine erken dönemde fıkıh mutlak olarak “İlm” 

anlamında kullanılırken sonraki devirlerde fıkıh daha hususi bir 

içerikle kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin bazı eserlerde 

fıkhın “bilinenden (şâhid) yola çıkarak bilinmeyen (gâib) şeyi 

bilmek” anlamına geldiği belirtilmiştir.49 İlim-fıkıh arasındaki 

 

45 bk. Ebû İshak Cemaleddin İbrâhim b. Ali b. Yusuf eş-Şîrâzî, Şerhu'l-

lüma‘, thk. Abdülmecid Türki (Beyrut : Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 

1408/1988), 1/157; Ebû Nasr Tâcüddîn Abdülvehhâb b. Alî b. 

Abdilkâfî es-Sübkî, el-İbhâc fî şerhi’l-Minhâc: Şerh ʻalâ Minhâci’l-

vüsûl ilâ ʻilmi’l-usûl li’l-Kādî el-Beyzāvî, dirase ve thk. Ahmed Cemâl 

ez-Zemzemî, Nureddin Abdülcebbar Sagîrî (Dubai : Dâru’l-Buhûs li’d-

Dirâsâti’l-İslâmiyye ve İhyâi’t-Türâs, 1424/2004), 2/72, Ayrıca 

bk.  Butrus el-Bustânî, Muhîtu’l-muhît : Kāmûs mutavvel li’l-lugati’l-

Arabiyye, (Beyrut : Mektebetu Lübnan, 1987), “fıkh”, 699; İdhâm 

Muhammed Haneş, “Ulûmu’l-fenni’l-islâmî: el-Alâkātü’l-beyniyye 

ve’t-tekâmülü’l-ma’rifî” Mecelletü’l-fikri’l-islâmiyyi’l-muâsır, 5/98 

(1440/2019), 101. 

46 Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Râgıb el-Isfahânî, el-

Müfredât: Müfredâtu elfâzi’l-Kur’ân, (Dımeşk : Dâru’l-kalem, 2009), 

“fıkh”, 642. 

47 Cürcânî, Ta’rîfât, 141-142; Kefevî, Külliyyât, “fıkh”, 690. 

48 Cürcânî, Ta’rîfât, 141-142. 

49  Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât, “fıkh”, 642. 
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farkı izah eden bazı eserlerde ise fıkha bilmenin özel bir türü 

olarak itibar edilmiş ve fıkıh “ancak teemmül edilerek 

anlaşılabilecek bir sözün gereğini bilmek” olarak açıklanmıştır. 

Allah’ın bilmek için teemmül etmekten münezzeh oluşu 

nedeniyle fıkhetme fiilinin Allah’a isnat edilemeyeceği 

belirtilmiştir. Dolayısıyla fıkhın sadece söz ile ilgili bir bilme 

olduğu ve onun dışındaki şeylerle ilgili bilmeyi ifade etmek için 

kullanılamayacağı, şeriat ilminin de bu münasebetle “fıkıh” 

olarak isimlendirildiği, zira şeriatın Allah ve rasülünün 

kelâmını bilmeye dayalı olduğu yönünde izahlar da vardır.50 

Fıkıh usûlü eserlerinde de ilim-fıkıh ilişkisi üzerine 

tahlil ve yorumlar yapılarak bu iki kavram için ilk 

devirlerdekinden daha hususi içerikler tayin edilmiş ve 

aralarındaki farklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Kaynaklarda 

sözlük anlamı bakımından fıkhın fehm, ilm, şiir, tıb 

anlamlarında kullanıldığı ancak ıstılah haline gelmelerinden 

sonra bu kavramlar arasında anlam farklarının ortaya çıktığı ve 

bu aşamadan sonra tıbbın, insan mizacına ilişkin bilgiyi; şiirin, 

vezinlere ilişkin bilgiyi; fıkhın ise hükümlere dair bilgiyi ifade 

etmek üzere kullanılmaya başlandığı belirtilir.51 Birer ıstılah 

olarak fıkıh ve ilm kelimeleri arasındaki farka işaret etmek 

üzere fıkhın “ilm”den daha hususi olduğu, zira ilm kavramının 

nahiv, kelam gibi diğer alanları da kapsadığı ifade edilir. Bu 

bakımdan fıkıh ile ilim arasında içlem-kaplam münasebeti 

bulunduğu ve dolaysıyla her fıkhın ilim olmasına karşın her 

ilmin fıkıh olarak görülemeyeceği belirtilir.52 Bununla birlikte 

 

50 bk. Ebû Hilâl Hasan b. Abdullah b. Sehl el-‘Askerî, el-Furûku'l-

lugaviyye, thk. Muhammed Bâsil Uyûnü’s -Sûd, (Beyrut : Dâru'l-

kütübi'l-ilmiyye, 2021), 102. 

51 Karâfî, Şerhu Tenkîhu’l-fusûl, 21. 

العلم    ] 52 من  اخص   ;bk.Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât, “fıkh”, 642 [ الفقه 

İmâmü'l-Haremeyn Ebü'l-Meâlî Rüknüddîn Abdülmelik b. Abdullâh b. 

Yûsuf el-Cüveynî, Metnü’l-Varakāt, (Riyad: Dâru's-Sumay’î, 

1416/1996), 8; Ebû Abdullah Celâleddin Muhammed b. Ahmed b. 

Muhammed Ensarî el-Mahallî, Şerhu’l-Varakāt fî usûli’l-fıkh, thk. 
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sadece ıstılâhî olarak değil sözlük anlamları bakımından da 

aynı farkın söz konusu olduğuna ilişkin yorumlar da yapıldığı 

gibi ilim ile fıkhı iki özdeş kavram ve hatta fıkhın ilimden daha 

umumî olduğuna dair yorumlara da rastlamak mümkündür.53 

İki kavram arasındaki münasebet, benzerlik ve farklara ilişkin 

yorumları değerlendirirken her iki lafzın da kavramlaşma 

süreçlerine göre farklılık arz ettiğini göz önünde bulundurmak 

ve ilgili yorumların bu süreçlere göre farklılaştığı dikkate 

almak daha doğru olur.  

İlgili kaynaklarda bir ıstılah ve müstakil bir ilim dalı 

olarak fıkıh üzerine yapılan tarifler ve bu tariflere ilişkin 

tahlillerde fıkıh kavramının araştırma alanının daralmasına 

paralel olarak edindiği yeni anlamlar ve hususî içeriğin ortaya 

konmaya çalışıldığı görülür. Yapılan açıklamalarla fıkıh diğer 

kavram ve disiplinlerden tam anlamıyla ayrıştırılmaya ve 

sınırları tespit edilerek teknik anlamda bir tarife ulaşılmaya 

çalışılır. Özellikle fıkıh usûlü eserlerinde yer bulan tahlil ve 

izahlar dikkate alındığında bir terim olarak fıkıh için belirlenen 

özel çerçeve hakkında şunlar söylenebilir;54 

1. Fıkıh zât, sıfat ve fiillere ilişkin değil hükümlere 

ilişkin bilgidir. Dolayısıyla zât, sıfat ve fiiller hakkındaki 

bilgiler fıkıh olarak isimlendirilemez.  

2. Fıkıh her türlü hükme ilişkin bilgi değil şer’î 

nitelikli hükümlere ilişkin bilgidir. Dolayısıyla örneğin aklî, 

hissî hükümler ve dil meseleleriyle ilgili hükümler hakkındaki 

 

Hüsameddin b. Musa Afâne (Riyad : Mektebetü’l-Ubeykân, 

1427/2006), 95. 
53 bk. Ebü'l-Abbâs Şehâbeddîn Ahmed b. Ahmed b. Selâme el-Kalyûbî, 

Hâşiyetü’l-Kalyûbî alâ Şerhi’l-Mahallî ale’l-Varakāt fî usûli’l-fıkh, 

thk. Sâlim b. Hamed el-Kahtânî (Kuveyt: Vizâretü'l-evkaf ve'ş-şuûni’l-

İslâmiyye, 1440/2019), 44. 
54 Heyet, el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, “Mukaddime” , 1/13-14; İsmail, el-

Medhal li dirâseti’l-Kur’ân ve’s-sünne ve’l-ulûmu’l-islâmiyye, 2/625 

vd. 
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bilgi fıkıh olarak isimlendirilmez. Zira bu hükümler şer’î 

hükümler kapsamında değildirler. 

3. Şer’î hükümler kapsamında olmakla birlikte amelî 

olmayan hükümlere ilişkin bilgi de yine fıkhî bilgi olarak kabul 

edilmez. Bu nedenle, Allah’ın varlığına, birliğine, kitaplarına 

ve peygamberine iman gibi itikadi hükümlerle riya, kibir, haset 

gibi kalbi ameller hakkındaki hükümler de ıstılâhî anlamdaki 

fıkhın kapsamı dışındadır. Âhâd haberle amelin vacip olması, 

icmânın ve kıyasın delil olması gibi fıkıh usûlü ilmine ait 

meseleler hakkındaki bilgi de yine fıkhın araştırma alanı 

dışında kalır.   

4. Hz. Peygamber’in ve Cebrâil’in (as) bilgisi de fıkhî 

bilgi değildir. Çünkü onların sahip olduğu bilgi istınbât ve 

istidlâl yoluyla değil keşif ya da vahiy yoluyladır. Hz. 

Peygamber’in vahiy ve keşif yoluyla olmayıp ictihad yoluyla 

elde ettiği bilgi ise fıkhî bilgi kapsamında yer alır.     

5. Namaz, oruç, zekât ve haccın farziyeti; faiz, zina, 

içki ve kumar gibi fiillerin haramlığı gibi herhangi bir istidlâl 

faaliyeti sonucunda elde edilmeyen, hükümleri naslarda açıkça 

ifade edilmiş olan ve dolayısıyla hükümleri zaruri olarak 

bilinen ameller hakkındaki bilgi de fıkhî bilgi değildir.  

6. Kişinin kendi çabasıyla değil de bir müçtehidi 

taklid ederek sahip olduğu şer’î amelî hükümler hakkındaki 

bilgi de fıkıh değildir. Hanefî mezhebine mensup bir kimsenin 

vitir namazının vacipliği hakkındaki bilgisiyle Şâfiî mezhebine 

mensup bir kimsenin ise vitir namazının sünnet olduğu 

hakkındaki bilgisi böyledir. Bu kimseler bu meselelerin 

hükümleri hakkındaki bilgiye kendi çabalarıyla değil taklid 

etmiş oldukları müctehidler aracılığı ile ulaşmışlardır. 

Dolayısıyla müctehidler tarafından ortaya konan şer’î amelî 

hükümleri ezberlemek yoluyla elde edilen bilgi de usulcülere 

göre fıkıh değildir.  
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Fakihler fıkhî bilgi için usülcülerden farklı bir 

çerçeve belirlemişlerdir. Onlar fıkıh kavramını iki anlamda 

kullanırlar:55  

1.  İster istidlal ve istınbât yoluyla ister taklid ve 

ezberleme yoluyla olsun şer’î amelî hükümler hakkındaki bilgi 

fıkıhtır. Dolayısıyla fakihlere göre bil bilginin fıkıh olarak 

kabul edilmesi için ictihad yoluyla elde edilmiş olması gerekli 

değildir. Fakihlerin ıstılahına göre bir kimsenin fakih kabul 

edilebilmesi için sahip olması gereken müktesebat hakkında da 

farklı ölçülerden söz edilmiştir.  

2. Fakihler tarafından kendisine yüklenen ikinci 

anlama göre fıkıh şer’î amelî meseleler ve bunlara ilişkin 

hükümler mecmuasını ifade etmektedir. Dolayısıyla onlar kat’î 

ve zannî olsun vahiy ile bildiren veya tabakalarına göre 

fakihlerin ictihad, tahrîc, tercih yoluyla ortaya koydukları bütün 

şer’î amelî hükümler grubunu ifade etmek üzere fıkıh 

kavramını kullanmaktadırlar.     

 

IV. Fıkıh Mefhumunda Anlam ve İçerik 

Daralması  

Erken devirde fıkıh mefhumunun küllî bilgiyi ifade 

ettiğine ancak sonraki dönemlerde bu bütünlüğün yitirildiğine 

dair birçok İslâm mütefekkiri tarafından farklı yorum ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. Örneğin tâbiîn neslinin önde 

gelen şahsiyetlerinden biri olan Hasan el-Basrî’ye (ö. 110/728) 

bir meselenin hükmü hakkında sual sorulmuş; verdiği cevaba 

devrin fukahâsı tarafından muhalefet edildiğini söyleyen sual 

sahibine hitaben Hasan el-Basrî “… Sen hiç (gerçek) fakîh 

gördün mü? (Gerçek) fakîh dünyaya değer vermeyip ahirete 

önem veren, dinini iyi bilen, rabbine kullukta sebat eden, 

şüpheli şeylerden dahi kaçınan, Müslümanların namuslarına 

ve mallarına ilişmekten uzak duran ve Müslüman cemaate karşı 

 

55 Heyet, el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, “Mukaddime” , 1/14-15; Muhammed 

İsmail, el-Medhal, 2/627. 
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samimi olan kişidir” demiştir.56 Bu rivayetin baş tarafındaki 

ifadelerin aynısı57 ve buna benzer değerlendirmeler sahâbe ve 

tâbiîn asrında yaşamış başka kimselerden de nakledilmiştir.58 

Kaynaklarda cümle olarak formüle edilmiş haliyle 

 Fıkıh kişinin, lehine ve“ 59[اَْلـِفْقهُ  َمْعِرَفـةُ النَّــْفِس َما لََها َوَما َعلَْيـَها  ]

aleyhine olan şeyleri bilmesidir” şeklinde nakledilerek Ebû 

Hanîfe’ye (ö. 150/767) nispet edilen kapsamlı bir fıkıh tanımı 

verilir ve bu tanımın fıkhın henüz ıstılâhî bir kullanım ve 

müstakil bir ilim dalı haline gelmeden önceki evresine ait 

olduğuna dikkat çekilir.60 Ebû Hanîfe’nin tarifini tahlil eden 

 

56 Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fazl ed-Dârimî, 

Müsnedü’d-Dârimî el-ma’rûf bi’s- Sünenü'd-Dârimî, I-IV, thk. Huseyn 

Selîm Esed ed-Dârânî (Riyad:  Dâru’l-muğnî, 1421/2000), 1.1/337 (No: 

302); İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 7/186.  
57 bk. Ebü’l-Hasan Ali Halef b. Abdülmelik İbn Battâl el-Kurtubî, Şerhu 

Sahîhi’l-Buhârî, I-IX, i’dâd Ebû Temîm Yâsir b. İbrâhim, (Riyad : 

Mektebetü’r-Rüşd, 1420/2000), 1/154; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 

7/186; Muhammed es-Saîd b. Besyûnî Zağlûl, el-Mevsûtü’l-kübrâ li 

etrâfi’l-hadîsi’n-nebeviyyi’ş-şerîf, (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 

2021), 14/105. 

58 bk. İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 7/215;  İbn Abdülber, Câmiʻu 

beyâni'l-ʻilm, 1/83, 100, 119, 123, 222, 428, 515, 588, 751, 768, 2/312-

313, 317, 942, 948-949; Ebû Bekr Ahmed b. Ali b. Sâbit el-Hatîb el-

Bağdâdî, Kitâbü’l-fakīh ve'l-mütefakkih. thk. Ebû Abdurrahman Âdil b. 

Yusuf el-Azâzî (Riyad: Dâru İbni’l-Cevzî, 1996), 1/91, 93, 124, 129, 

132, 142, 151, 168, 177, 190, 2/48, 267, 333, 353. 

59 bk. Ubeydullah b. Mes'ûd b. Mahmûd el-Buhârî el-Mahbûbî 

Sadruşşerîa, Metnu Tenkîhu’l-usûl fî ilmi’l-usûl, kont.-tash. İbrahim el-

Muhtâr (Kahire: el-Matbaatu’l-Mahmûdiyye, 1356), 6; a.mlf., et-

Tavzîh fî halli gavâmizı’t-Tenkīh (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, ts.), 

1/16; Sa'deddîn Mes’ûd b. Ömer b. Abdullah et-Taftazânî, Şerhu’t-

Telvîh ale’t-Tavdîh li Metni’t-Tenkîh fî Usûli’l-fıkh (Beyrut: Dâru’l-

kütübi’l-ilmiyye, ts.) 1/16; Ebû Nasr Taceddin İbnü's-Sübkî 

Abdülvehhab b. Ali b. Abdülkâfî es-Sübkî, Cem’u’l-cevâmi’ fi ilmi 

usûli’l-fıkh, (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2003), 6; Muhammed b. 

Firâmuz b. Ali Molla Hüsrev,  Mir'atü'l-usûl fî şerh-i Mirkāti'l-vüsûl. 

thk. Ebu’l-Münzir Cemal Ebu’l-İzz (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 

2017), 17-18. 
60 Sadruşşerîa, et-Tavzîh, 1/16; Taftazânî, et-Telvîh, 1/16;  
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kaynaklarda onun, fıkhı bir ıstılâh olarak tanımlamayı değil, 

erken devirlerde olduğu gibi “ilm” anlamında kullanarak tarif 

etmeyi amaçladığı belirtilir.61  Bu küllî tanım göz önüne 

alındığında erken devirdeki bütüncül bakış açısının Ebû Hanîfe 

tarafından da muhafaza edildiği ve dolayısıyla Ebû Hanîfe’nin 

de ilk nesillerde hâkim olan bütüncül bakış açısına uygun, küllî 

ve kuşatıcı bir fıkıh tasavvuruna sahip olduğu söylenebilir. 

Buna göre Ebû Hanîfe’nin, fıkıh kelimesini itikâdi, ahlâkî ve 

fiilî olmak üzere tüm boyutlarıyla davranışlar ve onların fayda 

ve zarar bakımından hükümleri hakkında kaynaklardan elde 

edilen bilgiyi ifade etmek üzere kullandığı anlaşılmaktadır.62 

Sonraki asırlarda birer ilim dalı olarak teşekkül etmelerinden 

sonra kelâm, tasavvuf ve fıkhın bu kapsamlı tanıma getirilen bir 

takım kayıtlarla tarif edilmesi de bu yorumu destekler.63 Ebu 

Hanîfe’nin bu kapsamlı tanımla fıkıh faaliyetini bilme ve 

anlamanın konusu olan her şey üzerinde gerçekleştirilecek 

“bilme/anlama faaliyeti” olarak kurguladığı söylenebilir. Buna 

göre Ebu Hanife’nin yaşadığı devir de dâhil olmak üzere ilk 

nesillerde fıkıh zikri geçen diğer bilgi alanlarını da içeren çok 

boyutlu, kapsamlı ve derinlikli bir bilgi alanını temsil 

etmektedir.  

 

61 bk. Saçaklızâde Mehmed b. Ebubekir Mar'aşi Saçaklızade Mehmed 

Efendi, Tertîbü'l-ulûm, thk. Muhammed b. İsmail es-Seyyid Ahmed 

(Beyrut: Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 1988), 158; Necmüddîn 

Muhammed ed-Derkânî, et-Telkīh şerhu’t-Tenkīh (Beyrut: Dâru’l-

kütübi’l-ilmiyye, 2001), 27. Tarife ilişkin değerlendirme ve yorumlar 

için ayrıca bk. Bünyamin Korucu, Amaç, Yapı ve İşleyiş Yönünden 

Fıkıh Mezhebi (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi, 2022), 188-192; a.mlf. “Küllî Fıkıh Tasavvuru 

ve Fıkıh, Ma’rifet, Ubûdiyyet İlişkisi” Pamukkale Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 7/2 (Aralık 2020), 1290 vd. 

62 Muhammed b. A'lâ b. Ali el-Fârûkī et-Tehânevî, Mevsûatu Keşşâfu 

ıstılahâti'l-fünûn, thk. Refîk el-Acem (Beyrut: Mektebetu Lübnân 

nâşirûn, 1996), “fıkh”, 2/1282. 

63 bk. Sadruşşerîa, et-Tavzîh, 1/16; Mehmed Efendi Molla Hüsrev, 

Mir'atü'l-usûl şerh-i Mirkati'l-vüsûl, (İstanbul: Şirket-i Sahafiye-i 

Osmaniye, 1321), 1/44; Derkânî, et-Telkīh şerhu’t-Tenkīh, 27. 
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Fıkıh kelimesinin erken devirlerdeki içeriği ve 

sonraki dönemlerdeki anlam kaybı üzerinde duran 

mütefekkirlerden biri de Gazzâlî (ö. 505/1111)’dir.  O, bazı 

lafızların ilk asırdaki kapsamlı ve derunî içeriklerini 

yitirdiğinden söz ederek bu lafızların başında fıkıh 

kelimesinden söz eder ve selefin bu kelimeye yüklediği 

anlamlar hakkında bilgiler verir. Gazzâlî fıkıh lafzının erken 

dönemlerdeki aslî içeriğinin sonraki devirlere 

taşınamadığından ve kelimenin anlam kaybına maruz 

kaldığından söz eder. Zira sonraki dönemlerde fıkıh fetvalar 

hakkında garip fer’î meseleleri bilmek, illetlerin inceliklerine 

vakıf olmak, bu konularda uzun uzadıya kelâm etmek ve 

bunlara ilişkin görüşlere vakıf olmak türünden bir bilgi 

donanımı olarak görülmeye; bu konularla en çok meşgul olup 

derinleşenler daha fakîh olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 

Halbuki ilk asırda fıkıh fetvâlar hakkındaki bilgilerden ziyade 

“ahiret yolunun bilgisi” olarak görülmekteydi. Buna paralel 

olarak fıkıh nefsin afetleri ve bunlara ilişkin incelikler, amelleri 

ifsâd eden haller, dünyayı hakir görüp ahiret nimetlerine 

odaklanma ve Allah korkusunun kalbe hâkim olması 

hakkındaki bilgiyi temsil etmekteydi.64 Meseleye ilişkin 

izahlarını Tevbe Sûresi’nin 9. ayetiyle delillendiren Gazzâlî 

ilgili ayette fıkhın uyarı ve korkutma (inzâr ve tahvîf) için 

olduğunu ve gerçek anlamda fıkhın da bu anlama geldiğini 

belirtir. Talâk, köle azadı, liân, selem, icâre gibi meselelerin 

teferruatıyla inzâr ve tahvîf hâsıl olmadığı gibi sırf bunlarla 

meşgul olmak kalbi katılaştırır. Çünkü “kalplerin 

 

64 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi'd-dîn, 

I-IV, (Beyrut: Dâru’l-ma’rife, 1402/1982), 1/32, 33. Gazzâlî’nin fıkıh 

ve ilgili kavramlar hakkındaki diğer mülâhazaları için bk.  İhyâu 

ulûmi'd-dîn, 1/18-19, 4/211, 3/388. Fıkhın ilk asırlardaki tazammunları 

hakkında Gazzâlî’nin yorum ve değerlendirmeleri için ayrıca bk. 

Korucu, Bünyamin, “Ebû Hanîfe ve Gazzâlî’de Küllî Fıkıh Vizyonu”, 

Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi 1/9 (Aralık 2020), 9-35; a. mlf., 

“Küllî Fıkıh Tasavvuru”, 1295-1296. 
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fıkhetmesi”nden söz eden ayette65 fıkhedilecek şeylerden 

maksat fetvâlar değil imanla ilgili manalardır. Dolayısıyla 

hakiki anlamda fıkıh iman hakikatlerinin anlaşılmasıdır.66 

Gazzâlî fıkhın sonraki asırlarda anlam kaybına uğramasını 

dünyevî mevki ve makam sevgisine kapılmış kötü âlimlerin 

tasarrufu olarak görür ve bâtın ilminin gizemli, anlaşılması güç 

ve amel edilmesi zor bir ilim olmasını ve bu ilimlerle dünyevi 

menfaatlere ulaşmanın imkânsızlığını buna gerekçe gösterir. 

Şeytanın kötü âlimlerdeki bu zafiyeti kullanarak fıkıh lafzının 

kapsamının daraltılmasını ve hakiki anlamının göz ardı 

edilmesini onlara hoş gösterdiğini ve bu nedenle onların 

özellikle ilm-i âhiret ve ahkâm-ı kulûb hakkındaki ilme karşılık 

gelen gerçek anlamdaki fıkıhtan yüz çevirdiklerini söyler.67  

Fıkh ve fehm kelimelerinin lügatte aynı anlama 

geldiğini belirten Gazzâlî eski ve yeni kullanımlarda bu 

mananın muhafaza edildiğini belirtir ve bu kullanıma 

Kur’ân’dan bir örnek olarak Haşr Sûresinin 59. ayetini 

zikreder.68 İlgili ayette mü’minlerin kalplerinde Allah 

korkusunun kâfirlerden daha şiddetli olduğu belirtilmekte, 

inkârcılardaki korku azlığının nedeni olarak da fıkhedememek 

gösterilmektedir. Gazzâlî bu ayette de fıkhedilecek şeylerden 

maksadın fetvâlara ilişkin ayrıntılar değil, yukarıda zikredilen 

hususlar olduğu belirtir.69      

Gazzâli fıkıh kelimesinin Kur’ân-ı Kerîm’deki 

kullanımlarına ilgili ayetler üzerinden örnekler verdikten sonra 

Hz. Peygamber’in hadisleri yanında sahâbe ve tâbiînin 

 

 ”Onların kalpleri vardır, o kalplerle anlamazlar“ [ ََلُْم قُـُلوٌب اَل يَـْفـَقُهوَن ِِبَا  ] 65

el-Aʻrâf, 7/179. 

66 Gazzâlî, İhyâu ulûmi'd-dîn, 1/32. 

67 Gazzâlî, İhyâu ulûmi'd-dîn, 1/33. 

ُْم  قـَْوٌم اَل يـَْفـَقُهوَن  ]68  .bk. el-Haşr, 59/13   [ ََلَنْـُتْم َأَشدُّ َرْهَبة    ِف ُصُدورِِهْم  ِمَن هللِا َذاِلَك ِِبَّنَّ

69 Gazzâlî, İhyâu ulûmi'd-dîn, 1/32. 
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yukarıda zikredilen sözlerindeki kullanımlarından da örnekler 

vererek ortaya koyduğu yorumları bunlarla destekler.70  

Gazzâlî’den yaklaşık bir asır sonra Ebü’l-Ferec 

İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1201) de kendi devrinde aynı problemin 

varlığına dikkat çekerek eski zamanlarda fukahânın ileri 

düzeyde Kur’an ve hadis bilgisine sahip (ehlü’l-Kur’ân ve’l-

hadîs) kimseler olduğunu ancak sonraki dönemlerde bu kemal 

düzeyinin yitirildiğinden söz eder. İbnü’l-Cevzî zamâne 

fukahâsının sadece ahkâm ayetleriyle ve bazı meşhur hadis 

kitaplarıyla yetindiklerinden, anlamını tam kavramadıkları 

ayetler ve sıhhatini bilmedikleri hadislerle delil 

getirdiklerinden ve nakil ilimlerindeki eksiklikleri nedeniyle de 

sahih hadislere muarız kıyaslarda bulunduklarından yakınır. 

Fıkhın Kitap ve sünnetten hüküm çıkarmak (istihrâc) anlamına 

geldiğini belirten İbnü’l-Cevzî Kur’an ve hadis bilgisine sahip 

olmayan bir kimsenin bunu yapamayacağına ve dolayısıyla 

gerçek anlamda fakîh olamayacağına imada bulunur.71 İbn 

Teymiyye (ö. 728/1328), Taşköprizâde (ö. 968/1561) ve 

Abdurraûf el-Münâvî (ö. 1031/1622) gibi diğer İslâm âlimleri 

tarafından da fıkıh kelimesinin ilk asırlardaki kuşatıcı içeriği ile 

sonraki devirlerde geçirdiği dönüşüme dair benzer 

değerlendirmeler yapılmıştır.72   

 

70 bk. Gazzâlî, İhyâu ulûmi'd-dîn, 1/32. 

71 Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-

Bağdâdî İbnü'l-Cevzî, Telbîsü İblîs, (Dımaşk: Dâru'l-fikr, 

1421/2001), 103. 

72 bk. Ebü’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim İbn Teymiyye, 

Mecmû-u fetâvâ Şeyhi’l-İslâm Ahmed İbn Teymiyye ( Mecmûʻu’l-

fetâvâ), I-XXXVII, (Medîne-i Münevvere: Mücemma-i Melik Fehd, 

1425/2004), 1/15; 20/72;  Isâmüddîn Ahmed Efendi Taşköprizâde, 

Mifâhu’s-sa’âde ve misbâhu’s-siyâde fî mevzû’âti’l- ’ulûm, (Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-’ilmiyye, 1985), 3/12; Zeynüddîn Muhammed 

Abdürraûf b. Tâci’l-ârifîn b. Ali el-Münâvî, Feyzu'l-kadîr şerhu'l-

Câmiʻi's-sağîr min ehâdîsi’l-beşîri’n-nezîr, thk. Ahmed Abdüsselâm, 

(Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-’ilmiyye, 2018), 6/298. 
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Konuya ilişkin izahlarda bulunan âlimlerin yorum ve 

değerlendirmelerinden de anlaşılacağı üzere ıstılahlaşma 

sürecinde fıkıh mefhumunun anlam içeriğinde dikkate değer bir 

daralma görülmektedir. Zira ilk nesillerdeki asıl konumu 

itibariyle fıkıh insan hayatına ilişkin her alanda eylemlerin 

değer kategorilerini (haram-helal) tespit ederek hayatın 

tamamını kuşatmakta ve bu bakımdan erken dönemde bilgi ve 

bilim bütün olarak fıkıh tarafından temsil ve deruhte 

edilmekteydi.73 Bilimlerin çatısı olarak fıkh-ı ekber, fıkhın; o 

da diğer ilim dallarının çalışma konularını belirliyor ve dinin 

anlaşılmasında bu ilimleri tavzif ve istihdâm ediyordu. Nitekim 

hicri II. asır itibariyle Müslüman dünyada İslâmî bilginin tedvin 

ve tasnifine yönelik hummalı bir çalışma başlamıştı. Bu 

faaliyetlerin öncelikli amacı İslâm hakikat anlayışını tutarlı, 

sistemli ve bütünlüklü bir söyleme kavuşturmak olmuş; başta 

Ebu Hanîfe olmak üzere erken dönemde fukahâ ve onların 

şahsında fıkıh ilmi bu dönüşüme öncülük etmiştir. İslâmi 

bilginin müstakil ilim dallarına dönüşerek teşekkül etmeye 

başladığı bu süreçte fıkıh İslâm düşüncesinin merkezî disiplini 

sıfatıyla diğer ilim dallarını tavzif etmiş ve yönlendirmiştir.74  

Erken devirlerde üstlendiği öncü rol göz önüne 

alındığında ilk asırlarda fıkhın bütünüyle İslâm düşüncesine 

tekabül etmekte olduğu söylenebilir. İslâmî ilim dallarının 

birbirinden ayrılarak müstakil birer disiplin haline gelişi ve her 

alana ilişkin ıstılahların netleşip kullanım bakımından istikrara 

kavuşmasından sonraki dönemlerde bazı fukahânın İslâmî bilgi 

ve ilimler arasında bütünlüğün yeniden tesisi ve bunun için 

fıkhın üstlenmesi gereken rolün tayinine yönelik çalışmaları da 

bu açıdan dikkat çekicidir. Daha önceleri fıkıh çatısı altında 

 

73 Mehdî Âmil, Nakdü’l-fikri’l-yevmî, (Beyrut: Dâru’l-Fârâbî, 1989), 239. 

74 İlimlerin tedvin ve teşekkül süreçlerinde fıkhın öncü rolü hakkında bk. 

Ömer Özpınar, “Teşekkül Sürecinde Hadis-Fıkıh İlişkisi Üzerine”, 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2005, sayı: 20, s. 129-

150. 
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araştırılan kelam, felsefe ve tasavvufa ilişkin mesailin ilerleyen 

süreçte fıkıh kapsamının dışında bırakılmasıyla birlikte fıkıh da 

müstakil bir bilgi alanı olarak teşekkül etmiştir. Diğer 

disiplinler gibi fıkıh da kendi bünyesinde daha alt alanlara 

ayrılmış ve bu sürçler sonunda fıkıh furû-i fıkha ve modern 

dönemde de İslâm hukukuna indirgenmiştir. İslâmî bilgi ve 

ilimler arasındaki bağların kopmasını bir problem olarak vaz 

eden İslâm mütefekkirleri fıkhı yeniden İslâm düşüncesinin ana 

odağı olarak kurgulamanın yollarını araştırmışlar, bunun için 

de öncelikli olarak fıkha dayanak teşkil eden ana unsurun 

tespitiyle ilgilenmişlerdir. Bütüncül bilgi olarak fıkhın zâhir ve 

bâtın boyutlarına vurgu yapan mütefekkirlerden bir kısmı onun 

istinat ettiği ana odağı tasavvuf olarak tespit ederken, fıkh-ı 

zâhire eğilimli diğer âlimler ise bütünüyle İslâm düşüncesi 

olarak kurgulanacak olan fıkhın üzerine temellendirileceği 

boyutun usûl-i fıkh olması gerektiğini savunmuşlardır. Bu 

düşünürlere göre, hikmet-i ameliyye olarak fıkhın hikmet-i 

nazariyye olarak akide-kelâm ilmi ile olan bağı da 

kurulduğunda İslâmi bilgi ve bilimdeki bütünlük sağlanmış 

olacaktır.75 Fıkhın erken devirdeki aslî-küllî anlamına yeniden 

ircâ edilerek İslâmî bilgide bütünlüğün tekrar tesisine yönelik 

teşebbüsler İslâm düşünce tarihinin belirli dönemlerinde 

tasavvuf, fıkıh ve kelâm çevrelerine mensup farklı âlimler 

tarafından sürdürülmüştür. Küllî fıkıh tasavvurunun yeniden 

yapılandırılması için farklı geleneklere mensup âlimler 

tarafından çeşitli tekliflerde bulunulmuş, özellikle Hanefî 

fakihler bu projenin inşasında önemli rol oynamışlardır. Moğol 

istilâsından sonraki evrede Memlûk dönemi Mısır-Kâhire 

Hanefî çevresinin önemli simalarından Ekmelüddîn el-

Bâbertî’nin (v. 786/1384) fıkhı İslâm düşüncesinin ana 

mümessili olarak yeniden yapılandırma projesinde merkezî bir 

role sahip olduğu söylenebilir. Sonraki dönemde aynı tavrı 

sürdüren diğer Hanefî âlimlere örnek olarak Taftazânî (v. 

 

75 Bedri Gencer, “Dini Düşünce Olarak Fıkıhtan Küllî İlim Olarak 

Hikmete”, Akademide Felsefe, Hikmet ve Din, ed. Bayram Ali 

Çetinkaya (Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Yay., 2014),  228 vd. 
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793/1390), Aynî (v. 855/1451), Gûrânî (v. 893/1488), 

Kemâlpaşazâde (v. 940/1534), Ali el-Kârî (v. 1014/1605), 

Faruk es-Sirhindî (v. 1034/1624), Abdülğani en-Nablûsî (v. 

1145/1731), Şâh Veliyullah ed-Dihlevî (v.1176/1762), Zebîdî 

(v. 1205/1791), Ahmed Zıyâeddin Gümüşhânevî (v. 

1311/1893) ve Zâhid el-Kevserî (v.1371/1952) zikredilebilir.76    

Fıkıh kelimesinin özellikle “anlama” kavramıyla 

yakından ilişkili olduğu göz önüne alındığında modern 

dönemde anlama kavramı üzerine gerçekleştirilen çalışmaların 

da göz ardı edilmemesi gerekir. Anlama kavramı bazı Batılı 

düşünürler tarafından üzerinde çokça durulan bir kavram olmuş 

ve anlama meselesi Batı’da çok yönlü yorum ve tahlillere konu 

edilmiştir. Örneğin Dilthey “anlama” kavramını “sendeki 

benimin yeniden keşfi” olarak açıklarken Heidegger anlamanın 

sadece belli disiplinlere has bir yöntem olmadığını bilakis 

insani varoluşun pratik tarzı ya da boyutuna karşılık geldiğini 

ve anlamanın bir dünya içinde çok yönlü ve çeşitli imkânları 

yansıtan bir konuma sahip olduğunu söyler.77 Batılı 

düşünürlerin anlama kavramı üzerine geliştirdikleri 

perspektifler İslâm düşüncesinde fıkıh kavramının erken 

devirlerdeki konumu ve derûnî içeriği hakkındaki tefekkür ve 

tasavvurları akla getirmektedir.       

 

Sonuç 

Arap dilindeki kullanımları itibariyle “fıkh” ve 

türevleri olan kelimelerin mutlak olarak “anlamak” ve 

 

76 Gencer, “Ekmelüddîn  Bâbertî:  İslâm  Düşüncesi  Olarak  Fıkhın  

Yeniden  Yapılandırılması,” Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni –

Osmanlı’da Felsefe ve Aklî Düşünce- içinde, 10  Cilt, (İstanbul: İnsan 

yay., 2015), 8, 205. Konuya ilişkin diğer tahlil ve tespitler için bk. 

Gencer, “Dini Düşünce Olarak Fıkıhtan Küllî İlim Olarak Hikmete”, 

225-247;  Recep Şentürk, İslâm Dünyasında Modernleşme ve 

Toplumbilim, (İstanbul : İz Yay., 1996), 69-126. Ayrıca bk. bk.  Korucu,  

“Küllî Fıkıh Tasavvuru”, 1281-1304; a.mlf.,  “Ebû Hanîfe ve 

Gazzâlî’de Küllî Fıkıh Vizyonu”, 9-35. 
77 bk. Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, (İstanbul: Paradigma 

yayınları, 1999), 55-56.  
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“bilmek” anlamlarında kullanıldığı ve bu bütüncül 

kullanımların Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamberin hadislerinde 

de muhafaza edildiği ve ilk nesilde de yakın bir içerikle 

kullanıldığı görülmektedir.  

Özellikle sahâbe ve tâbiîn neslinde dini bilginin 

kaynağı olan vahiy ile kurulan ilişki tarzının dolaylı yollardan 

ve yazılı metinler üzerinden değil, doğrudan gerçekleşmesi dinî 

bilginin formu, elde edilişi ve kavranışında önemli etkenler 

olarak öne çıkmaktadır. İlk iki neslin vahiy ile yakın ve 

doğrudan ilişki kurmasına imkân veren şartlardan mahrum olan 

sonraki nesil vahiy ile kendileri arasındaki zamansal ve 

psikolojik mesafeyi aşmaya ve bunu mümkün kılacak bir takım 

yöntem ve araçlar geliştirmeye ihtiyaç duymuşlardır. İlk 

nesilde “ilm” kelimesi bütüncül bilgiyi ifade ederken fıkıh da 

aynı anlamda kullanılmıştır.  

Ebû Hanîfe’nin de ortaya koyduğu fıkıh tarifiyle aynı 

bütüncül bakışı muhafaza ederek fıkhı alt şubelere sahip üst bir 

alan olarak konumlandırması fıkhın erken devirlerdeki kapsam 

ve içeriğine ilişkin tutumun en azından hicri II. asrın ilk 

çeyreğine kadar sürdürülebildiğini göstermektedir. Fıkıh 

kelimesinin anlam çerçevesinin ilk asırdaki kapsamlı haline 

yakın bir tasavvurla ilk defa Ebu Hanîfe tarafından cümle 

olarak formüle edildiği söylenebilir. Alan ve anlam 

daralmasına uğradıktan sonraki aşamada fıkhın, dışa akseden 

(zâhirî) ameller hakkındaki değer hükümlerini bilmeye 

hasredildiği ve bu amaca yönelik özel araştırma alanını ifade 

etmeye başladığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Ebû Hanîfe 

tarafından teklif edilen fıkıh tanımının asıl itibariyle “ilm”i 

tanımlamaya yönelik bir teşebbüs olduğu söylenebilir. Nitekim 

sonraki asırlarda, mutlak bilgi olarak “ilm”, alt araştırma 

alanlarının ortaya çıkıp birbirinden ayrışmasının doğal sonucu 

olarak “ulûm”a dönüşmüştür. “İlm” ile özdeş olarak kullanılan 

fıkıh da benzer bir ayrışma ile fıkh-ı ekber- fıkh-ı asğar, fıkh-ı 

zâhir- fıkh-ı batın gibi alt alanlara ayrışarak erken devirlerdeki 

bütüncül ve kapsamlı içeriği daralmıştır.  



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

303 

 

Fıkıh kelimesinin İslâm öncesi devir Arap dilindeki 

kullanımlarının İslâmdan sonra yeni bir anlam boyutu 

kazandığı ve İslâmî dönemin ilk asrında fıkıh mefhumunun 

itikadî, ahlâki ve amelî olarak her yönüyle “dini anlama”ya 

tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Bunun da ötesinde, bazı yakın 

dönem araştırmaların da dikkat çektiği üzere, erken devirlerde 

fıkhın bütünüyle İslâm düşüncesini temsil etmekte olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla İslâmî bilgi ve bilimde bütünlüğün 

tekrar sağlanabilmesi ilimler arasındaki akrabalık bağlarının 

yeniden hatırlanmasına ve fıkhın ilk nesillerde sahip olduğu 

merkezî konum ve temsile tekrar kavuşmasına bağlıdır. Bu 

bütüncül tasavvur başarılabilirse bugün sosyal bilimler olarak 

tanınan çalışma alanlarının, Müslümanca bilim yapma tavrıyla, 

fıkıh paradigması esas alınarak yenilenmesi ve ilimlerin tekrar 

fıkıh çatısı altında toplanması mümkün olabilecektir. İslâm 

düşüncesinin ilk devirlerinde sahip olunan bütüncül tasavvurun 

Hz. Peygamber (as) tarafından öğretilen İman-İhsan-İslâm 

kavramlarıyla yakın ilişkisi de gözden kaçırılmamalıdır. Bilgi 

ve bilimin birliği idealinin gerçekleşebilmesi için bu ilişkilerin 

yeniden hatırlanması ve bu kavramlar arasındaki ontolojik ve 

epistemolojik bağların yeniden kurulması gerekmektedir. 

Bununla birlikte fıkhın erken devirlerde sahip olduğu kapsamlı 

içerik hakkında araştırmalar Batılı çalışmalarda çokça üzerinde 

durulan “anlama”,  “anlam” ve ilgili diğer terimlerle ortak 

bağlamlarda değerlendirilmeli ve husûsen her boyutuyla 

“anlama” kavramının İslâm düşüncesinde “fıkıh” tarafından 

temsil edilebilme imkânı soruşturulmalıdır.  
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Mur'ab.  8 Cilt. Beyrut: Dâru ihyâ-i türâsi'l-arabî, 

1422/2001. 

Feyyûmî, Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Hamevi. 

el-Misbâhu'l-münîr fî garîbi'ş-Şerhi'l-kebîr li'r-Râfiʻî. 

thk. Abdulazîm eş-Şinâvî. Kahire: Dâru'l-meʻârif, ts. 

Ferhân, el-Mustafa. “Hakîkatu mefhûmi’l-fıkh ve eseruhâ fî 

tedrîsi ilmi’l-fıkh”, Alukah. Erişim 9 Eylül 2022.   

https://www.alukah.net/sharia/0/111468 

Fîruzâbâdî, Muhammed b. Yakub. el-Kāmûsü’l-muhît. thk. 

Mektebetü tahkîki’t-türâs. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 

1426/2005. 

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. İhyâu 

ulûmi'd-dîn. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-ma’rife, 1402/1982. 

Gencer, Bedri “Dini Düşünce Olarak Fıkıhtan Küllî İlim Olarak 

Hikmete”. Akademide Felsefe, Hikmet ve Din. ed. 

Bayram Ali Çetinkaya. 225-247. Zonguldak: Bülent 

Ecevit Üniversitesi Yay., 2014. 

________, “Ekmelüddîn  Bâbertî:  İslâm  Düşüncesi  Olarak  

Fıkhın  Yeniden  Yapılandırılması,” Doğu’dan Batı’ya 

Düşüncenin Serüveni –Osmanlı’da Felsefe ve Aklî 

Düşünce- içinde, 10  Cilt, ss. 8/203-216, İstanbul: İnsan 

Yay., 2015. 

Haneş, İdhâm Muhammed. “Ulûmu’l-fenni’l-islâmî: el-

Alâkātü’l-beyniyye ve’t-tekâmülü’l-ma’rifî”.  

Mecelletü’l-fikri’l-islâmiyyi’l-muâsır. 5/98 

(2019/1440), 85-123. 

Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Ali b. Sâbit. Kitâbü’l-

fakīh ve'l-mütefakkih. thk. Ebû Abdurrahman Âdil b. 

Yusuf el-Azâzî. 2 Cilt. Riyad: Dâru İbni’l-Cevzî, 1996. 
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Heyet, el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, 45 Cilt. Kuveyt: Vizâratü'l-

Evkaf ve'ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1404/1983.  

İbn Abdülber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed en-

Nemerî. Câmiʻu beyâni'l-ʻilmi ve fazlihî [ve mâ 

yenbağî fî rivâyetihî ve hamlihî]. thk. Ebü'l-Eşbâl ez-

Züheyrî. Demmâm: Dâru İbni'l-Cevzî, 1414/1994. 

İbn Battâl, Ebü’l-Hasan Ali Halef b. Abdülmelik el-Kurtubî. 

Şerhu Sahîhi’l-Buhârî. i’dâd Ebû Temîm Yâsir b. 

İbrâhim. 9 Cilt. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1420/2000. 

İbn Ebû Şeybe, Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. İbrâhim. 

el-Kitâbü'l-musannef fi'l-ehâdîs ve'l-âsâr. thk. Kemâl 

Yûsuf el-Hût. 7 Cilt. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 

1409/1988. 

İbn Haldûn, Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. 

Muhammed. Mukaddimetü İbn Haldûn. thk. Abdullah 

Muhammed ed-Derviş. 2 Cilt. Dımaşk: Dâru Ya’rib, 

1425/2004. 

________, Mukaddime-i İbn Haldûn'un fasl-ı sâdisi'nin 

tercümesidir=Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldûn. 

trc. Ahmet Cevdet Paşa. İstanbul: Takvimhâne-i 

Âmire, 1277/1860. 

İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebû Abdullah Şemseddin 

Muhammed. İ’lâmü’l-muvakkiin an rabbi’l-alemin. 4 

Cilt. Beyrut : Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411/1991. 

 

İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddin Abdullah b. 

Ahmed. Ravzatü'n-nâzır ve cünnetü'l-münâzır fî 

usûli'l-fıkh alâ mezhebi’l-İmâm Ahmed b. Hanbel. thk. 

Abdülkerim b. Ali Nemle. Riyad:  Mektebetü'r-Rüşd, 

1414/1993. 

İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-

Ensârî. Lisânü’l-ʿArab. thk. ʿAbdullah ʿAliyyü’l-Kebîr 

vd. 7 Cilt. Kahire: Dâru’l-meʿârif, ts. 
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İbn Müflih, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Müflih b. 

Muhammed Makdisî Râmînî Usûlü’l-fıkh, thk. Fehd b. 

Muhammed Sedehân, 4 Cilt. Riyad: Mektebetü’l-

Ubeykan, 1420/1999. 

İbn Sîde, Ebü'l-Hasan Ali b. İsmail. el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l-

Aʿzam. thk. Abdülhamid Hindâvî. 11 Cilt. Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-ʿİlmiyye, 1420/2000. 

İbn Teymiyye, Ebü’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. 

Abdülhalim. Mecmû-u fetâvâ Şeyhi’l-İslâm Ahmed İbn 

Teymiyye (Mecmûʻu’l-fetâvâ), 37 Cilt. Medîne-i 

Münevvere: Mücemma-i Melik Fehd, 1425/2004. 

İbnü'l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. 

Muhammed el-Bağdâdî. el-İlelü'l-mütenâhiye fi'l-

ehâdîsi'l-vâhiye. 2 Cilt. Beyrut : Dârü'l-Kütübi'l-

İlmiyye, 1403/1983. 

________, Telbîsü İblîs. Dımaşk: Dâru'l-fikr, 1421/2001. 

İbnü’l-Esîr, Ebü's-Saâdât Mecdüddin Mübarek b. Muhammed. 

en-Nihâye fî garîbi'l-hadîs ve'l-eser.  thk. Tahir Ahmed 

ez-Zâvî, Mahmûd Muhammed et-Tanâhî. 5 Cilt. 

Beyrut : el-Mektebetü’l-ilmiyye, 1399/1979.  

İbnü'n-Neccâr, Muhammed b. Ahmed b. Abdülazîz Ali el-

Futûhî. Şerhu'l-Kevkebi'l-münîr  (el-müsemmâ bi-

muhtasari't-Tahrîr ev el-Muhteberu'l-mübteker 

şerhu'l-Muhtasar fî usûli'l-fıkh). thk. Muhammed ez-

Zühayli-Nezih Hammad. 4 Cilt. Riyad: Mektebetü 

Ubeykân, 1414/1993. 

İsmail, Şaban Muhammed. el-Medhal li dirâseti’l-Kur’ân ve’s-

sünne ve’l-ulûmu’l-islâmiyye. 2 Cilt. Beyrut : Dâru İbn 

Hazm, 1430/2009. 

İsmail, Muhammed Bekir. el-Kavâidü’l-fıkhiyye beyne’l-asâle 

ve’t-tevcîh. Huseyn - Kahire: Dâru’l-menâr, 1997. 

İsnevî, Cemâlüddin Ebû Muhammed Abdurrahman b. el-

Hasan. Nihâyetü's-sûl şerhu Minhâci'l-vüsūl fî ilmi’l-
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usūl. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 

1417/1996. 

Kalyûbî, Ebü'l-Abbâs Şehâbeddîn Ahmed b. Ahmed b. 

Selâme.  Hâşiyetü’l-Kalyûbî alâ Şerhi’l-Mahallî ale’l-

Varakāt fî usûli’l-fıkh, thk. Sâlim b. Hamed el-Kahtânî. 

Kuveyt: Vizâretü'l-evkaf ve'ş-şuûni’l-İslâmiyye, 

1440/2019. 

Karâfî, Şihâbuddîn Ebu’l-Abbâs Ahmed b. İdrîs. Şerhu 

Tenkîhu’l-fusūl fi ihtisāri’l Mahsūl fi’l-usūl. Beyrut: 

Dâru’l-fikr, 1425/2004. 

Kefevî, Eyyub b. Musa el-Hüseyni Ebü'l-Bekā. el-Külliyyât: 

Mu’cem fi’l-mustalahât ve’l-furûkı’l-luğaviyye. thk. 

Adnan Derviş, Muhammed el-Mısrî. Beyrut: 

Müessesetü'r-risâle, 1998. 

Korucu, Bünyamin. Amaç, Yapı ve İşleyiş Yönünden Fıkıh 

Mezhebi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2022. 

________,  “Ebû Hanîfe ve Gazzâlî’de Küllî Fıkıh Vizyonu”.  

Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, 1/9 (2020) 9-

35. 

________,  “Küllî Fıkıh Tasavvuru ve Fıkıh, Ma’rifet, 

Ubûdiyyet İlişkisi”.  Pamukkale Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 7/2 (Aralık 2020), 1281-1304. 

Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr. el-

Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân ve’l-mübeyyin li mâ 

tezammenehû mine’s-sünneti ve âyi’l-Furkān. thk. 

Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî vd. 24 Cilt. Beyrut: 

Müessesetü’r-Risâle, 1427/2006. 

Kurtubî, Ebü'l-Abbas Ziyaeddin Ahmed b. Ömer b. İbrâhim. el-

Müfhim limâ eşkele min telhîsi Kitâbi Müslim. thk. 

Muhyiddin Dîb Müstû vd. 7 Cilt. Beyrut: Dâru İbn 

Kesîr, 1417/1996. 
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Mahallî, Ebû Abdullah Celâleddin Muhammed b. Ahmed b. 

Muhammed Ensarî. el-Bedru’t-tāliʻ fî hall-i Cem’i’l-

cevâmi’. thk. Ebü’l-Fidâ Murtaza Ali b. Muhammed el-

Muhammedî ed-Dâğistânî. 2 Cilt. Beyrut: 

Müessesetü’r-risâle, 1426/2005. 

 

Mahallî, Şerhu’l-Varakāt fî usûli’l-fıkh. thk. Hüsameddin b. 

Musa Afâne. Riyad : Mektebetü’l-Ubeykân, 

1427/2006. 

 

Merdâvî, Ebü'l-Hasan Alaeddin Ali b. Süleyman b. Ahmed. et-

Tahbîr şerhu’t-Tahrîr fî usûli’l-fıkhi’l-Hanbelî. dirâse 

ve thk. Abdurrahman b. Abdullah el-Cibrîn. 8 Cilt. 

Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1421/2000.  

 

Molla Hüsrev, Muhammed b. Firâmuz b. Ali. Mir'atü'l-usûl fî 

şerh-i Mirkāti'l-vüsûl. thk. Ebu’l-Münzir Cemal Ebu’l-

İzz, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1438/2017.  

Münâvî, Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf b. Tâci’l-ârifîn b. 

Ali. Feyzu'l-kadîr şerhu'l-Câmiʻi's-sağîr min ehâdîsi’l-

beşîri’n-nezîr. thk. Ahmed Abdüsselâm. 6 Cilt. Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-’ilmiyye, 1439/2018. 

Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. el-Câmiʿu’s-

sahîh. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī. Kahire: y.y., 

1374-75/1955-56.  

Okuyucu, Nail. Fıkıh İlmine Giriş -Metinler Seçkisi-. İstanbul: 

Ketebe Yayınları, 2019. 

Özpınar, Ömer. “Teşekkül Sürecinde Hadis-Fıkıh İlişkisi 

Üzerine”. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi. 2005, sayı: 20, s. 129-150. 
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Râgıb el-Isfahânî, Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. 

Mufaddal. el-Müfredât: Müfredâtu elfâzi’l-Kur’ân. 

Dımeşk: Dâru’l-kalem, 2009. 

Râzî, Fahreddîn Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyn. el-Mahsūl 

fî ilmi usûli'l-fıkh.  thk. Taha Câbir Feyyaz el-Alvâni 2. 

bs. 6 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1412/1992.  

Saçaklızâde Mehmed b. Ebubekir Mar'aşi Saçaklızade 

Mehmed Efendi. Tertîbü'l-ulû. thk. Muhammed b. 

İsmail es-Seyyid Ahmed. Beyrut: Dârü'l-Beşâiri'l-

İslâmiyye, 1408/1988. 

Sadruşşerîa, Ubeydullah b. Mes'ûd b. Mahmûd el-Buhârî el-

Mahbûbî. et-Tavzîh fî halli gavâmizı’t-Tenkīh. Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, ts. 

Sadruşşerîa, Metnu Tenkîhu’l-usûl fî ilmi’l-usûl. kont.-tash. 

İbrahim el-Muhtâr. Kahire: el-Matbaatu’l-

Mahmûdiyye, 1356/1937. 

Suyûtî, Ebü'l-Fazl Celâleddîn Abdurrahman b. Ebî 

Bekr. Câmiʻu'l-ehâdîs (el-Câmiʻu’s-sağîr ve zevâiduhu 

ve’l-Câmiʻu’l-kebîr). thk. Abbâs Ahmed Sakr-Ahmed 

Abdülcevâd. 21 Cilt. Beyrut: Daru’l-fikr, 1414/1994. 

Sübkî, Ebû Nasr Tâceddîn İbnü's-Sübkî Abdülvehhab b. Ali b. 

Abdülkâfî. el-İbhâc fî şerhi’l-Minhâc: Şerh ʻalâ 

Minhâci’l-vüsûl ilâ ʻilmi’l-usûl li’l-Kādî el-Beyzāvî, 

dirase ve thk. Ahmed Cemâl ez-Zemzemî, Nureddin 

Abdülcebbar Sagîrî. 7 Cilt. Dubai : Dâru’l-Buhûs li’d-

Dirâsâti’l-İslâmiyye ve İhyâi’t-Türâs, 1424/2004. 

Sübkî, Ebû Nasr Tâceddîn İbnü's-Sübkî Abdülvehhab b. Ali b. 

Abdülkâfî. Cem’u’l-cevâmi’ fi ilmi usûli’l-fıkh. Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2003. 

Şentürk, Recep. İslâm Dünyasında Modernleşme ve 

Toplumbilim. İstanbul : İz Yay., 1996. 

Şevkânî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed el-

Havlânî. Neylü'l-evtār min ehâdîsi seyyidi’l-ahyâr 
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şerhu Münteka'l-ahbâr. thk. Muhammed Sâlim Hâşim. 

5 Cilt. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1432/2011. 

Şîrâzî, Ebû İshak Cemaleddin İbrâhim b. Ali b. Yusuf. Şerhu'l-

lüma‘. thk. Abdülmecid Türki. 2 Cilt. Beyrut : Dâru'l-

Garbi'l-İslâmî, 1408/1988. 

Taberî, Ebû Cafer İbn Cerîr Muhammed b. Cerîr b. 

Yezîd.  Câmiu'l-beyân an te’vîl-i âyi’l-Kur'ân. thk. 

Abdülmuhsin et-Türkî, 26 Cilt. Kahire: Dâru hicr, 

1422/2001. 

Taftazânî, Sa'deddîn Mes’ûd b. Ömer b. Abdullah. Şerhu’t-

Telvîh ale’t-Tavdîh li Metni’t-Tenkîh fî Usûli’l-fıkh. 2 

Cilt. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, ts. 

Taşköprizâde, Isâmüddîn Ahmed Efendi. Mifâhu’s-sa’âde ve 

misbâhu’s-siyâde fî mevzû’âti’l- ’ulûm. 3 Cilt. Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-’ilmiyye, 1408/1985. 

 

Tehânevî, Muhammed b. A'lâ b. Ali el-Fârûkī.  Mevsûatu 

Keşşâfu ıstılahâti'l-fünûn, thk. Refîk el-Acem. 2 Cilt. 

Beyrut: Mektebetu Lübnân nâşirûn, 1417/1996. 

Zağlûl, Muhammed es-Saîd b. Besyûnî. el-Mevsûtü’l-kübrâ li 

etrâfi’l-hadîsi’n-nebeviyyi’ş-şerîf. 50 Cilt. Beyrut: 

Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1442/2021. 

Zemahşerî, Ebü'l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. 

Muhammed. el-Fâik fî garîbi'l-hadîs. thk. İbrahim 

Şemsüddîn. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 

1417/1996.  

Zerkeşî, Abdullah Bedreddin Muhammed b. Bahadır b. 

Abdullah. el-Bahru'l-muhît fî usūli'l-fıkh. 6 Cilt. 

Kuveyt: Vizâretü'l-evkaf ve'ş-şuûni’l-İslâmiyye, 2. 

Basım, 1413/1992. 
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 İBN ‘ABDÂN EL-HEMEZÂNÎ’NİN FIKIH 

USÛLÜ DÜŞÜNCESİ  

Davut EŞİT 

Özet 

Ebu’l-Fadl İbn ‘Abdân el-Hemezânî, 5./11. yüzyılda 

yaşayan önemli Horasanlı Şâfi‘î âlimlerinden biridir. Fıkıh eğitimini 

kendi zamanında Hemezân’ın âlimi ve müftüsü olarak kabul edilen 

Ebû Bekr İbn Lâl el-Hemezânî’den (ö. 398/1007 [?]) almıştır. Tarihi 

kaynaklar İbn ‘Abdân el-Hemezânî’yi Hemezân’ın şeyhi, âlimi ve 

müftüsü olarak tanıtmaktadırlar. Hemezânî’nin Şerâitu’l-ahkâm, 

Şerhu’l-‘ibâdât ve el-Mecmû‘ul-mucerred adlı üç eseri 

bilinmektedir. Bunlardan Şerâitu’l-ahkâm adlı fıkıh alanında 

yazdığı eseri günümüze ulaşmıştır. Kitabın en önemli özelliği, akide 

konularıyla başlayıp, fıkıh usûlü ile devam eden ve furû‘ fıkıh 

sistematiğine göre şer‘î hükümlerin şartlarının, kaidelerinin kısa ve 

öz bir şekilde sınıflandırarak sistemli bir şekilde ele alınmasıdır. 

İhtilaflı konulara ve meselelerin delillendirilmesine girilmeksizin 

muhtasar bir şekilde konular ele alınmaktadır. Kitabın diğer önemli 

bir özelliği Şâfi‘î’nin (ö. 204/820) er-Risâle’si başta olmak üzere 

fıkıh usûlünde kaleme aldığı eserlerinden sonra Şâfi‘îler tarafından 

müstakil ve geniş fıkıh usûlü eserlerinin ortaya konduğu 5./11. 

yüzyılın ikinci yarısına kadarki dönemde günümüze ulaşan ve fıkıh 

usûlü içeriğine sahip eserlerden biri olmasıdır. Şâfi‘î’den sonra 

Şâfi‘î fıkıh usulündeki literatür açısından ortaya çıkan gelişmelerden 

biri de furû‘ fıkıh alanında yazılan muhtasar eserlerde usûl 

aktarımının bulunmasıdır. İbn Sureyc’in (ö. 306/918), el-Vedâi‘i, 

Ebû Bekr el-Haffâf’ın (ö. 362/964 [?]), el-Aksâm’ı ve İbnu’l-Kâss 

et-Taberî’nin (ö. 335/946) et-Telhîs’i buna örnek verilebilir. 

Hemezânî’nin Şerâitu’l-ahkâm adlı eseri belki de bu geleneğin bir 
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devamı olarak değerlendirilebilir. Erken döneme ait bir eser olduğu 

için buradaki fıkıh usûlü içeriğinin ortaya konması ve kendisinden 

sonraki literatüre etkisinin tespit edilmesi özelde Şâfi‘î usûlü 

genelde de fıkıh usulü tarihi açısında önemlidir. İşte bu çalışmada 

Hemezânî’nin Şerâitu’l-ahkâm adlı eseri çerçevesinde, ona ait usûl 

düşüncesi irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Şâfi‘î, Hemezânî, Fıkıh, Fıkıh usûlü, Şerâitu’l-

ahkâm 

 

THE THOUGHT OF ABŪ AL-FAḌL AL-

HAMADHĀNĪ ON UṢŪL AL-FİQH 

Abstract 

Abū al-Faḍl al-Hamadhānī is one of the Shāfi‘ī scholars who 

lived in the fifth century AH. He received his fiqh education from 

Abū Bakr Ibn Lāl al-Hamadhānī (d. 398/1007 [?]), who was 

accepted as the scholar and muftī of Hamadhān in his own time. al-

Hamadānī’s three works are known, namely Sharāit al-aḥkām, 

Sharḥ al-‘ibādāt and al-Majmū‘ al-mujarrad. One of them, Sharāit 

al-aḥkām, his work in the field of fiqh has survived to the present 

day. The most important feature of the book is that it systematically 

deals with the conditions and rules of the Shari‘ah, starting with the 

issues of creed and continuing with the uṣūl al-fiqh, by classifying 

the conditions and rules of the Shari‘ah in a concise manner. The 

issues are dealt with concisely without going into the controversial 

issues and the proof of the issues. Another important feature of the 

work is Shāfi‘ī’s (d. 204/820) al-Risâla, which is among the works 

that have survived until the second half of the fifth century Hijrī, in 

which independent and extensive works of uṣūl al-fiqh were 

revealed by Shāfi‘īs, after his works on uṣūl al-fiqh. One of the 

developments in terms of the literature in the Shāfi‘ī uṣūl al-fiqh 

after Shāfi‘ī is the presence of method transfer in the concise works 

written in the field of furū‘ al-fiqh. Examples of this are Ibn Surayj’s 

(d. 306/918), al-Wadāi‘, Abū Bakr al-Khaffāf’s (d. 362/964 [?]), al-

Aqsām and Ibn al-Qāṣṣ al-Tabarī’s (d. 335/946) et-Talkhīṣ. al-
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Hamadhānī’s work Sharāit al-aḥkām can perhaps be considered as 

a continuation of this tradition. The fact that it is one of the works 

with a method content. Since it is an early work, it is important to 

reveal the content of the uṣūl al-fiqh here and to determine its effect 

on the next literature, in terms of the history of the Shāfi‘ī uṣūl al-

fiqh in particular and the uṣūl al-fiqh in general. Here in this study, 

the method thought of al-Hamadhānī, will be examined by taking 

into consideration his work called Sharāit al-aḥkām. 

Keywords: al-Shāfi‘ī, al-Hamadhānī, Fiqh, Uṣūl al-fiqh, Sharāit al-

aḥkām 

 

1. Hayatı 

Tam adı Ebu’l-Fadl ‘Abdullâh b. ‘Abdân b. Muhammed b. 

‘Abdân el-Hemezânî’dir.1 Araştırdığımız tarihi kaynaklarda doğum 

tarihi ve doğum yeri konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Hemezânî nisbesinden dolayı muhtemelen, Hemezân’da doğup 

büyüdüğünü ve burada yetiştiğini söylemek mümkündür. Kendi 

döneminde Hemezân’ın önemli alimlerinden fakîh ve muhaddis 

kimliği ile bilinen Ebû Bekr İbn Lâl el-Hemezânî’den2 fıkıh eğitimi 

almıştır.3 İbn Lâl el-Hemezânî ise fıkıh ilmini Iraklı Şâfi‘îlerden Ebû 

İshâk el-Mervezî (ö. 340/951) ve İbn Ebî Hureyre’den (ö. 345/956) 

 

1 Ebu’l-Fidâ’ ‘İmâduddîn ‘İsmâ‘il b. Ömer İbn Kesîr, Tabakâtu’l-

fukâhâi’ş-Şâfi‘îyyîn, thk. Enver el-Bâz (el-Mansura: Dâru’l-Vefâ’, 

2004/2425) 390; Ebu’s-Sıdk Takıyyuddîn Ebû Bekr b. Ahmed b. 

Muhammed b. Ömer İbn Kâdî Şuhbe, Tabakâtu’ş-Şafi‘îyye (Beyrût: 

‘Âlemu'l-Kutub, 1987), 1/208. 
2 İbn Lâl el-Hemezânî’nin vefat yılı hakkında, hicri 392, 398 veya 399 

yıllarından biri olduğuna ilişkin farklı bilgiler mevcuttur. Hayatı 

hakkında geniş bilgi için bk. Ebû Nasr Tâcuddîn Abdulvehhâb b. ‘Alî b. 

Abdilkâfî es-Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfi‘îyyeti’l-kubrâ, thk. Mahmûd 

Muhammed Tanâhî, ‘Abdulfettâh Muhammed el-Hulv (Kâhire: 

Matbaatu ‘İsâ el-Bâbî el-Halebi 1964/1383), 3/19-20. 
3 Musannif Ebû Hafs Sirâcuddîn Ömer b. ‘Alî b. Ahmed İbnu’l-Mulakkın, 

el-‘Akdu'l-muzheb fî tabakâti hameleti’l-mezheb, thk. Eymen Nasr el-

Ezherî, Seyyid Mehennâ, (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 

1997/1417), 89; İbn Kâdî Şuhbe, Tabakât, 1/208. 
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almıştır.4 Kaynaklarda hocası olarak zikredilen yegâne isim İbn Lâl 

el-Hemezânî’dir. Onun dışında fıkıh eğitimi aldığı başka bir 

hocasının varlığı bilinmemektedir. Kaynaklarda hadis rivayetinde 

bulunduğu ve kendisinden hadis rivayetinde bulunan birçok isim 

zikredilmektedir. Bunlar arasında Bağdat’ta hadis rivayetinde 

bulunduğu bazı isimlerin zikredilmesi, Hemezân dışına farklı 

münasebetlerle çıktığını göstermektedir.5  

  İbn ‘Abdân el-Hemezânî’nin, tarihi kaynaklarda 

“Hemezân’ın şeyhi, müftüsü ve âlimi” olarak tanıtılması, Hemezân 

bölgesinin önemli fakihlerinden biri olduğuna işaret etmektedir. 

Tâcuddîn İbnu’-Subkî (ö. 771/1370), İbn ‘Abdân el-Hemezânî’nin 

sika, fakîh, verâ’ sahibi ve saygın biri olduğunu belirtmektedir.6 Bu 

aktarımlar, Şâfi‘î fakihi olması dışında hadis ilminde de muteber biri 

olarak kabul edildiğine işaret etmektedir. Kaynaklarda hadis 

rivayetinde bulunduğu isimler ve kendisinden hadis rivayetinde 

bulunanların listesinin verilmesi, hadis rivayetiyle meşgul olduğunu 

göstermektedir. Bilindiği üzere fakih olmanın dışında muhaddis 

kimliğine sahip olma vasfı, İlk dönem Horasan Şâfi‘î ekolünün 

temel özelliklerinden biridir.7 Gerek İbn ‘Abdân el-Hemezânî 

gerekse de hocası İbn Lâl el-Hemezânî’nin fıkıh dışında hadis 

ilimleriyle de meşgul olmaları, Horasan Şafi‘î ekolünün bir 

yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. Subkî’nin dikkat 

çektiği diğer bir husus ise İbn ‘Abdân’ın verâ sahibi ve saygın bir 

kişilik olmasıdır. Tarihi kaynaklarda hususen buna ilişkin menkıbevi 

bazı hadiselere yer verilmektedir. Buna ek olarak, kabrinin teberrük 

 

4 Ebû Bekr b. Hidayetillâh el-Huseynî el-Merivânî, Tabakâtu’ş-Şâfi‘îyye 

(Beyrût: Dâru’l-Evkâfi’l-Cedide, 1982), 106-10. 
5 Bu isimler için bk. Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. 

Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikî ed-Dımaşkî, Târîhu’l-İslâm ve 

vefeyâtu’l-meşâhîr ve’l-a‘lâm, thk. Beşşâr ‘Avvâd Ma‘ruf (Beyrût: 

Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 2003), 9/527. 
6 Subkî, Tabakât, 5/65. 
7 Horasan Şâfi‘î ekolünün ehl-i hadis kimliği için bk. Davut Eşit, Şâfi‘î 

Fıkıh Usûlünün Gelişimi (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2019), 273-

284. 
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için ziyaretgah mekanı olduğu vurgulanmaktadır.8 Subkî, ayrıca 

onun Eş‘arî itikadına mensup olduğunu belirtmektedir.9 

Tarihi kaynaklarda İbn ‘Abdân’ın yazdığı üç eserinden 

bahsedilmektedir. İbnu’s-Salâh’ın (ö. 643/1245) naklettiğine göre 

el-Mecmû‘u’l-mucerred adlı eseri furû‘ fıkıh alanında yazılmıştır.10 

Subkî, ibadetler konusunda muhtasar olarak kaleme aldığı Şerhu’l-

‘ibâdât adlı eserine muttali olduğunu belirtmektedir.11 Kaynaklarda 

İbn ‘Abdân el-Hemezânî’nin en çok atıf yapılan ve zikredilen eseri, 

çalışmamıza konu olan Şerâitu’l-ahkâm’dır. İbnu’s-Salâh bu 

kitaptan yaptığı kıyas ile ilgili şartlara dair alıntılar, günümüze 

ulaşan elimizdeki eserinde mevcuttur.12 İbn Kâdî Şuhbe (ö. 

851/1448), bu eserin az bulunan ve orta genişlikte tek ciltlik bir eser 

olduğunu belirtmektedir.13 İsnevî (ö. 772/1370) ise, fıkıh alanında 

yazdığı bu eserin az bulunan bir eser olduğunu ve bir nüshasının 

kendisinde bulunduğunu belirtmektedir.14 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, 

433/1041 yılında vefat etmiştir.15  

2. Usûl Düşüncesi 

İbn ‘Abdân’ın Şerâitu’l-ahkâm adlı eserini üç bölüm olarak 

değerlendirmek mümkündür. Eserin giriş bölümü olarak da 

değerlendirilebilecek ilk bölümde imân ve İslâm’ın şartlarını içeren 

akide konuları ele alınmaktadır.16 Akide bölümünden sonra ikinci 

bölüm olarak değerlendirilebilecek ikinci kısımda ise fıkıh usûlü 

 

8 İbn Kâdî Şuhbe, Tabakât, 1/209. 
9 Subkî, Tabakât, 5/67. 
10 Ebû ‘Amr Takıyyuddîn Osmân b. Salâhuddîn b. ‘Abdirrahmân b. Mûsâ 

es-Şehrazûrî İbnu’s-Salâh, Tabakâtu’l-fukahâi’ş-Şâfi‘îyye thk. 

Muhyuddîn ‘Alî Necîb (Beyrût: Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1992), 

1/508. 
11 Subkî, Tabakât, 5/66. 
12 İbnu’s-Salâh, Tabakât, 1/506-507. 
13 İbn Kâdî Şuhbe, Tabakât, 1/208. 
14 Ebû Muhammed Cemâluddîn ‘Abdurrahîm b. el-Hasen el-İsnevî, 

Tabakâtu’ş-Şâfi‘îyye, thk. Kemâl Yûsuf el-Hût (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-

İslâmiyye, 1987/1407), 2/77. 
15 İbnu’s-Salâh, Tabakât, 1/508; Subkî, Tabakât , 5/66. 
16 Ebu’l-Fadl ‘Abdullah b. ‘Abdân b. Muhammed b. ‘Abdân el-Hemezânî, 

Şerâitu’l-ahkâm, thk. ‘Abdussamed b. ‘Abdulkuddûs en-Nezîr (Kuveyt: 

Esfâr, 2022/1443), 637-644. 
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konuları ele alınmaktadır.17 Eserin büyük bölümünü oluşturan ve 

üçüncü bölüm olarak değerlendirilebilecek kısımda ise fıkıh 

sistematiğine göre, furu‘ fıkıh konuları ele alınmaktadır.18 Kitapta 

ele alınan konular maddeler halinde ve ilgili konunun şartlarının 

ortaya konulması temelinde seyrettiği için belli bir sistematiğe sahip 

olduğunu söylemek gerekir. İlgili konunun şartları ele alınırken, bu 

şartlar kısa ve öz bir şekilde işlenmekte, meselelerin temel çerçevesi 

ortaya konmakta, mümkün olduğu kadarıyla tartışmadan ve 

delillendirmeden, karşı tez üretmeden uzak durulmak 

istenmektedir.19 Usul perspektifinde ele alınacağı üzere, İbn ‘Abdân, 

Şâfi‘î mezhebinde farklı görüşlere de yer vermekte ve mezhebin 

sahih görüşünü tespit etmeye çalışmaktadır. Bu anlamda kitap, kendi 

dönemine kadar ki Şâfi‘î fıkıh birikiminin hulasası olarak 

değerlendirilebilir. Kitabın kısa, özet ve konularının maddeler 

halinde ele alınması, ezberlenmesi kolay bir metin olarak 

tasarlandığı izlenimini vermektedir. Bunun dışında eserin girişinde 

temel itikadî konulara da yer verilmesi, muhtemelen başlangıç 

düzeyindeki öğrencilerin hem itikadî konulara hem de fıkhî konulara 

aşina olmalarını, bu bilgilere kolayca ulaşabilmelerini ve okuyup 

ezberlemelerini sağlamaya dönük bir metin olarak inşa edilmek 

istendiğini göstermektedir. Zaten İbn ‘Abdân’ın kendisi de daha 

faydalı olduğunu düşündüğü için öğrencilerin kolayca ezberleyip 

anlamalarını sağlamak adına kısa bir metin yazdığını ifade 

etmektedir.20 Fıkıh usûlü konuları arasında bilgi teorisi, Kitâb, 

sünnet, icmâ‘ ve kıyâs deliline ilişkin meseleler şartları bağlamında 

maddeler halinde ele alınmaktadır.21 Şâfi‘î’den sonra 5/11. yüzyılın 

ikinci yarısında ortaya çıkan sistematik ve geniş fıkıh usûlü 

eserlerinden önce Şâfi‘î fıkıh usûlünde özellikle 4./10. Yüzyılda  İbn 

Sureyc ile başlayıp, Ebû Bekr el-Haffâf ve İbnu’l-Kâss et-Taberî ile 

devam eden muhtasar furû‘ fıkıh eserlerinde fıkıh usûlüne yer 

 

17 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 645-656. 
18 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 657-764. 
19 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 637-656. 
20 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 635. 
21 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 645-656. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

318 

 

verilmesi geleneğinin22 İbn ‘Abdân tarafından da sürdürüldüğünü 

görmek mümkündür. 5./11. yüzyıla ait bir metin olduğunu ve fıkıh 

usûlü terminolojisinin bu dönemde yeterince yeknesak olmadığını, 

metnin de kısa ve çoğu zaman ek açıklamalar olmaksızın maddeler 

halinde ele alındığını, bu durumun bazı meselelerin anlaşılmasında 

bazı zorlukları beraberinde getirdiğini tespit etmek gerekir. Bu 

çalışmada müellifin muradı mümkün olduğu kadarıyla doğru bir 

şekilde anlamaya ve aktarılmaya gayret edilmiştir. Ancak bazı 

yerlerde ihtiyatlı davranılmış ve müellifin kast ettiği muhtemel 

mananın zikredilmesi tercih edilmiştir. 

A. Bilgi teorisi  

İbn ‘Abdân eserinin fıkıh usûlü olarak değerlendirilebilecek 

kısmını, kelâm ve mantık ilimlerinin de ortak konusu olan bilgi 

(ilim) teorisiyle başlamaktadır. O bilgiyi, klasik bilgi teorisinde 

olduğu gibi kadîm ve muhdes bilgi olmak üzere iki kısma 

ayırmaktadır.23 

1. Kadîm Bilgi 

 İbn ‘Abdân’a göre kadîm bilgi Allah’ın bilgisi olup, muhdes 

(sonradan yaratılmış), zarurî (zorunlu) ve mukteseb (kazanılmış) 

bilgi olmayıp, hiss[lere], nazar (akıl yürütme) ve fikre (düşünceye) 

dayalı değildir. Kadîm bilgi [parçalı-mürekkeb bir bilgi olmayıp] tek 

bir bilgidir ve tafsilatlı bir şekilde bütün malumatı kapsamaktadır. 

İbn ‘Abdân, Allah’ın bilgisini yaratılmışların bilgisinden ayırmak 

için, kadîm bilginin zarurî ve mukteseb olmadığını, sonradan 

yaratılmadığını, duyulara ve akıl yürütme sonucu elde edilmediğini, 

mürekkeb olmadığını yani basit (parçalardan oluşmayan) olduğu ve 

bütün malumatı detaylı bir şekilde içerdiğini vurgulamaktadır.24 

2. Muhdes Bilgi 

 

22 Bu konudaki literatür için bk. Eşit, Şâfi‘î Fıkıh Usûlünün Gelişimi, 142-

180. 
23 Klasik bilgi teorisi için bk. Davut Eşit, “Klasik Dönem Fıkıh Usûlü 

Eserlerinde Bilginin Kısımları”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 

10/1 (Nisan 2018), 143-155. 
24 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 645. 
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İbn ‘Abdân, muhdes bilgiyi tanımlamadan onu zarurî ve 

mukteseb olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. O, zarurî bilgiyi 

kendisinde şüphe olmayan ve kişinin kendi nefsinden def etmesi 

(olumsuzlaması) mümkün olmayan bilgi olarak tasvir etmektedir. 

İbn ‘Abdân, zarurî bilginin beş duyu (işitme, görme, tatma, koklama 

ve duyma) ve mutevâtir haber olmak üzere altı yolla 

gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Muhdes bilginin ikinci kısmı 

ise mukteseb bilgidir. Ona göre bu bilgi insanın kendi çabası sonucu 

elde ettiği bilgidir. İbn ‘Abdân, bu bilginin şartlarını Kitâb, sünnet, 

icmâ‘ ve kıyâstan oluşan dört yoldan elde etmesi gerektiğini 

belirtmektedir.25 Şer‘î deliller dışında mukteseb bilginin başka 

kaynaklardan elde edilebildiği dikkate alındığında muhtemelen İbn 

‘Abdân, mukteseb olan şer‘î bilginin kaynaklarını dört ile 

sınırlamaktadır. 

B. Kitâb  

İbn ‘Abdân, Kitâb bilgisinin idrak edilmesinin şartlarının yirmi 

beş tane olduğunu belirtmektedir. Herhangi bir açıklama ve detay 

vermeden bu yirmi beş kısmı aşağıda sıraladığımız şekilde 

aktarmaktadır:26 

1. Dili bilmek, 2. Emri bilmek 3. Nehyi bilmek 4. Nassı 

Bilmek 5. Zahiri bilmek 6. Ammı bilmek 7. Hassı bilmek 8. 

Nâsihi bilmek 9. Mensûhu bilmek 10. Muhkemi bilmek 11. 

Muteşabihi bilmek 12. Va‘dı bilmek 13. Va‘îdî bilmek 14. 

Mutlak haberi bilmek 15. Mukayyedi bilmek 16. İstihbârı 

bilmek 17. Nefyi bilmek 18. İsbatı bilmek 19….27 20. 

Mücmeli bilmek 21. Müfesseri bilmek 22. Medhi bilmek 

23. Zemmi bilmek 24. Teşbihi bilmek 25. Delilu’l-hitabı 

bilmek28 

 

25 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 645-646. 
26 Bu şartlar için bk: İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 646-647. 
27 Metinde on dokuzuncu madde yer almamaktadır. Muhakkik bunun 

“haber” terimi olma ihtimali üzerinde durmaktadır. Bk. İbn ‘Abdân el-

Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, [muhakkikin dipnotu], 646. 
28 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 646. 
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İbn ‘Abdân yukarıda zikrettiği maddelerin hiçbirini 

açıklamamakta ve örnek vermemektedir. Ancak eserinin ilerleyen 

kısımlarında, ayrı bir başlık olarak dildeki kullanımların (lügatlerin) 

kabul şartları, emir ve ‘umûm lafızların geçerliliği için gerekli olan 

şartları maddeler halinde ortaya koymaktadır.29 İlk önce lügatlerin 

kabul edilmesine ilişkin sıraladığı şartlara değinmek istiyoruz. 

a. İsim ve mana bakımından dilin (lügatin) kabul şartları 

1. İbn ‘Abdan, lügatlerin kabul şartlarında zikrettiği ilk madde 

lügatin, kendisiyle ameli gerektirecek sahih bir nakille 

Araplardan geldiğinin sabit olmasıdır.  

2. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği ikinci şart ise şer‘î haberlerde 

nakilde bulunanlarda adalet vasfının olmasıdır.  

3. Üçüncü şart ise dildeki naklin Adnân, Me‘ad ve Kahtân 

[kabileleri] gibi dilin esasında sözü hüccet olan fasih ve safi 

bir şekilde Arapça konuşan Araplardan yapılmasıdır.  

4. Dördüncü şart ise nakilde bulunan kişinin hissi (duyuya 

dayalı) olarak bunu duyması gerekir. 

5. Son şart ise naklin nakledenden hissi (duyuya dayalı) olarak 

duyulması gerekir.30 

b. Mutlak veya vâcib bir emre uymanın şartları  

İbn ‘Abdân lügatlerin kabul şartları dışında emir lafızlar için 

gerekli olan şartları da maddeler halinde sıralamaktadır:31 

1. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği birinci şart emir lafız için sahih bir 

kipin (siga) olmasıdır. İbn ‘Abdân emir kipini, “kendisine 

uyulması gerekli olanın kendinden daha aşağı mertebede 

olan birinin yap/if‘al demesi” olarak tanımlamaktadır.32 İbn 

‘Abdân bu düşüncesi ile emir lafzı için dilde konulmuş 

hususi bir kipin olmadığı görüşünü benimseyen 

Eş‘arîlerden farklı düşünmektedir. Bu noktada kendisi 

Eş‘arî itikadına mensup olduğuna ilişkin kayıtlara rağmen, 

 

29 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 651-653. 
30  Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 650. 
31 Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 651-652. 
32 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 651. 
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fıkıh usûlü meselelerinde fıkhî mezhebi olan Şâfi‘î 

mezhebinin görüşünü benimsediğini tespit etmek gerekir.33 

2. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği ikinci şart emir kipinin, kendisine 

uyulması ve emrine itaat edilmesi gerekli olan birinden sadır 

olmasıdır. Ona göre kendisine uyulması gerekli olmayan 

kişinin sözüne emir denilmez, ancak “istek (suâl)” denir. 

Emir kipi, kendisinden daha üstün biri için olursa ise buna 

“dua” denir. Yani emir kipindeki bir lafzın emir olabilmesi 

için bu emrin kendisine uyulması gerekli olan bir kimsenin 

kendisinden daha aşağı mertebede olan birine yönelik 

olması gerekir.  

3. İbn ‘Abdân, emrin sahih olması için emirde bulunan kişiden 

bunun sahih bir şekilde aktarılması şartını ileri sürmektedir. 

Buna göre emrin sahih olması için bu emri aktaran kişi 

kendisine uyulması gerekli olan bir kimseden sahih bir 

nakille bunu aktarması gerekir. İbn ‘Abdân naklin dışında 

mükellefin kendisine uyulması gerekli olan kişiden bu emri 

hissi (duyuya dayalı) olarak duyması gerekir. Ona göre bu 

durumda emre uymak gereklidir. 

4. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği diğer bir şart ise emrin içeriğine 

ilişkindir. Ona göre yerine getirilmesi istenen fiil, mana 

bakımında tasavvur edilebilmeli ve yerine getirilmesi 

mümkün olmalıdır. 

5. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği son şart bir önceki şartla ilişkilidir. 

Buna göre emir, yerine getirilmesi mümkün ve güç 

yetirilebilir olması gerekir. Yani mükellef tarafından emrin 

yerine getirebilecek olması gerekir.34 İbn Abdân’ın emir 

konusundaki bu görüşü teklif-i malâ yutak’ı kabul eden 

Eş‘arî/lerden farklı düşündüğünü göstermektedir.35 

c. Umûm için gerekli olan şartlar 

 

33 Eş‘arî ve Şâfi‘îlerin emir kipi konusundaki farklı görüşleri için bk. Eşit, 

Şâfi‘î Fıkıh Usûlünün Gelişimi, 301-304. 
34 Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 651-652. 
35 Eş‘arî’nin bu konudaki görüşü için bk. Eşit, Şâfi‘î Fıkıh Usûlünün 

Gelişimi, 189-190. 
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İbn ‘Abdân emir dışında ‘umûm lafızların geçerli olan şartlarını 

maddeler halinde aktarmaktadır:36 

1. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği ilk şart Yüce Allah’ın 

“…müşrikleri öldürün…”37 sözünde olduğu gibi ismin, 

kapsamına dahil olan bütün fertleri (müsemmiyatı) içerecek 

şekilde varit olmasıdır. İbn ‘Abdân’ın verdiği örneğe 

bakıldığı taktirde, “müşrikler” lafzının müşrik kapsamına 

giren bütün fertleri kapsadığı ve umum lafız olduğu 

anlaşılmaktadır.38 

2. Diğer bir şart ise ‘umûm içeren lafzın kendisine uyulması 

gerekli olan birinden varit olması gerekir. İbn ‘Abdân’ın 

zikrettiği bu şart esasında emir kipinin emir olması için ileri 

sürdüğü şartın umum lafız için tekrardan zikredilmesi 

olarak değerlendirilebilir. Ancak ‘umûm için böyle bir 

şartın ileri sürülmesinin, ‘umûm lafzın geçerliği için nasıl 

bir fonksiyona sahip olduğunu tespit etmek zor 

görünmektedir. 

3. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği üçüncü şart ise, lafzın sahih olarak 

sabit olup olmamasına ilişkindir. Ona göre ‘umûm mana 

ifade eden lafız, bizatihi müşahede edilmesi, duyulması 

veya sahih bir nakille aktarılması ile sahih olur. 

4. Diğer bir şart ise, emirde olduğu gibi bütün muhataplar ve 

mükellefler için manasının makul olması/anlaşılması 

gerekir.39 

5. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği son şart ise ‘umûm ifade eden lafız, 

emir kipiyle olması gerekir. O emri burada yukarıda 

tanımladığı şekli ile Yüce Allah’ın “…müşrikleri 

öldürün…”40 sözünde olduğu gibi, kendisine uyulması 

gerekli olan birinin mertebe bakımında daha aşağı olan 

birine yap/if‘al demesi olarak tanımlamaktadır. İbn ‘Abdan, 

emir kipinin bu örnekte sahih siga olan yap/if‘al sözüyle 

 

36 Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 652-653. 
37 et-Tevbe 9/5. 
38 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 652. 
39 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 652. 
40 et-Tevbe 9/5. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

323 

 

gerçekleştiğini belirtmektedir. Ona göre burada bütün 

fertlerini (müsemmiyatı) içeren ‘âmm bir lafız vardır.41 İbn 

‘Abdân’ın ‘umûm lafızla ilgili bu açıklamalarını ‘umûm 

teorisinde nerede oturtulması gerektiği konusunda net bir 

tespitte bulunmak zor gözükmektedir. Çünkü bilebildiğimiz 

kadarıyla ‘umûm lafızlarının emir kipinde olması 

gerektiğine ilişkin usûl literatüründe yaygın bir kanaat 

yoktur. 

d. Sünnet 

Fakîhler, şer‘î delillerin ikincisi olan Sünnet’i hükümlere 

ulaşma ve bunları temellendirme noktasında gayret etmişlerdir.42 Bu 

fakîhlerden biri olan İbn ‘Abdân, sünnet bilgisinin şartlarının Kitâb 

bilgisinde zikrettiği yirmi beş şart olduğunu tespit etmekte ve 

eserinin kısmıklarında mutevâtir ve âhâd haberlerle amel etme 

şartlarını maddeler halinde açıklamaktadır.43 O, mutevâtir haberin 

ancak beş şart ile sahih olabileceğini belirtmektedir:44 

1. İbn ‘Abdân mutevâtir haberin ilk kabul şartında [yalan 

üzere] birleşmeleri ve anlaşmaları mümkün olmayan 

sayıdaki kişinin haberi nakletmesini zikretmektedir. O 

“yalan üzere birleşmeleri ve anlaşmaları mümkün 

olmamayı” yani mutevâtirin ilk şartını bir mecliste veya 

mahfilde anlaşıp toplanması mümkün olmayan ve 

sayılamayacak çoğunlukta kimselerin nakletmesi olarak 

tasvir etmektedir.45 

2. İbn ‘Abdân’a göre mutevâtirin ikinci şartında haberin her 

iki tarafının ve ortasının eşit [sayıda] olması gerekmektedir. 

Onun her iki taraftan kast ettiği haberin ilk yayıldığı dönem 

olan (sahâbe) asrı ile haberin yayıldığı üçüncü dönem olan 

 

41  Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 652-653. 
42 Mahsum Aslan, Şâfiîler’de Mezhep İçi İhtilaf Heytemî ve Remlî Örneği 

(İstanbul: Nizamiye Akademi Yayınları, 2022), 228. 
43 Mutevâtir ve âhâd haber ile ilgili geniş bilgi için bk. Bayram Kanarya, 

Hadisin Fıkıh Usûlünde Kaynak Değeri (Ankara: Fecr Yayınları, 2021), 

99-138; İhtilaflı Hadisler İmam Şâfiî’nin Yaklaşımı (İstanbul: İz 

Yayıncılık, 2017), 62-75. 
44 Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 653-654. 
45 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 653. 
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(tebeu’t-tâbi’in) asrıdır. Haberin ortası ise bu iki dönem 

arasında kalan ikinci asır yani tâbiîn dönemidir. Her üç 

asırda da haberi nakledenlerin sayısının eşit olmasından kast 

ettiği ise, sayısal anlamdaki eşitlik değil, tevâtur düzeyinde 

eşit olmaları, her üç asırda da tevâturun altına 

düşmemesidir. O bunu, birçok kimsenin birçok kimseden 

haberi nakletmesi, başından (ilk asırdan) sonuna (üçüncü 

asra) kadar sayı bakımından çoğunluk olması gerektiğini 

ifade ederek vurgulamaktadır. Ona göre haberin her iki 

tarafı ve ortasında hiçbir şekilde azalma olmamalıdır, eğer 

söz konusu üç asırda herhangi bir azalma olursa tevatür 

olmaz. 

3. Naklin temelde duyu organlarından biri ile haber 

verenlerden olması gerekir. İbn ‘Abdân duyu organlarına şu 

örnekleri vermektedir: Hakiki olarak “şunu duyduk” 

ifadesinde olduğu gibi işitmeye, “şunu gördük” ifadesinde 

olduğu gibi görmeye, “şunu kokladık” ifadesinde olduğu 

gibi koklamaya, şunu “tattık” veya “şuna dokunduk” 

ifadelerinde olduğu gibi tatma ve dokunma duyusu olması 

gerekir. Ona göre haber temelde bu duyulardan birinden 

nakledilmiyorsa yani diğer bir deyişle zann, isitidlal veya 

re’ye dayalı olarak naklediliyorsa bu hiçbir şekilde sahih 

değildir.  

4. İbn ‘Abdân’a göre mutevâtirin diğer bir şartı ise nakilde 

bulunanlar âdil kimseler olmalıdır. Ona göre nakilde 

bulunanlar âdil değillerse aktardıkları haberler kabul 

edilmez. İbn ‘Abdân bu şartı zikretmesine rağmen mezhepte 

iki farklı görüşün olduğuna temas etmektedir. Onun 

aktardığına göre [Şâfi‘î] mezhebinde kabul edilen (sahih) 

görüşe göre, âdil olmayan kişilerin aktardıkları haberlerle 

mutevâtirin gerçekleşmesi sahih değildir. İbn ‘Abdân’ın bu 

konuda naklettiği ikinci görüş ise “bazı ashabımız” 

ifadesiyle bu konuda farklı düşünen Şâfi‘îlere nispet ettiği 
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âdil olmasalar bile, fâsıkların aktardıkları tevâturün kabul 

edilmesi gerektiği görüşüdür.46 

5. İbn ‘Abdân’ın son olarak zikrettiği şart nakilde bulunanların 

Müslüman olması gerektiğidir.  Bu konuda da Şâfi‘î 

mezhebinde iki farklı görüşün olduğuna değinmektedir. 

Buna göre Şâfi‘î [mezhebinde] kabul edilen (sahih) görüşe 

göre kâfirlerin tevâturleri sahih değildir. O bu görüşün 

gerekçesini fâsık ve kâfirlerden nakledilen haber-i vahidin 

kabul edilmediği ve haber-i vâhidin [kesin] ilim 

gerektirmediği konusunda görüş ayrılığının (hilâf) 

olmamasına dayandırmaktadır. Eğer haber-i vâhid söz 

konusu olduğunda fâsık ve kâfirlerin haberi kabul 

edilmiyorsa [kesin] ilim gerektiren mutevâtirin fâsık ve 

kafirlerden nakledilmesinin kabul edilmemesi daha 

önceliklidir. İbn ‘Abdân’ın bu konuda zikrettiği ikinci görüş 

bazı Şâfi‘îlere nispet ettiği kâfirlerin tevatürünün kabul 

edilebileceği görüşüdür.47  

İbn ‘Abdân, mutevâtirden sonra haber-i vâhidin kabul edilme 

şartlarına da değinmektedir. O, haber-i vahid ile amel edilebilmesi 

için, yedi şart ileri sürmektedir:48  

1. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği ilk şart İslâm, hür, buluğ, akıl, 

doğru sözlü olma ve emanetle adaleti sabit olan âdil bir 

kişinin haberi nakletmesidir. Buna göre, haber-i vâhidi 

nakleden Müslüman, hür, baliğ, doğru sözlü ve emin bir 

kimse olmalıdır. 

2. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği ikinci şart ise haberin kaynağının 

duyuya (hiss) ve bizzat hadiseyi müşahede etmeye dayalı 

olmasıdır. O buna örnek olarak şunu zikretmektedir: 

“Falanca kişi bana haber verdi/aktardı”, “falanca kişiden 

işittim” veya “falanca kişinin şöyle yaptığını gördüm” 

şeklinde olmalıdır. İbn ‘Abdân haber-i vâhidin duyuya 

 

46 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 653. 
47 Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 653-654. 
48 Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 654-656. 
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dayalı olarak nakledilmemesi durumunda sahih 

olmayacağını vurgulamaktadır. 

3. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği üçüncü şart ise haberin muttasıl bir 

şekilde nakledilmesidir. Bu bağlamda o mursel haberi kabul 

etmemektedir. Ona göre haberin muttasıl olması, mursel 

olmaması, her râvinin karşılaşıp görüştüğü ve haberi işittiği 

kişiden nakilde bulunmasıdır.49 

4. İbn ‘Abdân, birinci şartta adalet vasfına temas etmesine 

rağmen, dördüncü şartta da haberi nakledenlerin adaletinin 

sabit olması gerektiğini ileri sürmektedir. Yani adil olması 

yeterli olmayıp, haber-i vâhidi nakledenlerin âdil 

olduklarının tespit edilmesi gerekmektedir. Ona göre 

buradaki tespit haber-i vâhidi nakledenin hâkimin ceza ve 

malî konularda [şehadetini] kabul etmesi ve müzekkîlerin 

tezkiyesi sonucu âdil olduğunun belirlenmesi gerekir. İbn 

‘Abdân bu görüşün, adaleti tespit edilmeyen âdil bir kişinin 

haberinin kabul edilmemesi konusunda Şâfi‘îlerin ortaya 

koyduğu iki (vecih) görüşten biri olduğu tespitinde 

bulunmaktadır. Onun Şâfi‘îlerden aktardığı ikinci görüş ise 

ceza ve mali konularda kabul edilen adalet vasfının haber-i 

vâhidi nakledenlerde ve onların adaletinde muteber 

olmadığıdır.50 İbn ‘Abdân’ın aktardığına göre bu görüşü 

benimseyenler zahiren dindar ve doğru sözlü olan kişinin 

haberi kabul edilmesi gerektiği görüşündedirler. Yani bir 

anlamda zahiren âdil olan kimselerin adaletinin tespit 

edilmesi için ayrıca tezkiye edilmelerine gerek yoktur. 

5. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği beşinci şart haberin akla (ma‘kûl) 

aykırı olmamasıdır. Ona göre haber-i vâhid [kesin] ilim 

gerektirmez, ameli gerektirmesi ise zahirendir. Batınen 

(hakikatte) yalan olması mümkündür. Çünkü haberin tanımı 

“yalana ve doğruya ihtimali olan” şeklindedir. İbn ‘Abdân 

bu gerekçelerden hareketle haber-i vâhidin, ilimlerin aslı ve 

 

49 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 654-655. 
50 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 655. 
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haberden daha güçlü olarak takdim ettiği akla aykırı olması 

halinde kabul edilemeyeceğini vurgulamaktadır. 

6. İbn ‘Abdân, haber-i vâhidin Kitâb’ın nassına (te’vile açık 

olmayana) aykırı olmaması gerektiğini ileri sürmektedir. 

Ona göre nass, ancak bir manaya ihtimali olandır. O, haber-

i vâhidin tek bir manaya ihtimali olan Kur’ân nassına aykırı 

olmamasını, nassın haberden daha güçlü olmasına 

dayandırmaktadır. Ona göre bu durumda haber-i vâhidin 

Kur’ân nassına aykırı olması caiz değildir. 

7. İbn ‘Abdân’ın haber-i vâhidin kabulü için zikrettiği son şart 

râvî’nin müteyakkız olması, gafil olmamasıdır. Ona göre 

râvî neyi rivayet ettiğini bilmelidir. Lafzı anlamalı ve 

kavramalıdır. İbn ‘Abdân râvî’nin haberi duyduğu şekliyle 

naklettiğini [içerik bakımından] nasıl almış ise o şekilde 

aktardığını bilmesi gerektiğini belirtmektedir.51 

 

e. İcmâ‘ 

İbn ‘Abdân, Kitâb ve sünnetten sonra icmâ‘ konusunu çok kısa 

bir şekilde ele almakta ve icmâ‘ın ancak üç şartla sahih olabileceğini 

belirtmektedir:52 

1. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği ilk şart icmâ‘a konu olan 

hadisenin hükmünde herhangi bir nassın olmamasıdır. 

2. İkinci şart ise hadisenin hükmünde hilâfın olmamasıdır.  

3. İbn ‘Abdân’ın bu konuda zikrettiği son şart ise meselenin 

icmâ‘ olarak intişar etmesi ve yaygınlık kazanmasıdır.  

 İbn Abdân, yukarıda aktardığımız üç şartın gerçekleşmesi 

halinde ilgili meselede icmâ‘ın gerçekleşeceğini belirtmektedir.53 

f. Kıyâs 

İbn ‘Abdân, diğer usul meselelerine nispeten kıyâs konusuna 

daha fazla yer vermektedir.  Sahih kıyâsın şartları, aklî ‘illetlerin 

şartları ve aklî illetler ile şer‘î illet arasındaki farklılıkları maddeler 

 

51 Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 654-656. 
52 Bu şartlar için bk. İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 647. 
53 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 647. 
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halinde ele almaktadır.54 İbn ‘Abdân, kıyâsın ancak on beş şartla 

sahih olabileceğini ileri sürmekte ve maddeler halinde bunları şöyle 

sıralamaktadır:55 

1.  İbn ‘Abdân’ın zikrettiği ilk şart hükmünün zarurî olarak 

bilinmesi icap eden bir hadisenin ortaya çıkması ve bu 

hadisenin hükmünün varlığını olumsuzlayacak bir nassın 

olmamasıdır. İbn ‘Abdân burada, şer‘î olarak hükmü 

bilinmesi gereken bir meselenin ortaya çıkması ve bu 

meselenin hükmünü gösteren bir nassın olmaması 

durumunda kıyâsın geçerli olduğunu belirtmektedir.56 Bir 

anlamda kıyasın rükünlerinde olan hükmü bilinmesi 

gereken fer‘in olması gerektiğine işaret etmektedir.57 

2. Diğer bir şart ise kendisinde ihtilaf edilmeyen, üzerinde 

ittifak edilen hükmü sahih olan bir aslın bulunmasıdır. İbn 

‘Abdân bu şartta kıyâs işlemine konu olacak, kıyâsın 

rükünlerinden biri olan aslın olmasına işaret etmektedir.58 

3. Asıl dışında kıyâs işleminde olması gereken diğer bir rüknü 

ise asıl ve fer‘ arasında ortak bir mananın olması 

ifadesiyle zikretmektedir. İbn ‘Abdân asıl ile fer‘ 

arasındaki ortak manayı, kendisi ile asıl ve fer‘in bir araya 

geldiği [ortak] vasıf olarak nitelemektedir. Ona göre bu 

hükmün ‘illiyyeti, hükmün nüktesi ve hükmün kendisi ile 

bilindiği manadır. 

4. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği diğer bir şart, üzerinde tartışmanın 

olmadığı müsellem vasıflar olması gerektiğidir.  

5. Vasıfların diğer bir şartı asılda müessir olmalıdır. İbn 

‘Abdân’ın bu maddede zikrettiği şart, en genel anlamıyla 

‘illetin aslın hükmünün ortaya konulmasında etkili 

 

54 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 647-651. 
55 Bu şartlar için bk. Bu şartlar için bk: İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-

ahkâm, 647-649. 
56 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 647. 
57 Kıyâsın rükünleri için bk. Ebû İshâk Cemâluddîn İbrâhîm b. ‘Alî b. 

Yûsuf eş-Şîrâzî, el-Luma‘ fî usûli’l-fıkh, thk. Muhyuddîn Dîb Misto, 

Yûsuf ‘Alî Budeyvî (Beyrût-Dımaşk: Dâru İbn Kesîr, 2008/1429), 212. 
58 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 647; Bu konudaki tartışmalar 

için bk. Şîrâzî, el-Luma‘, 213. 
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olmasıdır. Ona göre vasıflar hüküm ortaya konulmasında 

müessir (etkili) değillerse, bunlara dayalı verilen herhangi 

bir hüküm olmaz.59 Şîrâzî, ‘illetin hükümde müessir 

olmasını hükmün ‘illetin varlığı ile var olması, yokluğu 

ile yok olması olarak tasvir etmektedir.60  

6. İbn ‘Abdân’ın yukarıdaki şartla ilintili olarak zikrettiği 

diğer bir şart, vasıfların hükümle beraber (câlib) 

olmasıdır. İbn ‘Abdân ‘illetin müessir olması dışında 

illetin câlib olması gerektiğini belirtmektedir.61 Burada 

câlib ile kast edilenin hükmün varlık ve yokluk 

bakımından hükümle ilintili olduğu, ‘illet olduğu zaman 

hükmün olması, ‘illet olmaması durumunda ise hükmün 

olmaması, birinin diğerinden ayrılmaması kast 

edilmektedir.62  

7. İbn ‘Abdân bu vasıfların fesâd-ı vaza (fâsidetu’l-vad‘a) 

uğramaması gerektiğini belirtmektedir.63 İbn ‘Abdân, 

muhtemelen burada ‘illete/kıyâsa yöneltilen fesâd-ı vaz 

itirazını kast etmektedir. Fesâd-ı vaz, kıyâs işleminde 

ulaşılan neticenin kıyâsa uygun olmamasıdır. Buradaki 

 

59 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 647-648. 
60 Şîrâzî, el-Luma‘, 219. 
61 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 648. 
62 Muhammed b. Sâlih el-‘Useymîn, Şerhu Nazmi’l-Varâkât fî Usûli’l-

Fıkh, Su‘udiyye: Dâru İbni’l-Cevzî, 1425) 206; İbrahim Kafi Dönmez 

illet ve onunla ilişkin terimler ile ilgili şu tespitlerde bulunmaktadır: “İllet 

tanımında kullanılan sebep ve hikmet dışındaki müessir, mûcip, bâis, dâî, 

müsted‘î, hâmil, menât, delîl, câlib, alâmet, muarrif, emâre vb. terimler 

ise -bunların diğer amaçlarla kullanımı bir yana- iki temel eğilim içinde 

birleştirilerek tasnif edilebilir. Fiillerin özünde iyilik ve kötülüğün 

varlığını (zâtî hüsün ve kubhu) kabul eden eğilim için mihver terim 

“müessir”, bunu kabul etmeyen eğilim için ise mihver terim “muarrif”tir. 

Gazzâlî ve onun gibi düşünen bazı usulcüler, Eş‘arî çizgisinde bir 

yaklaşımın gereği zâtî hüsün ve kubhu reddeden, fakat illetin hükümdeki 

etkisini daha güçlü kılan telifçi bir yol tutmuş ve illeti “bizâtihi değil 

şâriin öyle kılmış olması dolayısıyla hükme müessir olan veya hükmü 

gerekli kılan vasıf” şeklinde tanımlamışlardır.” Bk. İbrahim Kafi 

Dönmez, “İllet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2000), 22/118. 
63 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 648. 
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uygunsuzluk, kıyâs sonucunda ulaşılmak istenen 

neticenin olumlu olmasına rağmen kıyâs neticesinde 

ulaşılan sonucun olumsuz olması veya bunun tersi 

olmasıdır. Yani bir anlamda vasfın gerektirdiği sonuca 

değil, nakizine (çelişiğine) ulaşmaktadır.64  

8. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği diğer bir şart vasıfların asıllara 

şahitlik etmemesidir.65 İbn ‘Abdân burada her ne kadar 

olumsuz bir anlamda bunu zikrediyorsa da muhtemelen 

vasıfların geçerliliğine asılların (Kitâb, sünnet ve icmâ‘) 

delâlet etmesini kast etmektedir. Çünkü asılların şahitliği 

(şehâdetu’l-usûl), ‘illetin geçerliği için ileri sürülen 

yöntemlerden biridir. Şîrâzî, şehâdetu’l-usûlün delâlet 

kıyâsına özgü olduğunu söyleyerek, ‘illetin sıhhatine 

asılların şehadetinin delil olması şeklinde tasvir etmekte 

ve namaz kılarken kahkaha ile gülmenin abdesti bozup 

bozmayacağı örneğini vermektedir: Buna göre 

konuşmada olduğu gibi, namaz kılmanın dışında abdesti 

bozmayan bir şey namaz kılma esnasında da abdesti 

bozmaz. Zira asıllar, namazın dışında ve namaz esnasında 

olanların eşit düzeyde olduğuna şahitlik etmektedir. 

Çünkü abdesti bozan durumların tümünde olduğu gibi, 

namaz dışında abdesti bozan bir şey namaz esnasında da 

abdesti bozmaktadır. Bu durumda namazın dışında 

abdesti bozmayan bir şey namaz esnasında da bozmaması 

gerekir. Şîrâzî’ye göre kahkaha namazın dışında abdesti 

bozmuyorsa, asılların şehâdeti ile namaz kılma esnasında 

da abdesti bozmaz.66 

9. İbn ‘Abdân bu maddede, vasıfların asıllarda devamlılık 

göstermesi ve bir şekilde asıllardan düşmemesini 

zikretmektedir.67 Burada kastettiği husus çok açık 

olmamakla beraber muhtemelen vasfın ‘illet olmadığına 

 

64 Davut Eşit, Molla Gûrânî’nin Kıyâs Anlayışı, (Ankara: Fecr Yayınları, 

2020), 22/118. 
65 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 648. 
66 Şîrâzî, el-Luma‘, 230. 
67 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 648. 
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ilişkin illetin sıhhatine ilişkin bir itirazla karşılaştığında 

vasfın ‘illet oluşuna engelleyen bir durumun olmamasını 

kast etmektedir.68  

10. İbn ‘Abdân’ın bu maddede zikrettiği şart [kıyâs 

sonucunda ulaşılan] hükmün, Kitâb ve sünnet nassına 

muhalif olmamasıdır. İbn ‘Abdân bunu nassın kıyâstan 

güçlü olmasıyla temellendirmektedir. 

11. İbn ‘Abdân, [kıyâs sonucunda ulaşılan hükmün] aynı 

zamanda icma‘ ile sabit olan hükme muhalif olmaması 

gerektiğini belirtmektedir. 

12. İbn ‘Abdân kıyâs sonucunda ulaşılan hükmün, Kitâb, 

sünnet ve icmâ‘ dışında başka bir kıyasla çatışması 

ihtimalini de göz önünde tutmaktadır. Ona göre eğer bir 

kıyâs kendisi gibi benzeri bir kıyâs ile çatışırsa bu 

durumda her iki kıyâs arasında tercih yoluna gidilir. Eğer 

bu kıyâslar arasında asıllarda (Kitab, sünnet ve icmâ‘) 

birini tercih edilmesini gerektiren bir [delil], bulunursa, 

bu durumda aslın delil olarak tercih edilmesi gerektiğini 

gösteren kıyâs, diğer kıyâsa tercih edilir.69 

13. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği diğer bir şart kıyâsın, sem‘î 

‘illetin hükmüne aykırı olmamasıdır. O, sem‘î ‘illeti, 

istinbât edilmeksizin sem‘e dayalı olan, ondan elde edilen 

şer‘î ‘illet olarak tanımlamaktadır.70 Buradan anlaşıldığı 

kadarıyla, kıyâs işleminde ulaşılan sonuç, sem‘te açıkça 

zikredilen ‘illete yani hükmün kendisi için konulduğu 

mana ile çelişmemesi gerekitiğidir. 

14. İbn ‘Abdân’ sem‘î ‘illetin nass gibi olduğunu ve onun 

(sem‘î ‘illet), mustanbat kıyâsa aykırı olmaması gerektiği 

şartını ileri sürmektedir.71 Çok açık olmasa da 

muhtemelen burada kast ettiği, mustanbat kıyâsın yani 

‘illeti şer‘de açıkça belirtilmeyen ancak ictihâd edilerek, 

 

68 ‘İlletin sıhhatine ilişkin itirazlar için bk. Şîrâzî, el-Luma‘, 231-239. 
69 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 648. 
70 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 648. 
71 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 648. 
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‘illeti tespit edilen kıyâsın, şer‘te açıkça belirtilen ‘illete 

aykırı olmaması gerektiğini ifade etmek istemektedir. 

15. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği son şart, fer‘in 

hamledildiği/döndürüldüğü aslın Kitâb, sünnet ve icmâ‘ 

ile sabit olmasıdır. İbn ‘Abdân bu görüşü bazı Şâfi‘îlere 

nispet etmektedir. Onun aktardığına göre Şâfi‘îlerden 

bazıları ise ister Kitâb ve sünnet nassı olsun isterse de 

onların dışındaki bir delil olsun üzerinde ittifak edilen bir 

asla kıyâs yapılması câizdir. Burada dikkate alınan aslın 

üzerinde ittifakın olmasıdır.72 

İbn ‘Abdân şer‘î ‘illetler dışında aklî illetler için geçerli olan 

şartları ve şer‘î ‘illetler arasındaki farkı maddeler halinde ele 

almaktadır. O, aklî ‘illetlerin beş tane şartının olduğunu 

belirtmektedir:73 

1. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği birinci şart, ‘illetin akıldan 

esinlenmesi/kaynaklanması gerektiğidir. O buna hareketli 

olanın hareketini örnek vermektedir. Ona göre aklen 

hareketli olanın hareket için müteharrik olduğu bilinir. Onun 

hareketli olmasının ‘illeti harekettir. 

2. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği ikinci şart, hükmün hakikî olarak 

aklî ‘illetle ilintili olmasıdır. Ona göre şer‘î ‘illetlerin ‘illet 

oluşu onu ortaya koyan birinin (vâzı‘-nâsıb) olmasıyla 

gerçekleşir. Ancak hükmün aklî illetle ilintisi birinin (vâzı‘-

nâsıb) onu ortaya koymasıyla değil hakikî bir şekildedir.  

3. Diğer bir şart ise aklî ‘illetin varlığı ile hükmün var olması, 

yokluğuyla hüküm olmamasıdır. İbn ‘Abdân bu şartı aklî 

‘illetin muttarid ve mun‘akis olması gerektiğini ifade ederek 

açıklamaktadır. O buna hareketli olanın hareketli olduğuna 

ilişkin hükmün hareketli olmasına dayanmasını örnek 

vermektedir. Yani hareket ortadan kalkarsa müteharrik 

olmaz. İbn ‘Abdân’a göre şer‘î ‘illetler ise bundan farklıdır. 

 

72 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 648-649; Bu konudaki 

tartışmalar için bk. Şîrâzî, el-Luma‘, 212-215. 
73 Bu şartlar için bk. Bu şartlar için bk: İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-

ahkâm, 649. 
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Çünkü onlar bazen mun‘akis olur, bazen de olmaz. O, şer‘î 

illetlerin şartları arasında her hâlükârda muna‘kis olması 

şartının olmadığını belirtmektedir.  

4.  İbn ‘Abdân’ın zikrettiği diğer bir şart ise aklî ‘illetlerin 

dinler ve şeriatlara göre değişkenlik göstermediğidir. 

5. İbn ‘Abdân’ın zikrettiği son şart ise hükmün aklî ‘illetlere 

bağlı olması, onun dışında başka bir şeye bağlı olmamasıdır. 

Ona göre şer‘î ‘illetler ise böyle olmayıp, batınen (hakikî 

olarak) değil zâhiren delâlet ve emarelerdir.74  

İbn ‘Abdân aklî ‘illetlerin şartlarını ele alırken kısmen de olsa 

aklî ‘illetler ve şer‘î ‘illetler arasındaki farklılıklara temas 

etmektedir. Ancak müstakil bir başlık altında aklî ve şer‘î illetler 

arasındaki farkların bilinmesinin şartlarını ele almakta ve toplamda 

dokuz maddede bunları zikretmektedir:75 

1. İbn Abdân ilk olarak aklî ‘illetlerin, aklî bir gereklilik olarak 

sonucu olduğunu yani aklın zorunlu sonucu olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre şer‘î ‘illetler ise şer‘in zorunlu bir 

sonucu olmayıp, ancak zâhiren delâlet ve emarelerdir. 

2. İkinci şart daha önce zikrettiği aklî ‘illetlerin şer‘î 

‘illetlerden farklı olarak din ve şeriatlara göre değişkenlik 

göstermediğidir. 

3. Üçüncü şart da bir önceki şartla ilintilidir. Buna göre aklî 

‘illetler, şer‘î ‘illetlerden farklı olarak İslam’ın ilk dönemleri 

ve son dönemlerinde farklılık göstermezler. O buna örnek 

olarak içkinin (hamr) yasaklamamasını örnek vermektedir. 

Buna göre hamr, İslâm’ın ilk dönemlerinde mubahtı, ancak 

bir ‘illetten dolayı haram kılınmıştır. 

4. Dördüncü şart ise daha önce zikrettiği aklî ‘illetlerin, şer‘î 

‘illetlerden farklı olarak her hâlükârda muttarit ve mun‘akis 

olması, şer‘î ‘illetlerin ise bazen mun‘akis olmamasıdır. 

 

74 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 649-650. 
75 Bu maddeler için bk. Bu şartlar için bk: İbn ‘Abdân el-Hemezânî, 

Şerâitu’l-ahkâm, 650-551. 
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5. İbn ‘Abdân aklî ‘illetlerin, şer‘î ‘illetlerden farklı olarak 

sahihliği ile kesin olarak Allah’ın varlığına delalet ettiğini, 

şer‘î ‘illetlerin ise böyle olmadığını belirtmektedir. 

6. İbn ‘Abdan aklî ‘illetlere başka bir ‘illetin ortak olması söz 

konusu olmadığını, şer‘î ‘illetlerin ise böyle olmayıp, bazen 

bir meselenin iki ‘illeti olabileceğini vurgulamaktadır.76 

7. İbn ‘Abdân aklî ‘illetleri, ret eden veya inkar edenle 

konuşup, tartışmaya gerek olmadığını, ancak şer‘î ‘illetlerin 

böyle olmadığını belirtmektedir. O, Zâhirîler, Ashâbu’l-

Hadis ve onların dışında kalanlar arasında kıyâsı inkar 

edenlerle konuşup tartışabileceği değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. O, bu ifadeleriyle aklî ‘illetlerin inkarı 

mümkün olmayan kesinlikte olduğunu ancak şer‘î ‘illetlerin 

ise ihtilafa açık olduğunu tespit etmektedir. 

8. İbn ‘Abdân şer‘î ‘illetlerden farklı olarak, aklî ‘illetlere 

hiçbir şekilde muarazada bulunulmasının mümkün 

olmadığını belirtmektedir.77 Aklî ‘illetlerin kesinliğinden 

olsa gerek, İbn ‘Abdân bunun geçersizliğine ilişkin bir 

itirazın yapılamayacağını ancak, şer‘î ‘illetlere yönelik 

itiraz/ların yapılabileceğini kast etmektedir. 

9. Son şart olarak İbn ‘Abdân aklî ‘illetlerde ihtilaf olmadığını 

ileri sürmektedir.78 Buradaki ifadesinden hareketle şer‘î 

‘illetlerde ihtilafın olabileceği sonucuna varmak 

mümkündür. Muhtemelen ileri sürdüğü bu şart da aklî 

‘illetlerin kesinliğine dayandırdığı bir şarttır. 

 

Sonuç 

İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm adlı eserinde itikâd, 

fıkıh usûlü ve furû‘ fıkıh konularını ele almaktadır. Eserinde 

meseleleri kısa ve öz olarak, ilgili meselenin şartları çerçevesinde 

maddeler halinde işlemektedir. Mezkur eserin fıkıh usûlü konularını 

bilgi teorisi, Kitâb, sünnet, icmâ‘ ve kıyâs bahisleri olmak üzere beş 

 

76 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 650. 
77 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 650. 
78 İbn ‘Abdân el-Hemezânî, Şerâitu’l-ahkâm, 651. 
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kısım olarak kategorize etmek mümkündür. Bilgi teorisi, klasik 

dönem fıkıh usûlü eserlerindeki genel teori ile uyuşmaktadır. İbn 

‘Abdân Kitâb bilgisiyle ilgili yirmi beş şartın sadece isimlerini 

zikretmekle yetinmektedir. İbn ‘Abdân’ın, müstakil başlıklar içinde 

zikrettiği dilin (lügat), emir ve ‘umûmun kabul şartlarını Kitâb ve 

sünnet lafızları içinde değerlendirmek gerekir. Çünkü o, Kitâb ve 

sünnet bilgisini idrak etmenin şartları arasında ilk olarak dili bilmek, 

ikinci olarak emri bilmek sonraki maddelerde âmmı bilmeyi 

zikretmektedir. İbn ‘Abdân dilin kabul şartlarında duyuya dayalı, 

sahih bir nakille Arapçada otorite sayılan kimselerden nakilde 

bulunulmasını önemsemektedir. Emir kipinde ise özellikle emrin 

tasavvur edilebilir, mümkün ve kulun güç yetirebileceği bir hitap 

olma şartını ortaya koyması kayda değerdir. ‘Umûmda ise ‘umûmun 

manasının makul/anlaşılır olma şartı dikkat çekerken o, ‘umûmun 

emir kipinde olması gerektiğiyle ilgili farklı bir görüş ileri 

sürmektedir. İbn ‘Abdân’ın lügatler, umum ve emir lafızlarının 

şatlarında, bunların duyuya veya müşahedeye dayalı olarak sahih bir 

şekilde aktarılmasına vurgu yapması, onun muhaddis kimliğinin bir 

yansıması olarak da değerlendirmek gerekir. İbn ‘Abdân, mutevâtir 

ve haber-i vâhidin kabul şartlarını mezhep içindeki farklı görüşlere 

yer vererek aktarmakta, mutevâtir haberin kabul şartlarında 

mezhepte tartışmalı olmakla beraber sahih görüşe göre râvîlerde âdil 

ve Müslüman olma şartının arandığını tespit etmektedir. O, haber-i 

vâhidte ise adalet vasfının tescil (tezkiye) edilmesi gerektiği ve 

haberin akla aykırı olmaması gibi birçok şart aktarmaktadır. Eserde, 

icmâ‘ delili çok kısa ele alınmasına karşın fıkıh usûlü meseleleri 

arasında en fazla yer verilen kıyâs ve onunla ilintili başlıklardır. 

Kıyâsın sıhhatine ilişkin, asıl, fer‘, ‘illet ve hükmün şartları olarak 

değerlendirebilecek on yedi şart, aklî illetler ve şer‘î illetler 

arasındaki farklılıkların ele alındığı birçok mesele ortaya 

konmaktadır. Genel olarak eserdeki fıkıh usûlü konularına bakıldığı 

takdirde, Şâfi‘î’den sonra mezhepteki usûl gelişimini takip etmek ve 

hususen Horasan Şâfi‘î ekolünün usûl birikimini ortaya koymak, 

geniş ve sistematik fıkıh usûlü eserlerine kaynaklık eden fıkıh usûlü 

temelini tespit etmek açısından kıymetli bir eser olduğunu belirtmek 

gerekir. 
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KİĞILI ŞEYH SELİM EFENDİ VE ONUN 

KÜRTÇE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ
 

Nesim SÖNMEZ• 

 

Özet 

On dokuzuncu yüzyılın âlimlerinden olan Kiğılı Şeyh Selim 

Efendi, 1813 yılında Bingöl ilinin Kiğı ilçesine bağlı Doğankaya 

köyünde doğmuş, 1898 yılında Harabe köyünde vefat etmiş ve aynı 

köyde defnedilmiştir. Kendisinin âlim olması ve medrese 

hocalığının yanında, tasavvuf ehl-i ve bir şairidir.  Şeyh Selim, 

tasavvuf eğitimine Şeyh Ahmed Ziyauddin Gümüşhânevi (1813-

1893)’nin yanında başlar, daha sonra Şeyh Ali Septi Efendi (ö. 

1870)’nin yanında tamamlamlar. Kiğılı Şeyh Selim Efendi, 

arkasında bir divançe olabilecek kadar şiir bırakmıştır. Şeyh Selim 

Efendi, şiirlerini klasik edebiyat tarzında Türkçe ve Kürtçe olmak 

üzere iki dilde yazmıştır. Onun bazı şiirleri de kaybolmuş, ne yazık 

ki bugüne kadar da bulunamamıştır. 

Araştırma makalemizin hazırlanması sürecinde şu metot 

takip edilmiştir: Kiğılı Şeyh Selim Efendi'nin gerek kütüphanelerde 

ve gerekse ailesinin özel kütüphanesinde bulunan şiirlerinin el 

yazması nüshalarına ulaşılmış, kendisi hakkında bilgi içeren sözlü 

ve yazılı kaynaklar elde edilmiş ve ailesiyle kendisi hakkında 
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görüşmeler yapılmıştı. Daha sonra elde edilen bilgiler 

değerlendirilip yazılya geçirilmiştir. 

Makalede öncelikle Kiğılı Şeyh Selim Efendi'nin hayatı 

hakkında bilgi verilmiş, tasavvufla olan ilişkisi irdelenmiş, daha 

sonra şiirleri ve özellikle Kürtçe şiirleri şekil ve içerik bakımından 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kiğılı Şeyh Selim, Tasavvuf, Klasik Edebiyat, 

Şiir, Bingöl, Kiğı. 

 

Kurte 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, yek ji alimên sedsala nozdehan 

e û ew di sala 1813an da li gundê Aznafera (Doğankaya) ku girêdayî 

bi navçeya Gêxîya bajarê Çewlikê (Bîngolê) va ye tê dine, di sala 

1898an da li gundê Xerabêyê wefat dike û li heman gundî tê 

definkirin. Ew, digel alimtî û seydatîya medreseyan, şair û ehlê 

tesewufê ye. Wî berê li ba Şêx Ehmed Zîyauddîn Gumuşxanewî 

(1813-1893) dest bi perwerdehîya xwe ya tesewufê kirîye û paşê 

çûye perwerdehîya xwe ya îrfanî li cem Şêx Elî Septî Efendi 

(w.1870) temam kirîye. Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê,  li dû xwe bi 

qasî dîwançeyek helbest hiştine. Şêx Selîmî, helbestên xwe li ser 

terza edebîyata klasîk û bi du zimanî yanê bi tirkî û kurdî nivîsîye. 

Hinek helbestên wî jî wendane û mixabin hetanî vê gavê nehatine 

dîtin.  

Di pêvajoya amadekirina vekolînê da nusxeyên destxet ên 

helbestên Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê hatine bi destxistin, 

çavkanîyên ku di derheqê wî da agahî têda hene, hatine berhevkirin, 

bi malbata wî ra hevdîtin hatîye çêkirin û paşê jî ew agahîyên ku 

hatine tomarkirin hatine nirxandin û nivîsandin.  

Di vekolînê da, berê li ser jîyana Şêx Selîm Efendî hatîye 

rawestandin, eleqeya wî ya bi tesewufê ra heye hatîye zelal kirin û 

paşê jî helbestên wî û bi taybetî jî helbestên wî yên kurdî, ji alîyê 

ruxsarî û naverokê va hatine nirxandin. 
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Peyvên Sereke: Şêx Selîmê Gêxîyê, Tesewuf, Edebîyata Klasîk, 

Helbest, Bîngol, Gêxî. 

 

Abstract 

Ms. Sheikh Selim from Kigi, one of the scholars of the 

nineteenth century, was born in 1813 in Doğankaya village of Kigi 

district of Bingol province, died in 1898 in Harabe village and was 

buried in the same village. Besides being a scholar and a madrasa 

teacher, he is a Sufi people and a poet. Ms. Sheikh Selim from Kigi, 

started his Sufi education with Sheikh Ahmed Ziyauddin 

Gümüşhânevi (1813-1893), and then completed it next to Sheikh Ali 

Septi (d. 1870). Ms. Sheikh Selim from Kigi, left behind enough 

poetry to be a divance Ms. Sheikh Selim from Kigi, wrote his poems 

in two languages, Turkish and Kurdish, in the style of classical 

literature. Some of his poems have also been lost, unfortunately they 

have not been found until today. 

During the preparation of our research article, the following 

method will be followed: Manuscripts Ms. Sheikh Selim from Kigi’s 

poems, both in libraries and in his family's private library, will be 

accessed, oral and written sources containing information about him 

will be obtained, and interviews will be held with his family about 

him. Then the obtained information will be evaluated and written. 

In the article, first of all, the life of Sheikh Selim Efendi 

from Kiğı will be given information, his relationship with mysticism 

will be examined, then his poems and especially his Kurdish poems 

will be evaluated in terms of form and content. 

Keywords: Sheikh Selim of Kigi, Sufism, Classical 

Literature, Poetry, Bingol, Kigi. 

 

Destpêk 

Çand, nasnameya miletan e. Di cîhanê da çanda miletekî, wî 

miletî ji yên din cuda dike û ferqa wî nîşan dide. Têgeha çandê 

curbecur hatîye pênasekirin û di vî warî da yekdengîyek tune ye. 
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Mirov bi gelemperî têgeha çandê dikare weha pênase bike. Çand, di 

nav demeke dûr û dirêj da bi kombûna nirxên madî û manewî yên 

mirovahîyê ku ji nifşekî derbasî nifşekî din dibine ra tê gotin. Ev 

kombûn bi rêya devkî û nivîskî ji nifşên nû ra tê veguhestin. Bi vî 

rengî ev kombûn dibe mîhenga pêşketina aborî, civakî û çandî ya 

civaka wî miletî. Ji ber vê yekê mijara berhevkirin, komkirin û 

parastina wan berhemên ku ji çanda devkî û nivîskî bi awayên 

curbecur hatine derxistin û bikaranîna wan ji bo tiştên ku di pêşerojê 

da dê bêne kirin da, bi gelemperî di tevahîya serdemên tarîxê da wek 

karek muhîm hatîye dîtin. 

Çanda miletê kurd hetanî van salên dawîyê jî ne bi nivîskî 

bîleks bi devkî belavbûye û bi vî rengî xwe gîhandîye roja îro. Wek 

miletên din di çanda miletê kurd da jî bi hezaran berhem hene, lê 

mirov dikare bêje kurd di berhevkirina wan berheman da gelek 

dereng mane û bi sedan ji wan berheman an hatine jibîrkirin an jî 

miletên cînar ew wek keresteyê çanda xwe hesibandine û li ser çanda 

xwe qeyd kirine. Kurd, di berhevkirina keresteyên xwe yên mîllî da 

dereng mane, lewra mirov dikare bêje kurd, di kar û xebatên vî warî 

da miletek derengmayî ne. Di warê çand û edebîyata kurdî da 

komkirina berheman bi Mela Mehmûdê Bazidî (1797 [?]-1867 [?]) 

destpê kirîye û hetanî roja îroyîn jî berdewam dike.  

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê yek ji alim û zanayên kurdan e 

ku wî di warê edebîyata kurdî û tirkî da helbest nivîsîne.  Sed salî 

piştî mirina wî, ji nêvîyên malbata wî kesek bi navê Mela Mehmûd, 

rabûye li herêma Şairî gerîyaye û ew helbestên bapîrê wî yên ku di 

nav milet da têne gotin berhevkirîye û wek destxetek di pirtûkxaneya 

xwe ya taybet da parastîye.  

Hetanî roja îro li ser helbestên Şêx Selîm Efendî, di warê 

edebîyatê da bi gelemperî xebatek akademîk nehatîye kirin. Ew 

xebatên ku hatine kirin jî yan alîyê wî yê tesewufî hatîye vekolandin 

an jî xebatên tematîk hatine kirin. Me di warê edebîyatê da li ser van 

helbastan nekirina xebateke akademîk wek pirsgirêk dît, lewra em li 

ser vê mijarê hûr bûn û me biryar da ku em bixebitin. 

Armanca vekolîna me ew e ku em xwe bigîhînin destxetên 

helbestên Şairî, di warê edebîyatê da li ser helbestên wî xebateke 
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akademîk bikin û asta helbestên wî di warê edebîyatê da derbixînin 

meydanê.  

Me di destpêka vekolîna xwe da berîya her tiştî ew xebatên 

ku li ser Şaîrî hatine kirin tesbît kirin û di ber çavan ra derbas kirin. 

Li ser Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê hetanî vê gavê ev her çar xebat 

hatine kirin:  

Yekem xebat ji alîyê nêvîyê malbata wî Mela Xalîs 

Selîmefendîgîl (1939-2020) ve bi navê “Kiğılı Şeyh Selim Efendi-

Divan-” berhemek bi tirkî hatîye amadekirin û di sala 2007an da li 

Stenbolê di nav weşanên Kentê da hatîye weşandin. 

Xebata duduyan ji alîyê Mehmet Şirin Ayiş va bi navê 

“Bingöl ve Çevresinde Halidîliğin Yayılmasında Etkili Olmuş Sufi 

Şahsiyetler” gotarek hatîye amadekirin û di kovara bi navê “Bingöl 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi”, hejmar: 11, sal: 2018/1 da 

hatîye weşandin û di gotarê da Ayiş, digel hin kesayetên din behsa 

Selîm Efendî jî kirîye. 

Xebata sisêyan jî ji alîyê Mahmut Gider ve bi navê “Kiğılı 

Şeyh Selim Efendi’nin Dünya Algısı” gotarek hatîye amadekirin û 

di kovara bi navê “Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları 

Dergisi”, hejmar: 5, sal: 2018/1 da hatîye weşandin. 

Xebata çaran jî ji alîyê İdris Söylemez va bi navê “Kiğılı 

Şeyh Selim Efendi’nin Şiirlerinde Hz. Peygamber Sevgisi” gotarek 

hatîye amadekirin û di kovara bi navê “Bingöl Üniversitesi Bingöl 

Araştırmaları Dergisi”, serdem: Payîz, sal: 2019 da hatîye weşandin. 

Me têkilî bi malbata wî ra danî û digel gelek agahîyan, 

destxetên helbestan jî ji malbatê wergirt û dest bi vekolînê kir. 

Ji ber ku xebata me ji hecma gotarekî zêdetir nebe me 

vekolîna xwe tenê bi jîyana Şêx Selîm Efendî û helbestên wî ve 

sînordar kir.  

1. Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê 

1.1. Jîyana Wî 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, di sala 1228/1813an da li gundê 

Aznafera (Doğankaya) ku girêdayî bi navçeya Gêxîyê (Kixı) ye 
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hatîye dinê. Gêxî, yek ji navçeyên bajarê Çewlikê (Bingol) ye. Navê 

bavê wî Îsmaîl Axa û navê bapîrê wî jî Bekir Axa ye. Piştî demekê 

malbata wî ji gundê Aznaferê mala xwe bardike diçe gundê 

Xerabeya (Ayvadüzü) navçeya Gêxîyê û li wir bi cihuwar dibe1. Şêx 

Selîmî, di gundê xwe da li cem bavê xwe dest bi xwendinê dike û 

pişt ra li medreseyên deverê xwendina xwe berdewam dike.  

Li gor agahîyên ku ji nêvîyên malbata wî Cevat 

Selîmefendîgîlê kurê Mela Xalîs daye me Şêx Selîm Efendî, piştî ku 

li cem bavê xwe Îsmaîl Axa, Qurana Pîroz dixwîne û xitim dike bavê 

wî kurê xwe dişîne Stenbolê medreseya Şêx Ehmed Zîyauddîn 

Gumuşxanewî (1813-1893). Selîm Efendî, bi qasî demekî li vê 

medreseyê xwendina xwe li cem Zîyauddîn Gumuşxanewî 

berdewam dike û pişt ra vedigere navçeya Paloyê ku ev navçe niha 

girêdayî bi bajarê el-Ezîzê va ye, li cem Şêx Elî Rizayê Septî Efendî 

(1777-86/1870-1) xwendina xwe berdewam dike lê jê îcazeta ilmî 

nastîne. Tê gotin ku Şêx Elî Septî Efendi ji wî ra dibêje: “Ne lazim 

e ez îcazetnameyê bidime te lewra te îcazetnameya xwe ji Cenabê 

Pêxember wergirtîye.” 2.  

Şêx Selîm Efendî, bi qasî demekî diçe gundê Çanê li cem 

Şêx Ehmedê Çanî (w. 1884)  disekine û di warê ilm û îrfanê da gelek 

zêde ji vî alimî îstîfade dike. Şêx Selîmî, bi Şêx Ehmedê Çanî ra 

dostanîyeke xurt datîne û hezkirineke gelek xweş di navbera wan da 

çêdibe. Dema Şêx Ehmedê Çanî wefat dike li ser daxwaza Çanî, 

dostê wî Şêx Selîmî cenazeyê wî dişo, kefen dike, nimêja wî dike û 

defin dike3. 

 

1Molla Halis Selimefendigil, Kiğılı Şeyh Selim Efendi -Divan- (İstanbul: 

Weşanên Kentê, 2007), 17; Sebahattin el-Çanî, Ulemauna Mîne’l-

Muderrîsîne fi’l-Qarnî’l-Îşrîne, (İstanbul: Daru’r-Ravza, 2016), 186; 

Mehmet Şirin Ayiş, “Bingöl ve Çevresinde HalidîliğinYayılmasında 

Etkili Olmuş Sufi Şahsiyetler”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Hejmar: 11,  Sal: 2018/1, 20.   
2 Nesim Sönmez, Hevpeyvîn bi Cevat, Selîmefendîgîl ra, (Dîrok: 20.08. 

2022, Saet: 17:30).  
3 Molla Halîs Selimefendigil (2007). Şeyh Selim Efendi -Divan-, r. 17; 

Sebahattin el-Çanî. (2016). Ulemauna Mîne’l-Muderrîsîn, r. 186; 
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Şêx Selîm Efendî, da sala 1310/1893an da li gundê Xeraban 

wefat dike, li gor wesîyetnameya wî li heman gundî tê definkirin. 

Van salê dawîyê li ser gora wî kumbetek bi qubbe hatîye çêkirin û 

gora wî wek zîyaretgah ji alîyê gel ve tê zîyaretkirin4. 

 

 

1.2. Terîqeta Wî 

Şêx Selîm Efendî, kesayetek ehlê tesewufê ye û ew peyrewê 

terîqeta neqşebendîyan şaxa xalidîyan e. Li gor agahîyên ku di 

çavkanîyan da derbas dibin terîqeta neqşebendîyan şaxa xalidîyan 

car yekem bi wesîleya Şêx Elî Septî Efendi hatîye herêma Çewlikê 

û li wir belav bûye5.  

Şêx Elî Septî Efendî di sala 17776 an jî li gor hinek 

çavkanîyên din jî di sala 1786an da li gundê Çilhustûna (Kırkdirek) 

navçeya Bismila Dîyarbekirê hatîye dinê. Ev gund vê gavê girêdayî 

bi navçeya Stewra (Savur) navçeya Mêrdînê ve ye û bi qasî 40 km 

yî ji Mêrdînê dûr e. Sedema dayîna navê Çilhustûn li vî gundî ew e 

ku Şêx Elî Septî ji vî gundî ye û ew, xelîfeyê Mewlana Xalidê 

Bexdadî (1779-1827) yê 40î ye. Bi nisbet vê agahîyê ev nav li vî 

gundî hatîye kirin7. Şêx Elî Septî li cem bavê xwe dest bi xwendina 

xwe dike, piştî demekî diçe li Dîyarbekirê xwendina xwe berdewam 

dike8, piştî qedandina xwendina xwe vedigere gundê xwe û di 

medreseyê da dest bi seydatîyê dike. Mewlana Xalidê Bexdadî li ser 

daxwaza şêxê xwe Ebdullah Dehlewî dema ji Hindistanê vedigere tê 

Dîyarbekirê li gundê Çilhistûnê dibe mêvanê Şêx Elî Septî Efendî û 

 

Mehmet Şirin Ayiş, Bingöl ve Çevresinde HalidîliğinYayılmasında Etkili 

Olmuş Sufi Şahsiyetler, r. 201. 
4 Selimefendigil, Şeyh Selim Efendi -Divan-, 17. 
5 Abdullilah Fırat, Şarkın Büyük Şeyhi Şeyh Ali Sebtî Palevî ve Şeyhü’ş 

Şüyûh Risalesi, (İstanbul: Weşanên Ravzayê, 2021), 25.   
6 Muhammed İhsan Oğuz, Tasavuuf Yolunda Manevî Cihad, (İstanbul: 

Weşanên Oğuz, 1998), 113.  
7 Günerkan Aydoğmuş, Harput Kültüründe Din Alimleri, (Elazığ: Weşanên 

Manas, 1998), 111. 
8 Serdar Karabulut, Şeyh Ali Sebitî el-Palevî, (İzmir: Weşanên Tibyan, 

2014), 51. 
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jê ra dibêje “Ez bi armanca kirina îrşadê diçime Şamê û Şêx Dehlewî 

emir kir ku tu jî bi min ra werî”. Şêx Elî, bi vê xeberê gelek kêfxweş 

dibe, radibe bi wî ra diçe Şamê çend salan li cem wî dimîne û gelek 

zêde ji ilm û îrfana wî sûd werdigire. Piştî pênc salan Mewlana 

Xalidî xelîfetîyê dide Şêx Elî Riza Efendî9. Dema îcazetnameya xwe 

ya îrfanîyê digire, radibe diçe navçeya Paloyê û li vir hetanî dawîya 

emrê xwe karê îrşad û îrfanîyê dike. Şêx Elî Riza, hetanî wefata xwe 

li navçeya Palîyê maye û wî, ev der ji xwe ra kirîye navenda îrşada 

xwe, ji ber vê yekê wî ji xwe ra nîsbeya “Palewî” bi kar anîye10. Ji 

van agahîyên ku li jor derbas bûn jî tê fêm kirin ku terîqeta 

neqşebendîyan şaxa xalidîyan bi Şêx Elî Riza Septî ketîyê Paloyê û 

bi destê wî li herêmê belav bûye11.  

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, çawa li jor jî derbas bû bi qasî 

demekî li Stenbolê di dergaha Şêx Ehmed Zîyauddîn Gumuşxanewî 

da dest bi perwerdehîya xwe ya tesewufê dike, paşê vedigere 

navçeya Palîyê perwerdehîya xwe ya îrfanî li cem Şêx Elî Septî 

Efendi temam dike û îcazetnameya xwe ya xelîfetîyê ji Şêx Elî Septî 

Efendi werdigre12. Şêx Selîm Efendî, piştî ku îcazetnameya xwe ya 

xelîfetîyê digire dest bi karê îrşadê dike. Ew, giranîya xwe zêdetir 

dide navçeya Gêxî, Azakpert (Adaklı), Çerme (Yedisu) ya bajarê 

Bingolê û navçeya Tekman û Qereyazîya bajarê Erzurumê. Bi 

armaca îrşada milet, Şêx Selîmî ji alîyekî va bi xwe xebitîye û ji alîyê 

din va zarokên xwe li van deran bi cihuwar kirîye û îrşad bi wan jî 

daye kirin13.    

1.3. Menqibeyên Wî 

 

9 Mehmet İhsan Hatatzâde, İki Gawsî En’am Şêx Eli Sebtî- Seyyid Ahmed 

Kurdî, (İstanbul: 1342), 17. 
10 Oğuz, Tasavuuf Yolunda Manevî Cihad, 125. 
11 Aydoğmuş, Harput Kültüründe Din Âlimleri, 111; Karabulut, Şeyh Ali 

Sebiti el-Palevi, XVI; Selim Özarslan, “Bir Osmanlı Aydını: Palulu Şeyh 

Ali Sebti el-Palûvi”, Uluslararası Palu Sempozyumu Elazığ 11-13 Ekim 

2018 Bildiriler Kitabı, Weşanên Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Elazığ, 1/47. 
12 Selimefendigil, Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divan, 17; el-Çanî, Ulemauna 

Mine’l-Muderrîsîn, 186. 
13 Selimefendigil, Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divan, 17. 
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Şêx Selîmî, îcazetnameya xelîfetîyê ji Şêx Elî Septî digire û 

li herêmê dest bi karê îrşadê dike. Di vê pêvajoyê da li gor mirûdên 

wî hinek caran halên ecêb lê çêbûne û wan ev halana wek menqibe 

gotine û di nav milet da belav kirine. Hinek ji van menqibeyan di 

berhema Kiğılı Şeyh Selim Efendi -Divan- da derbas dibin. Li jêrê ji 

van menqibeyan çend heb wek mînak hatine dayîn. 

Şêx Selîm Efendî bi armanca kirina îrşadê gelek caran bi 

rêya navçeya Çerme (Yedisu) yê ji Bîngolê diçe Erzurumê. Şêxî, li 

ser rêya xwe hinek caran diçe navçeya Çerme (Yedisu) ya Bîngolê, 

navçeya Çatê ya Erzurumê, navçeya Tercana Ezirganê û bi miletê 

wan gundan ra sohbet dike. Wisa tê xwîyakirin ku kêfa hinek kesan 

ji van zîyaretan ra nayê û gilîyê Şêxî bi walîyê herêma Ezirganê 

Mehmet Zeki Müşir Paşa da dikin. Mehmet Zeki Paşa, li ser vê yekê 

gazî Şêx Selîm Efendî dike tîne Ezirganê û îfadeya wî digre. Piştî 

dayîna îfadeyê Şêx Selîmî li huzûra Walî, bi tirkî van her du malikan 

dixwîne: 

Terk edenler şöhreti insan olur. 

Masivadan el çeken sultan olur. 

 

Bu cihanın yok bekası bil yakin. 

Hak buyurdu: “Külli şey’in fan olur14”. 15 

Mehmet Zeki Müşir Paşa, dema ku van malikan dibîhîze ji 

vê muameleya bi Şêx ra kirîye poşman dibe, jê lêborîna xwe 

dixwaze, radibe destê wî maçî dike û piştî kirina îzet û îkramê Şêxî 

bi rê dike. 

Salekî piştî vê bûyerê Mehmet Zeki Paşa, ji bo armanca 

zîyaretkirina Şêx Selîm Efendî tevî ordîya xwe radibe diçe navçeya 

Gêxîyê gundê Xerabeya, ji Şêxî ra dibêje “Ez dixwazim li vê derê ji 

te ra koşkek çêbikim û ji te û zarokên te ra meaş girê bidim”. Şêx 

Selîmî, vê pêşnîyaza Walî red dike, pişt ra destê xwe bilind dike û 

weha dibêje: “Ev erd û asîmanê Xwedê çêkirîye ji min ra bes e.” Piştî 

vê bûyerê di navbera Şexî û Walî da hevaltî û dostîyeke manewî 

 

14 Sûreya Rehman: 55/26. 
15 Selimefendigil, Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divan, 17. 
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çêdibe û Şêx Selîmî ji bo Walî munaceatek bi tirkî dinivîsîne16. 

Munaceatê wehadestpê dike: 

İlahî, İslam Padişahını eyle mensur. 

Ona buğzedenleri eyle mekhur. 

 

Ona haset edenlere verme fırsat. 

Mudam eyle onu daim rahat. (Destxet, 9/1) 

Şêx Selîm Efendî, rojekî bi armanca kirina îrşadê tevê 

mirûdên xwe ji Bîngolê radibe diçe navçeya Tekmanê. Ew dema di 

navbera Bîngolê û navçeya Çetê ra derbas dibin hurçek ji çîyê ber bi 

wan ve tê, xwe digîhîne wan û diçe pêşîya Şêxî, lingê wî tevî 

zengûya hespê dixe devê xwe. Hevalên Şêxî, dema vê rewşê dibînin 

gelek ditirsin, lê Şêx Selîmî bi çoyê ku di destê wî da ye hêdî hêdî li 

pişta hurçê dixîne û piştî demek kurt hurç dev ji Şêxî berdide û ji 

wan dûr dikeve. Piştî salekî Şêx Selîm Efendî û mirûdên wî di heman 

cihî ra dubare derbas dibin û heman hurç jî tevî kudukên xwe ji 

heman çîyayî da tê ser rêya wan û wek cara yekem lingê Şêxî tevê 

zengûya hespê dike devê xwe. Şêx Selîm Efendî, ji bo vê heywanê 

dia dike, piştî diayê Şêxî, hurç tevî kudukên xwe ji wan dûr dikeve 

diçe. Mirûdên Şêxî, dema sedema vê yekê jê dipirsin ew weha dibêje 

“Kudukên vê hurçê tunebûn wî bi zimanê xwe yê hal ji min xwest kû 

ez jê ra dia bikim û min jî daxwaza wê bi cih anî.”  

Tê gotin ku di dema bêderan da rojekî Şêx Selîm Efendî tevî 

mirûdên xwe di ber gunekî ku girêdayî bi navenda bajarê Erzurumê 

ve ye derbas bûye, gundîyan ji ber ku ji Şêxî heznekirine jê dûr 

sekinîne û pêşwazîya wî û hevalên wî nekirine. Di wê demê da li wî 

gundî, ji nişka va ewrên reş û tarî derketine û bûye xurmin û gurmîna 

wan, gahên ku li ser bênderê di qelman da nin dikin oreor û têne cem 

Şêxî. Dema gundî vê yekê dibînin ji fikrên xwe yên nebaş ên di 

derheqê Şêxî da difikirîn poşman dibin û jê lêborîna xwe dixwazin. 

Şêx Selîm Efendî, rojekî li gundê Lîçika ku girêdayî bi 

navçeya Çatê ye dibe mêvanê mirovek bi navê Dewrêş. Ev mirov 

dixwaze Şêx Selîmî biceribîne û goştê ku bi pereyê heram hatîye 

kirîn dipijîne li ser sifrê dide ber Şêxî û yê bi pereyê helal hatîye 

 

16 Selimefendigil, Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divan, 17-18. 
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kirîn jî dide ber xwe. Şêx Selîm Efendî, goştê ku bi pereyê heram 

hatîye kirîn ji ber xwe bilind dike dide ber Dewrêşî û yê helal jî ji 

ber wî bilind dike dide ber xwe û dixwe. Li pêşberî wî gundî da 

çemek hebûye û dema Şêxî ji wî çemî derbas dibe hespê wî di nav 

çemî da mîz dike û Şêxî li Dewrêşî vedigere û dibêje “Çawa bi mîza 

vî hespî ev çem heram nabe wisa jî bi vê goştê heram bi min tiştekî 

nabe”.  

Piştî wefata Şêx Selîm Efendî, malbata wî bi hostayekî 

nemisilman, li ser gora wî tirbek dide çêkirin. Mirovên herêmê ji vî 

hostayî ra di derheqê Şêxî da gelek tiştên baş dibêjin û hosta jî 

dixwaze Şêxî bi ceribîne kan gelo ev gotinên ku gundî dibêjin rast 

in an na? Hosta, di çêkirina tirbeyê da bi zanistî kakûçê xwe di 

temela tirbeyê da dihêle û piştî qedandina tirbeyê hosta ji gundîyan 

ra dibêje “Min çakûçê xwe di temela tirbeyê da ji bîr kirîye û hiştîye, 

ji ber vê yekê lazim e ez vê tirbeyê hilweşînim û kakûçê xwe 

derxînim”. Zarokên Şêx Selîmî, li ser vê yekê ji hosta hetanî dora 

rojê midet dixwazin. Di heman şevî da hosta di xewna xwe da dibîne 

ku çakûçê wî avêtine serjorê tirbeyê. Hosta subê zû diçe mêze dike 

ku çakûçê wî li serjorê tirbeyê ye.  Hosta dema vê yekê dibîe dibe 

misilman17.         

1.4. Berhemên Wî 

Hetanî roja îroyîn berhemên Şêx Selîm Efendî teqez 

nehatine tesbîtkirin ku gelo ew xwedîyê çend berheman e? Bi tenê 

van salên dawîyê ji alîyê nêvîyê malbata wî Mela Xalis 

Selîmefendîgîl ve hinek helbestên wî hatine berhevkirin û bi navê 

“Kiğılı Şeyh Selim Efendi-Divan-” ve hatîye çapkirin. Di bin vê 

serenavê da ew helbestên ku ji alîyê Mela Mehmûdî va hatine 

berhevkirin û malbata wî destxeta wan helbestan daye me, em ê ji 

alîyê ruxsarî û naverokê ve binirxînin. 

1.4.1. Dîwana Wî 

Dîwana Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê ji alîyê Mela Xalîs 

Selîmefendîgîl (1939-2020) va hatîye amadekirin û di sala 2007an 

da li İstanbolê di nav weşanên Kentê da wek 191 rûpel hatîye 

weşandin. Berhem wek du beş hatîye amadekirin, di beşam yekem 

 

17 Selimefendigil, Kiğılı Şeyh Selim Efendi Divan, 24-25. 
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da di derheqê dîroka Gêxîyê, jiyana Şêx Selîm Efendî, zarokên wî, 

kerametên wî û seydayên wî da gelek agahî hatine dayîn û di beşa 

duduyan da jî helbestên wî hatine nivîsandin û di bin her malikê da 

jî bi kurtasî şerha wê hatîye kirin.  

Di diwanê da 21 helbest henê. Amadekar, helbest bi du 

alfabeyan yanê bi alfabeya erebî û ya latinî nivîsandîye, li ser rûpela 

alîyê rastê bi herfên erebî û li ser alîyê çepê jî bi herfên latinî helbest 

hatine nivîsandin. Elfabeya erebî bi zêr û zeber hatiye nivîsandin û 

ev yeka jî rast xwendina helbestan hêsantir dike.   

Dema me biryar da ku em li ser helbestên Şêx Selîm 

Efendîyê Gêxîyê bixebitim, berya her tiştî me bi malbata wî ra têkilî 

danî. Yek ji nêvîyên malbata wî, bi navê Cevat Selîmefendîgîl18 

hevalê min ê mektebê ye û min ev fikra xwe jê ra got û jê alîkarî 

xwest. Li ser daxwaza alîkarîyê, wî agahîyên ku dizanîbûn bi min ra 

parve kir û ew belgeyên li cem malbata wan hene anî teslîmî min 

kir. Bi rastî, ji bo vê alîkarîyê em deyndarê mamoste Cevat 

Selîmefendîgîl in û spasîyên xwe pêşkeşî cenabê wî dikin. 

 Mamoste Cevat Selîmefendîgîl, destxeta helbestên Şêx 

Selîmî ya orjînal da me. Tevahîya destxetê 150 wereqe ye, bi herfên 

erebî û bi zêr û zeber hatîye nivîsîn. Kaxiza destxetê bi ahar e û rêngê 

wê jî zer e. Di derheqê mustensîx da li ser wereqeyan an jî di dawîya 

destxetê da tu agahîyek tune ye. Li gor agahîyên ku Mamoste Cevat 

Selîmefendîgîl dan me, ev destxet ji alîyê Mela Mehmûdî ve hatîye 

nivîsîn, Mela Mehmûdî li herêmê gerîyaye û ew helbestên ku di nav 

gel da hatine gotin ji devê wan girtîye û berhev kirîye. Mela 

Mehmûdî ji malbata Şêx Selîmî ye, kurê Axa ye ew jî kurê Mela Elî 

ye ew jî birayê Şêx Selîm Efendî yê piçûk e.  Mela Mehmûdî bi eslê 

xwe ji gundê Îkîzlera navçeya Azakperta (Adaklı) bajarê Bîngolê ye, 

bi salan li Stenbolê di di sazgeha Mudurîyeta Giştî ya Weqfan da di 

beşa destxetan da wek karmend xebitîye û piştî malnişînbûyînê 

vegerîyaye welatê xwe û hetanî vê gavê li gudê xwe Îkîzlerê jîyana 

xwe berdewam dike. 

 

18 Cevat Selîmefendîgîl, li bajarê Erzurumê wek mamosteyê fermî di 

dibistanekî fermî da dixebite. 
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Mamoste Cevat di agahîyên xwe da ji me ra got ku helbêstên 

Şêx Selîm Efendî ne bi tenê ên ku Mela Mehmûdî berhevkirine ne, 

digel vana hinek helbestên din jî hene û desxeta wan helbestên 

mayîn li gundê Navrê ya navçeya Azakperta (Adaklı) bajarê 

Çewlikê li cem kesek bi navê Şêx Elî ne. Piştî wefata Şêx Elî, destxet 

ketine destê kurên wî lê me bi tu awayî zarokên wî îqna nekirin û 

wan nusxeyek wê destxetê wek fotokopi jî nedan me. Li ser vê 

agahîyê me jî bi malbata navborî ra têkilî danîn, mixabin nedan me 

jî.  

 

1.5. Kesayeta Wî ya Edebî 

1.5.1. Zimanê Wî  

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê bi du zimanan yanê bi kurdî û 

tirkî helbest nivîsîne. Zimanê helbestên wî gelek sade, zelal û 

herikbar e. Mirov têdigêhêje ku ew, di warê zimên da gelek zêde 

şareza ye. Wî di helbestên xwe da zimaneke hêsan bi kar anîye. Wisa 

tê xwîyakirin ku Şaîrî, di warê zimanê tirkî da gelek hosta ye. Çawa 

li jorê jî derbas bû Şêx Selîm Efendî, di xortanîya xwe da çûye 

Stenbolê di dergahê Şêx Ehmed Zîyauddîn Gumuşxanewî da 

perwerde dîtîye û zimanê tirkî baş hîn bûye. Li gor qenaeta me ev 

hostatîya Şaîrî di warê tirkî da ji vê derê tê. Mirov dema helbestên 

wî yên bi tirkî dixwîne qenaetek wisa çêdibe. Bo nimûne: 

Senin feyzinden aldi gül 

Sana yüz bin selam olsun 

Anunçün zar eder bülbül 

Sana yüz bin selam olsun  (Destxet, 4/1) 

 

Ölüm vardır, kabir vardır, hesap ile azap vardır 

Unutmayın bu inkârı, meğer imdat eder rahman (Destxet, 

3/11) 

Her weha Şêx Selîm Efendî, di bikaranîna zimanê kurdî da 

jî pisporîya xwe nîşan dide. Dema mirov helbestên wî dixwîne bi 

awayekî eşkere dibîne ku wî, zimanê kurdî bi awayekî baş 
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emilandîye, xwe ji peyv û têgehên ku wateya wan baş nayê zanîn 

dûr xistîye û xwe nêzîkî zimanê gel kirîye. Ev yeka di van mînakên 

jêrê da bi awayekî zelan tê xwîyakirin. 

Gelo qutbek Xweda dabû ku sed heyf çû ji dunyaê 

Wek rojê zîya dabû ku sed heyf çû ji dunyaê  (Destxet, 17/1) 

 

‘Eşqa mecaz hasil bibe 

‘Aşiq eger sadiq bibe 

Babê heqîqet lê vebe 

Hêca digê me‘newîyetê  (Destxet, 5/1) 

Mijara helbestên wî bi piranî eşqa îlahî û hezkirina Hz. 

Pêxember e. Hetanî vê gavê 21 helbestên Şêx Selîm Efendî hatine 

berhevkirin û gelek helbestên wî jî wendan e. Helbest, bi kêşa erûzê 

hatine nivîsîn lê di bikaranîna kêşa erûzê da Şairî zêde serkeftî nîne.  

Helbest, bi terza çarîn û qesîdeyên ku bi cureyên; munaceat, ne’t, 

methiye û nesîhetnameyê hatine nivîsîn. Hinek caran mirov rengê 

lîrikî jî di helbestan da dibîne lê bi zelalî dikare bê gotin di helbestan 

da rengê edebîyata îrfanî serdest e. Helbestên wî yên ku hatine 

berhevkirin 15 heb bi tirkî, 4 heb bi kurdî, 1 bi kurdî-tirkî û 1 jî bi 

erbî-tirkî ye. 

Her çiqas zimanê helbestên wî hêsan û zelal be jî Seyda di 

hinek helbestan da jî zimanek giran yanê zimanê edebîyata klasîk bi 

awayekî serkeftî emilandîye. Bo nimûne wî, helbesta 20an bi 

zimanekî giran nivîsandîye. 

Sirr-i lewlak, şah-i eflak, mefxer-î kewn û mekân 

Hem hebîb-î zat-î kûbra, ya Resûlellah meded 

“Kuntu kenzen mexfîyyen”, mîftahi oldun beguman 

Mezher-î zat-î Huda sen, ya Resûlellah meded  (Destxet, 

20/1)  

1.5.1.1. Tesîra Devoka Botan û Hekarîyê 
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Zimanê Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, zimanekî servekirî û 

zelal e, peyvên ku wî di helbestên xwe da bi kar anîye maneya wan 

hêsan e. Mirov dema helbestên wî di ber çavan ra derbas dike bi 

awayekî zelal dibîne ku Şêx Selîmî helbestên xwe bi devoka serhedê 

nivîsîye lê haya wî ji devoka Botan û Hekarîyê jî heye û wî di çend 

helbestên xwe da ev devok jî emilandîye. Di devoka Botan û 

Hekarîyê da herfa “t”yê di dawîya lêkeran da tê19. Bo nimûne bibit, 

diket, divêt, bivêt û hwd. Şairî jî di helbestek xwe da lêker bi vî rengî 

bi kar anîye. 

Qelbê ku zakir nabit e 

Xeflet di wî da sabit e 

Qet feyz jî çênabit e 

Daîm di qeyda zulmetê da  (Destxet, 5/4) 

 

Elhemdu lîllahî’l-xefûr, dîsa bi xêr hat ev bihar 

Bulbul dikit efxan nû zar, dîsa bi xêr hat ev bihar  (Destxet, 

7/1)   

1.5.1.2.  Unsûrên Erebî 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, seydayê medresan û şêxê ehlê 

terîqeta neqşebendîyan e. Dema mirov li helbestên wî mêze dike 

dibîne ku bi awayekî baş haya wî digel zimanê kurdî, ji tirkî û erebî 

jî heye. Wî, di helbestên xwe da hinek peyv û têgehên erebî bi kar 

anîye lê maneya wan zêde dijwar nîne. Bo nimûne hinek peyv û 

ravekên ku Şairî di helbestên xwe da emilandîye li xwarê hatine 

dayîn: 

Xurûc, alî, qebz, xubar, serîrî seltenet, semî‘na, ete‘na, we lî şe’nî, 

zîl û zaîl, letîf, nûr, enwer, cewher, azabi narî kubra, zubdeî sirrî 

heqaîq, Şafiî yemî’l-ceza û hwd.    

1.5.2. Mexlesa Wî 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, di helbestên xwe da mexlesa 

“sîn û lam”ê bi kar anîye. Sîn û lam her du herfên destpêkê yên navê 

wî ne. Wek tê zanîn bi gelemperî şairên edebîyata klasîk mexlesa 

 

19 Nesim Sönmez, Dîwana Şêx Muşerrefê Xinûkî-Metn û Lêkolîn, 

(Dîyarbakir: Weşanên Seyda, 2018), 15.     
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xwe bi piranî di malika dawîyê ya helbestên xwe da nivîsîne, lê em 

dema li helbestên Şêx Selîmî mêze dikin dibînin ku wî mexlesa xwe 

gelek caran di malik an çarîna dawîyê da ne di navenda helbestê da 

bi kar anîye an jî qet bi kar neanîye. 

Şêx Selîm Efendî, di neh (9) helbestên xwe da, li gor rêza 

ku di destxetê da derbas dibe yanê di helbesta 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 

19 û 21î da mexles hîç bi kar neanîye, di pênc (5) helbestan da yanê 

di helbesta 3, 10, 12, 16, 17an da mexles di dawîya helbestê da û di 

heft (7) helbestan da jî yani di helbesta 1, 4, 8, 9, 11, 18 û 20î da 

mexles di nav helbestê da lê ne malika serî û ya dawîyê di yên din 

da bi kar anîye. 

Bo nimûne:  

Gelin tövbe kılın kardaş 

Bu Sîn û Lam’dan ahz edîn 

Vasiyetnamedir size 

Size rahm eyleye Rahman  (Destxet, 3/15) 

 

Sîn û Lam pir bênewa ye 

Jar û edna û geda ye 

Segê dergahê ‘ula ye 

Li te bin yûz bîn selam  (Destxet, 10/16) 

  

Eşiğine bu âlem, cümle muhtac 

Bu Sîn û Lam hususen bînewadir 

Serir-î saltanatte şe’ni âlî 

Kelimullahî ba ‘erş-i ‘uladır   (Selimefendigil, 2007, 1/6) 

1.5.3. Edîbên ku li Ser Tesîr Kirine 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê di bin tesîra şairên ku berîya wî 

jîyane da maye. Me, di helbestên Şairî da tesbît kir ku ew dibin tesîra 

Ehmedê Xanî (1651/2?-1707) da maye. Her weku tê zanîn di 

medreseyên kurdan da piştî ku feqî Qurana Pîroz xitim dikin 

berhema Ehmedê Xanî ya bi navê “Nûbihara Piçûkan” dixwînin. Ji 

ber ku Şêx Selîmî jî yek ji ehlê medresê ye wî jî ev berhem û 

berhemên Xanî yên din xwendîye û di bin tesîra wî da maye. Xanî, 

di vê berhema xwe da li pêşîya her beşê nesîhetek ji feqîyan ra 

gotîye. Bo nimûne di serê beşa donzdehan (12) da weha gotîye:  
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Di fesla nûbiharê da digel dilber biçin geştê 

Ji ew xweştir ‘umur nabit li min ew hal qewî xweş tê20 

Şêx Selîm Efendî jî di helbestek xwe da qala biharê kirîye û 

uslûba wî gelek zêde dişibihe ya Ehmedê Xanî. Bo nimûne Şêxî, 

weha dibêje:  

Elhemdu lîllahî’l-xefûr, dîsa bi xêr hat ev bihar 

Bulbul dikit efxan û zar, dîsa bi xêr hat ev bihar (Destxet, 

7/1)   

 

Çîçek û reyhanê di zer, cumle nebat û berr û behr 

Feza Xwedê te kir eser, dîsa bi xêr hat ev bihar (Destxet, 

7/3)   

2. Vekolîna Helbestan  

2.1. Cureya Helbestan 

Helbestên Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê yên ku îro di destê 

me da hene bi zimanê kurdî û tirkî hatine nivîsîn. Di destxeta Mela 

Mehmûdî da 21 helbest hene û her weha ji ber vê destxetê berhema 

bi navê “Kiğılı Şeyh Selim Efendi-Divan-” ji alîyê nevîyê malbata wî 

Mela Xalis Selîmefendîgîl (1939-2020) ve hatîye amadekirin.  

Di destxetê da çar (4) helbest yanê helbesta 5, 7, 10 û 17an 

bi kurdîya kurmancî, panzdeh (15) helbest yanê helbesta 1, 3, 4, 6, 

8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 û 21î bi tirkî ne, du (2) helbest 

yanê helbesta 2 û 13an jî bi terza mulemmayê ne. Helbestên ku di 

destxetê da cih girtine ji alîyê mustensîxî va li wan hejmar hatîye 

dayîn û me jî di vekolîna xwe da li gor hejmara helbestên destxetê 

çavkanî nîşan daye.  Helbest, bi kêşa erûzê, kêşa kiteyî û bi qafîyeyê 

hatine nivîsandin, lê mirov dema helbestan di ber çavan ra derbas 

dike dibîne ku Şêx Selîmî, di vî warî da gelek serkeftî nîne û hema 

bibêje di tevahîya helbestên wî da ev yeka derdikeve pêşberî 

mirovan. Bi îhtîmaleke mezin ev kêmasî ne kemasîya Şairî ye, 

 

20 Ehmedê Xanî, Nûbar, (Berhevkar, Zeynelabidîn Zinar), (İstanbul: 

Weşanên Roja Nû, 1986), 31. 
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kêmasî ya kesên ku ev helbest jiberkirine ye û bi demajoyê va hinek 

guhertin di helbestan da hatine çêkirine lewra ev kêmasî derdikevên 

meydanê. Di dîwanê da helbest wek qesîde hatine nîşandan lê ev 

helbest bi piranî şert û mercên qesîdeyê bi cih naynin21. 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, hinek helbestên xwe bi taybetî 

ji bo hin kesayetan nivîsîye. Bo nimûne helbesta nehan (9)an bi 

armanca ku walîyê bajarê Erzînganê yê serdema wî, di kar û xebatên 

xwe da serkeftî bibe bi cureya qesîdeyê helbestek nivîsîye û tê da ji 

bo serkeftina Walî ji Xwedê ra dia kirîye û qesîdeya huvdehan (17) 

jî li ser wefata Şêx Ehmedê Çanî wek mersîye nivîsîye û têda huzn 

û kedera xwe anîye zimên.       

Agahîyên di derheqê ruxsarîya helbestên Şêx Selîm 

Efendîyê Gêxîyê li xwarê di xişteyê da jî hatîye dayîn.  

Rêza  

Helbes

tê 

Mali

k/ 

Çarî

n 

Zimanê 

Helbestê 

Cureyê Nezmê  Qalibê Erûzê 

1 8 Tirkî Qesîde/Medhîye Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun/ Fe‘ûlun 

2 5 Kurdî/Tirkî Qesîde Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun 

3 15 Tirkî Çarîn/Nesîhetname Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun 

4 11 Tirkî Çarîna Mutekerrîr/ 

Medhîye  

Mefa‘îlun/ Mefâ‘îlun 

5 7 Kurdî Çarîn/Biharîye Mustef‘îlun/ Mustef‘îlun 

6 14 Tirkî Qesîde Fa‘îlatun/ Fa‘îlatun/ Fa‘îlun 

7 9 Kurdî Qesîde Mustef‘îlun/ Mustef‘îlun 

8 12 Tirkî Qesîde Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun 

9 24 Tirkî Qesîde/Munaceat Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun/ Fe‘ûlun 

10 16 Kurdî Çarîna Mutekerrîr Fa‘îlatun/ Fa‘îlatun/ 

11 45 Tirkî Qesîde Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun/ Fe‘ûlun 

12 12 Tirkî Muxemmes Mustef‘îlun/ Mustef‘îlun 

 

21 Mahmut Gider, “Kiğılı Şeyh Selim Efendi’nin Dünya Algısı”, Bingöl 

Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5/1, (Payîz 2018), 14. 
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13 4 Tirkî/Erebî Çarîna Mutekerrîr Mustef‘îlun/ Mustef‘îlun 

14 10 Tirkî Çarîna Mutekerrîr/ 

Munaceat 

Mustef‘îlun/ Mustef‘îlun 

15 14 Tirkî Qesîde Mef‘ûlu/ Mefa‘îlun/ Mef‘ûlu/ 

Mefa‘îlun 

16 7 Tirkî Çarîna Mutekerrîr Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun 

17 11 Kurdî Qesîde/Mersîye Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun 

18 5 Tirkî Qesîde Mustef‘îlun/ Mustef‘îlun 

19 13 Tirkî Qesîde Mustef‘îlun/ Mustef‘îlun 

20 7 Tirkî Çarîn Fa‘îlatun/ Fa‘îlatun/ Fa‘îlun 

21 7 Tirkî Çarîn Mefa‘îlun/ Mefa‘îlun 

Xişteya Helbestan 

2.2.  Kêşa Erûzê  

Kêş (wezn) ew pîvan e ku di nezmê da tê bikaranîn. Lê şert 

e ku nezm bi kîjan pîvanê destpê kiribe, bi wî jî biqede. Di edebiyata 

Kurdî da kêşa xwemalî (kîteyî/birgeyî), kêşa ‘erûzê û kêşa azad 

hatiye bikaranîn. Kêşa xwemalî, li ser lihevkirina hejmarên kîteyan 

ava dibe û zêdetir di edebiyata gelêrî da, kêşa ‘erûzê di edebiyata 

klasîk da û kêşa azad jî di edebiyata modern da hatiye bikaranîn22. 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, çawa li jorê jî derbas bû di 

bikaranînan kêşa erûzê da zêde serkeftî nîne. Her çiqas wî, xwestîye 

li gor kêşa erûzê helbestên xwe binivîse lê hema bêje di tevahîya 

helbestan da jî wezin bi awayekî zelal dernakeve. Bo nimûne ji 

helbestek kurdî û tirkî wek mînak bikar nîna kêşa erûzê hatîye dayîn. 

“Mustef‘îlun/ Mustef‘îlun”  

                -   -    +  -/      -   -    +  -  

Qelban xerez/ muqelle be  

Geh nar dibe/ geh nûr dibe 

Geh rahet û/ mesrûr dibe 

 

22 Sönmez, Dîwana Şêx Muşerrefê Xinûkî-Metn û Lêkolîn, 33.  
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Nêzîk dibe/ ji wesletê  (Destxet, 5/3) 

 

“Mefa‘ îlun/ Mefa‘îlun” 

   +  -   -  -/    +  -   -  -   

Elim boştur, yüzüm kare 

Velâkin âşık-ı zârem 

Garibem yolları bilmem 

Geleyim ya Resulullâh  (Destxet, 8/7) 

2.3.  Kêşa Xwemalî 

Mirov dikare bibêje Seyda, di kêşa xwemalî da zêdetir 

serkeftî ye, bi piranî helbestên xwe bi 8 û11 kiteyan nivîsîye. Bo 

nimûne:  

Qelban xerez/ muqelle be  

Geh nar dibe/ geh nûr dibe 

Geh rahet û/ mesrûr dibe 

Nêzîk dibe/ ji wesletê  (Destxet, 5/3) 4+4=8 

 

Yüzün nûrî güneş/ten încîladr 

Bu sîn û lam anin/çûn mübtelaır  (Destxet, 11/13)  6+5=11 

2.4. Mulemme‘ 

Di ferhengê da mulemme‘ tê wateya birqonekbûnê û 

rengînbûnê23. Di edebiyata klasîk da “mulemme‘” wek têgeheke ji 

helbesta ku bi pirzimanî hatiye nivîsandin ra tê gotin. Yanê; di 

mulemme‘ê da şert e ku herî kêm helbest bi du zimanan hatibe 

nivîsandin. Bo nimûne, eger helbestek bi Kurdî û Farisî hatibe 

nivîsandin, jê ra mulemme‘tê gotin24. 

Şairên ku di şopa edebîyata klasîk da helbest nivîsandine 

gelekan mulemme‘ jî nivîsîne. Şêx Selîm Efdendîyê Gêxîyê jî yek ji 

wan şairan e ku wî bi vê terzê helbest nivîsîye. Wî du helbest yanê 

 

23Mecdu’d-Dîn Muhemmed Bîn Ye‘Qûb El- Fîrûz Abadî, el- Qamûsu’l-

Muhît, (Tehqîq, Enes b. Muhemmed eş-Şamî we Zekeriya Cabir Ehmed), 

(Qahîre: 2008), 1488. 
24 Sönmez, Dîwana Şêx Muşerrefê Xinûkî-Metn û Lêkolîn, 33. 
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helbesta duduyan (2) bi kurdî-tirkî û ya sêzdehan (13) jî bi tirkî-erebî 

wek mulemme‘ nivîsîye. Bo nimûne li xwarê di malika yekem da 

misra yekem bi kurdî ye û ya duyem jî bi tirkî ye; di çarînê da jî 

herweha misra yekem û sêyem bi tirkî ye û ya duyem û çarem jî bi 

erebî ye. 

Eya dîlber, ji ‘eşqa te dilê min pir perîşan e 

Senin hüsnünle sergeşte dibim her şuphê perwan e  (Destxet, 

2/1) 

 

Bülbül nedir ağladığın?  

Es-sebru miftahu’s-surûr 

Can û ciger dağladığın 

Es-sebru miftahu’s-surûr   (Destxet, 13/1) 

2.5. Îqtibas   

Di edebiyatê da îqtibas tê wateya helbestvanek yan jî 

nivîskarek bi armanca ku maneya gotina xwe xurttir û xweşiktir bike 

hildana ayêtan û hedîsan bi tevahî yan jî perçeyek ji wan. Di îqtibasê 

da şert ew e ku, ew ayêt an jî hedîsên wek îqtibas hatine hildan tu 

îşaretek di derheqê ku ew ayet in an jî hedîs in tune be25. Mirov dema 

berê xwe dide edebiyata Ereb, Faris, Kurd û Tirkî, vê mijarê bi 

awayekî zelal dibîne. Bi taybetî di edebiyata klasîk da îqtibasên ji 

ayêt û hedîsan hatine wergirtin, gelek zêde ne. Di edebiyata Kurdî 

da hunera îqtibasê gelek zêde hatîye bi kar anîn26. 

Şêx Selîm Efdendîyê Gêxîyê jî hunera îqtibasê di helbestên 

xwe da bi kar aniye. Şêx Selîmî bi emilandina hunera îqtibasê 

xwestîye maneya helbestên xwe kûrtir û berfirehtir bike. Li xwarê 

me, ew îqtibasên ku Şairî kirîye dane. 

2.5.1. Ayeta Qabê Qewseyn 

Li gor bawerîya îslamê ev ayet delîla ku Hz. Muhemmed 

(sxl) dema diçe mî‘racê bi Xwedê ra diaxive ye û bi piranî di 

Mî‘racîyeyan da hatîye bi kar anîn. Gelek sofîyan jî ev ayet bi 

maneya wê ya mecazî fêm kirine û wek delîla nêzikahîya di navbera 

 

25 Sönmez, Dîwana Şêx Muşerrefê Xinûkî-Metn û Lêkolîn, 49. 
26 Sönmez, Dîwana Şêx Muşerrefê Xinûkî-Metn û Lêkolîn, 50. 
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Xwedê û Resûlê wî da dane nîşandan. Xwedê Teala di Qurana Pîroz 

da weha ferman dike. “Bi qasî du kevanan an jî hê jê kêmtir nêzîkî 

wî bû” 27 Gotina “Qabe qewseyn” tê maneye “bi qasî navbera du 

kevanan”, “qab” cihê ku di navenda kevanê da tîr lê tê danîn e, 

“qewseyn” jî di vê nuqteyê da dûrbûna her du koşeyên kevanê ye. 

Di tesewufê da ev ayet bûye delîl ku her tişta ku bûye an jî dibe heq 

e. Şêx Selîmî jî bi armanca ku vê rastîyê bîne bîra mirovan ev ayet 

wek îqtibas wergirtîye. 

Açıldı bir serai perde 

Ki dil vasfından acizdir 

Eriştim kab-ı kavseyn e 

Mekânım la mekân oldu  (Destxet, 21/4) 

2.5.2. Ayeta Îla Yewmî’l-Qîyame 

Ayeta “Îla Yewmî’l-Qîyame” di Quranê da di heyşt (8) 

ayetan da derbas dibe û tê maneya “heta roja qîyametê” 28. Qiyamet, 

tê maneya ji nû va vejandin û kombûna di mehşerê da, dawî lêhatina 

dinyayê û alema piştî mirinê. Di Quranê da di derheqê roja qîyametê 

da gelek ayet hene û tevahîya wan jî ezamet û dehşeta sehneyên wê 

teswîr dikin. Di edebîyatê da ji gelek alîyan va roja qîyametê hatîye 

bi nav kirin û her weha Şêx Selîm Efendî jî bi armanca eşqa îlahî 

bîne bîra mirovan ev ayet wek îqtibas hildaye.     

Alim, bike ger subh û şam  

Wesfan Îla Yewmî’l-Qîyam 

Hêj nabite bêşek temam 

Lew Sîn û Lam ket heyretê  (Destxet, 5/7) 

2.5.3. Ayeta Kullu Men ‘Eleyna Fan 

 

27 Sûreya Necm: 53/9. 
28 Sûreya Alî Îmran: 3/55; Sûreya Nîsa: 4/87; Sûreya Maîde: 5/14-64; 

Sûreya En‘am: 6/12; Sûreya E‘raf: 7/167; Sûreya Îsra: 17/62; Sûreya 

Qeses: 28/71-72; Sûreya Casîye: 45/26; Sûreya Ehqaf: 46/5; Sûreya 

Qelem: 68/39. 
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Orjînala ayetê “Kullu Men ‘Eleyna Fan29” e û maneya wê jî 

ev e: “Her tiştên ku li ser erdê hene tev fanî ne (diçin û namînin)”. 

Sêx Selîmî, ev ayet hinek guherandîye û bi şeklê “Kullu şeyîn fan”  

wergirtîye. Ji ayetê jî tê fêm kirin ku ev dinya ya ku em tê da dijîn 

dinyayek xapînok û derewîn e. Şairî jî di heman bawerîyê da ye û bi 

armanca ku gotina xwe bi hêztir bike ji Quranê ev ayet wek îqtibas 

wergirtîye.   

Terk edenler şöhreti, insan olur 

Masivadan el çeken sultan olur 

Bu cihanın yok bekası bil yakin 

Hak buyurdu: “Kullu şeyin fan olur”  (Destxet, 6/1)  

2.5.4. Hedîsa Lewlakeyê 

Di warê tesewufê da hedîsa ku bi navê “lewlake” meşhûr 

bûye ew, wek hedîseke qudsî hatiye rîwayetkirin. Di nîvê sedsala 

VIIIan da li Besrayê di bin serokatiya Rabîatu’l-‘Adewiyeyê da 

komek ji sofiyan zêdetir li ser evîna îlahî sekinîne û ev yek derxistine 

pêşîyê. Ehlê tesewufê vê hedîsê wek hedîseke pîroz dipejirînin û her 

dem didin pêşiya xwe û girîngiyeke mezin didinê. Di edebiyata 

klasîk da jî ev hedîs, cihekî girîng digire û pirê helbestvanan jî ev 

hedîs di qesîdeyên xwe da weke îqtibas hildane30. 

Şêx Selîm Efdendî jî di helbestên xwe da çar caran yanê di 

helbesta 3/7, 5/7, 9/8 û 20/1î da ev hedîs wek îqtibas hildaye. 

Tevahîya hedîsê evha ye: “Lewlake lewlake lemma xeleqtu’l-eflak/ 

Xwedê ferman dike ku “(Ey Muhemmed!), eger ku ne ji bo te ba min 

ev gerdûn nediafirand.” Ev hedîsa hanê di edebiyata klasîk da bi 

rêya telmîhê jî wek  “lewlake”yê derbas dibe. Li gor alimên hedîsê, 

ev hedîs mewzû ye yanê nerast e. Ev hedîs, di nav ehlê tesewufê da 

gelek zêde berbelav e. Bo nimûne Şêx Selîm Efdendî di helbestên 

xwe da ev hedîs weha bi kar aniye: 

Sirr-i lewlak, şah-i eflak, mefxer-î kewn û mekân 

 

29 Sûreya Rehman: 55/26. 
30 Sönmez, Dîwana Şêx Muşerrefê Xinûkî-Metn û Lêkolîn, 50.  
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Hem hebîb-î zat-î kubra, ya Resûlellah meded 

Kuntu kenzen mexfîyyen, mîftahi oldun beguman 

Mezher-î zat-î Huda sen, ya Resulellah meded  (Destxet, 

20/1)  

2.5.5. Hedîsa Kuntû Kenzen Mexfîyyen 

Xwedê Teala di hedîseke qudsî da dibêje ku “Ez xezîneyek 

veşartî bûm, min xwest ku ez werime zanîn, ji ber vê yekê min mirov 

ji tunebûnê afirandin”. Tevahîya metna hedîsê weha ye: “Kuntu 

kenzen mexfîyye, fe eredtu en u‘rîfe, fe xeleqtu’l-xelqe”. Li gor 

alimên hedîsê ev hedîs mewzû ye yanê nerast e, lê ev hedîs, di nav 

ehlê tesewufê da gelek zêde berbelav e û Şêx Selîm Efdendî jî di 

helbestên xwe da ev hedîs weha bi kar aniye:    

Sirr-i lewlak, şah-i eflak, mefxer-î kewn û mekan 

Hem hebîb-î zat-î kubra, ya Resûlellah meded 

Kuntu kenzen mexfîyyen, mîftahi oldun beguman 

Mezher-î zat-î Huda sen, ya Resulellah meded  (Destxet, 

20/1)  

 

 

2.5.6. Hedîsa es-Sebru Mîftahu’s-Surûr 

Li gor bawerîya îslamê, lazim e bawermend li hember 

bûyeran sebir bikin yanê îsyankarîyê nekin û di warê teseufê da jî ev 

qaîde heye û lazim e sofî her dem bi aram be û xwe ji îsyankarîyê 

dûr bixîne. Şêx Selîmî jî vê exlaqê baş dixwaze bîne bîra mirovan û 

vê hedîsê wek îqtibas digire.  

Bülbül nedir ağladığın?  

Es-sebru miftahu’s-surûr  (Destxet, 13/1) 

2.5.7. Hedîsa ed-Dunya Sîcnu’l-Mu’mînî 

Hz. Muhemmed (sxl) di hedîsek xwe da dibêje ku “ed-

Dunya Sîcnu’l-Mu’mînî we cennetu’l-kafîrî/ dinya zîndana 
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mû’minan e, cineta kafiran e.31”. Şêx Selîmî jî ev hedîs wek îqtibas 

girtîye û xwestîye bala bawermendan bikişîne ku ev dinya hêjayî 

hezkirinê nîne. 

Kanma bu dünya fânidir 

Mü’minlerin zindânıdır 

Zâlimlerin meydânıdır 

Yalvar güzel Allah’a sen 

Yapış ezel dergâha sen (Destxet, 12/4)  

2.6. Têgehên Tesewufê 

2.6.1. Yezdan 

Çawa li jorê jî derbas bû Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê pisporê 

ziman û çanda kurdî ye. Di çanda kurdan da “Yezdan” yek ji navê 

Xwedê ye û wî jî ev nava di helbestên xwe da anîye ziman.  

Ku sed heyf çû Şêx Nûranî, mutî‘ê rebbê rehmanî 

Semî‘na hukmê Yezdan î, ku sed heyf çû ji dunyaê  (Destxet, 

17/9) 21/3 

2.6.2. Îskender 

Li gorî pisporan di dîrokê da du Îskender hene: Îskenderê 

yekemîn yê Yewnanî ye û yê duduyan jî Îskenderê Zu’l-Qerneyn e 

û ew, di Quranê da jî bi navê Zu’l-Qerneyn derbas dibe. Tê gotin ku 

ew,  ebdekî salih û pêxember bûye û li hember êrişên Ye’cûc û 

Me’cûcan bendeke mezin çêkiriye. 

Îskender, di edebiyatê da zêdetir bi hunera telmîhê û bi 

armanca Zu’l-Qerneyn û bi gerandina wî ji bo ava heyatê, bi 

hevaltiya wî ya bi Xizirî ra, bi ketina wî ya welatê tarîtiyê, bi 

rêwîtiyên wî, bi pirbûna leşkerên wî û bi qehremaniya wî hatiye 

qalkirin û Şêx Selîmî jî bi vê armancê behsa Îskender kirîye.  

Cihane geldi İskender, seraser gezdi dunyayi 

Geçürdi âleme hükmi, haraç alırdı deryadan  (Destxet, 3/5) 

 

31 İmâm Newewî, Riyâzü’s-Sâlihîn Elçilerin Efendisi’nden Sözler, (amd. 

Bekir Tuna), (Konya: Weşanên Konevi, , 2006), 208. 
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2.6.3. Silêman 

Hz. Silêman, kurê Dawûd pêxember e û li gor hin rîwayetan 

di donzdeh (12) salîya xwe da li dewsa bavê xwe li ser kursî 

rûniştîye, ew him pêxember e û him jî siltan e. Di edebîyatê da 

Silêman Pêxember bi çîrokên xwe, bi taybetî ji bi gustîla xwe, bi 

kizmûrîyan, bi teyrê hudhud û bi Belqisayê tê bibîranîn. Dema lêvên 

yarê li mohrê tê şibandin qala Silêman tê kirin, dema aşiq qala 

cesaret û mêrxasîya meşûqê xwe bike wî bi bîr tîne. Di edebîyatê da 

kizmûrî sembola ‘eczîyeta aşiq e û Silêman jî sembola text, hêz û 

quwetê ye. Şair, dema pesnê yekî bide wî wek Silêman û xwe jî wek 

kizmûrî dihesibîne. Şex Selîmî jî di malika jêrê da xwestîye bîne bîra 

mirovan ku hêz û quwet fanî ye lewra Silêman jî xwedîyê hêz û 

quwetê bû lê ew jî mir.     

Süleyman padişah geldi ki kaftan kafa hükm etti 

Geçirdi hükmüne Mevla kamu insan ü cani  (Destxet, 3/5) 

2.6.4. Mecnûn  

Çîroka Leyla û Mecnunê, çîrokeke gelerî û serpêhatiyeke 

evînî ye û di edebiyata Îslamê da jî bûye mijara mesnewiyan. Li gor 

hin gotinan ev çîroka hanê çîrokeke rasteqînî ye û lehengên wê jî 

lehengên rasteqînî ne. Çîrok di sedsala VIIan da di serdema Dewleta 

Emewiyan da di dema hukumdarîya Merwan b. Hekemî (623-685) 

da li herêma Necdê qewimîye. Li gorî hinek rîwayetan Mecnûn, 

leqeba helbestvanê bi navê Qeys b. Mulewweha el-Amîrî  (m. 698) 

ye û ev çîrok, ji şîrovekirina helbestên wî derketiye û Leyla jî qîza 

Mehdî b. Saîd el-Emîrî ye32. 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê xwe dişibihîne Mecnûnî û 

dixwaze wek wî ji Xwedayê xwe ra dia bike.  

Geç lâ makâmdan kıl firâr 

İllâ dehvâr eyle kirâr 

Mecnûn gibi sen eyle zâr 

 

32 Sönmez, Dîwana Şêx Muşerrefê Xinûkî-Metn û Lêkolîn, 55. 
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Yalvar güzel Allah’a sen 

Yapış ezel dergâha sen  (Destxet, 12/11) 

2.6.5. Bêdawîbûna Ilmê Xwedê 

Her wekû tê zanîn ilmê xwedê bêdawî û bêpîvan e. Şêx 

Selîm Efendî, dixwaze bibêje ilmê hûjdeh hezar alemî li hember 

ilmê Xwedê wek nuqteyekî ye.  

On sekiz bin âlem hayâl, 

İlminden bir nokta misâl 

Ey şe’ni a’lâ! Bî-zevâl 

Ya ben kime yalvarayım  (Destxet, 14/5) 

2.6.6. Fena Fîllah     

Fena Fîllah, tê maneya wendabûna di hebûna Xwedê da. Ev 

xal, bingeha fikra tesewufê ye. Sofî, tevahîya hebûna xwe wenda 

dike, her tîştî jibîr dike, ji her alîyî ve eleqeya xwe ji dinyayê qut 

dike û dixwaze bi Xwedayê xwe ra bibe yek. Li gor Şêx Selîmî, Şêx 

Ehmedê Çanî, fanîtîya xwe nîşan daya û çûye xwe gîhandîye 

Xwedayê xwe.   

Fena fîllahê me‘dûm bû, feqîrullahê mezlûm bû 

Welê wasil e merhûm bû, ku sed heyf çû ji dunyaê   (Destxet, 

17/9)  

2.6.7. Nefsa Xedar 

 Têgeha nefsê ji bo alema derûnî ya însanan tê bikaranîn. 

Ruh û nefs heman tişt e lê dema mirov berê xwe dide kar û xebatên 

baş ew wek ruh tê bi nav kirin, dema berê xwe dide tiştê xerab ew jî 

wek nefs tê hesibandin. Di warê tesewufê da nefs, di dewsa sifetên 

mirovan ên nebaş da tê bikaranîn. Heft cure nefs hene: 1. Nefsa 

Emmare (mirovan dike rêya xirabîyê), 2. Nefsa Lewwame (Nefsa 

ku mirovan ji kiryarên nebaş poşman dike û wan dixîne rêya başî û 

qencîyê), 3. Nefsa Mulhîme (Nefsa ku Xwedê jê ra îlham dike û xwe 

ji xerabîyan dişoyê ye), 4. Nefsa Mutmeînne (Nefsa ku di warê 

îmanê da qet gunehan nake û xwe bi tevahî ji xetayan dûr xistîye 

ye), 5. Nefsa Razîye (Nefsa ku ji Xwedê razî ye), 6. Nefsa Merzîyye 
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(Nefsa ku Xwedê jê razîye û riza xwe dayîyê ye), 7. Nefsa Safîyye 

an jî Zekîyye (Nefsa ku bi tevahî ji xerabîyan dûr ketîye). Nefsa 

kullî, îrada Xwedê ye, nefsa cuzî nefsa însanan e û nefsa natiqa jî eql 

e33.  

Şêx Selîmê Gêxîyê, di helbestên xwe da ev têgeh wek “nefsa 

xeddar” bi nav kirîye û weha gotîye:  

Başıma gelen bu nefs-î gaddarın elinden 

Mahbub-i Huda, menbe-i feyzane haber ver  (Destxet, 15/4)  

2.6.8. Masiva 

Masîva wek têgeh di dewsa “Ji xeynî Xwedê her tişt” hatîye 

bi kar anîn. Derbasbûna ji masîwayê tê maneya xwe avêtina ber 

dergahê Xwedê. Lê gor ehlê tesewufê, ji xweynî Xwedê tu tiştek 

tune ye. Ew ê ku di dilê wî da ji xeynî hezkirina xwedê hezkirinên 

din heye wî xwe ji masîwayê xilas nekirîye. Rastîya sofîtîyê 

terkkirina masîwayê ye. Şex Selîmî jî vê yekê tîne bîra mirovan:   

Terk edenler şöhreti, insan olur 

Masivadan el çeken sultan olur 

Bu cihanın yok bekası bil yakin 

Hak buyurdu: “Küllü şeyin fan olur”  (Destxet, 6/1)  

2.6.9. Geda 

Têgeha geda di ferhengê da tê maneya parsek, ‘evd û 

bendeyê. Di edebîyatê da herdem di hunera tezatê (dijberîyê) da 

digel sultan tê bi kar anîn. Aşiq, di cih û warê maşûqê xwe da wek 

geda digere, rabûn û rûnişkandina wî, cil û bergên wî û xarin û 

vexwarina wî li hember meşûqê wî wek geda ye, lê ew ji vê rewşa 

xwe memnûn e û hîç gilî û gazindan nake, berevajî li gor wî gedatî 

tiştekî pîroz e. Lewra ew, ji hêla aşiqbûyînê va xwe wek sultanê eşqê 

dibîne.  

Şêx Selîm Efendî jî xwe li hember Hz. Pêxember wek geda 

dibîne û ji vê rewşa xwe qet gilî û gazindan nake. Wi têgeha geda 

çar (4) caran di helbestên xwe da bi lêv kirîye.      

 

33 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, (İstanbul: Weşanên 

Kapı Yayınları, 2013), 355. 
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Kapunda yüzlerim kare, fedayim ya Resulellah 

Kapunda ‘abd-i beçarim, gedayim ya Resulellah  (Destxet, 

8/1) 

2.6.10. Qitmîr 

Wek tê zanîn “Qitmîr” navê kuçikê Eshabê Kehf e. Di 

derheqê vî kûçikî da di tefsîran da gelek şîrove hatine kirin û tê gotin 

ev kûçik diçe cenetê. Lê gelek pisporên tefsîrê van agahîyan rast 

nabînin. Di edebîyatê da bikaranîna qitmîr wek nefspiçûkî hatîye 

nîşandan. Şêx Selîmî jî xwe bi vî rengî li pêşberî Resûlê Xwedê 

nîşan daye. Wi têgeha qitmîr penc (5) caran di helbestên xwe da bi 

lêv kirîye.  

Kapında keşke kıtmirin olaydım 

Ki her gâhî eşiğinde duyardım  (Destxet, 11/1)  

2.6.11. Kesret/ Piranî 

Dinya ji bo însanên ku dixwazin bikemilin cihê derd û kulan 

e. Şêx Selîmî bi têgeha kesretê xwestîye bibêje dinya him sedema 

kul û derdan e him jî cihê ax û nalînê ye û ew ji bo wan kesên ku 

dixwazin bibin fena fîllah asteng e.  

Bu âlem-i kesrette çektiğim derd ü elemler; 

Ol dertlere dermân, merkez-i ihsâna haber ver  (Destxet, 

15/3) 

2.6.12. Xeyal 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê dinyayê bê esl û esas û derewîn 

û xapînok dibîne û dixwazê mirov jî wê wek tiştek bêqîmet bibînin 

û pê nexapin. 

Benzer bu zıll-ı zâile 

Yahut hayâl-ı bâtıla 

Dalma bu fikr-i gâile 

Yalvar güzel Allah’a sen 

Yapış ezel dergâha sen  (Destxet, 12/1)  

Ji ber ku di tesewufê da Xwedê Teala ne têda, her tişt yanê 

hujdeh hezar (18000) alem wek hebûnek rasteqînî nehatîye 

qebûlkirin ew wek xeyal hatîye nirxandin. 
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On sekiz bin âlem hayâl, 

İlminden bir nokta misâl 

Ey şe’ni a’lâ! Bî-zevâl 

Ya ben kime yalvarayım   (Destxet, 14/5)   

2.6.13. Zill/Siha Tiştan 

Di warê tesewufê da dema fikr û ramana rasteqînîyê tê 

şîrovekirin, ji ber ku hebûn di hukmê tunebûnê da tê hesibandin li 

siha tiştan hatîye şibandin. Şêx Selîmê Gêxîyê jî dinya şibandîye 

sîha tiştan û gotîye çewa roj derdikeve sih wenda dibe wisa jî dema 

roja qîyametê tê dinya wenda dibe. Yanê cihê rastî lê hebe li wê derê 

têştên derewîn namînin. Ew weha dibêje: 

Bu dünyâ zıll-ı zâildir, 

Bu hem gaddâr u kâtildir; 

Bu hem dostuna bağîzdir, 

Teâlallah olur düşman  (Destxet, 3/10) 

2.6.14. Fîrarkirina ji La Mekan  

Dinya di tesewufê da wek ciheke bê mekan hatîye 

qebûlkirin. Şêx Selîmî, dibêje dinya cihek bêmekan e û ez dixwazim 

ji vê cihê bêmekan fîrar bikim, xwe bavêjime dergahê Xwedayê 

xwe. Lewra ew dergahek ezelî ye û mirov di axretê da dikare xwe 

bigîhîne wî dergahî. Wek tê zanîn fîrarkirin, ji ber tiştên mecbûrî tê 

kirin û li gor Şêxî, di dinyayê da gelek sedem hene ku mirov ji ber 

wan fîrar dike û xwe digîhîne Xaliqê xwe.    

Geç lâ makâmdan kıl firâr 

İllâ dehvâr eyle kirâr 

Mecnûn gibi sen eyle zâr 

Yalvar güzel Allah’a sen 

Yapış ezel dergâha sen  (Selimefendigil, 2007, 12/11) 

2.6.15. Dinya ya Xedar, Zalim û Qatil 

Gelek sedem hene ji bo hatina însanan ser rûyê dinyayê û ji 

van sedeman yek jî ew e ku lazim e mirov dadperwer be. Li gor 

bawerîya dînê îslamê edaleta heqîqî bi tenê li axretê çêdibe. Şêx 
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Selîmî, dibêje dinya, cîhanek xedar û qatil e, ew kesên ku xwe bi vê 

dinya ya weha va girê didin ew ne mimkûne ku bibine dostê Xwedê. 

Lewra dinya cihê zaliman e û lazim e însan xwe bi dergahê Xwedê 

va girê bide. 

Bu dünyâ zıll-ı zâildir, 

Bu hem gaddâr u kâtildir; 

Bu hem dostuna bağîzdir, 

Teâlallah olur düşman  (Destxet, 3/10) 

2.6.16. Fikra Xayîleyan 

Fikir, ew tişt e ku di bîrdanka mirovan da cih digire ye û wek 

gotineke şênber derdikeve pêşberî însanan. Di tesewufê da lazim e 

di bîrdanka mirovan da bi tenê hebûna mutlaq cih bigire. Li gor Şêx 

Selîmî, hezkirina ji dinyayê fikreke şênber e, zirarê dide mirovan, 

nehewceya bîrdanka mirovan bi vê fikrê meşxûl bibe. Çimkî ev der 

li gor dergahê ezel û ebedê bêqîmet e.  

Benzer bu zıll-ı zâile 

Yahut hayâl-ı bâtıla 

Dalma bu fikr-i gâile 

Yalvar güzel Allah’a sen 

Yapış ezel dergâha sen  (Destxet, 12/5)   

 

 

2.6.17. Koşk û Seraya Xerîbîyê 

Li gor bawerîya dînê îslamê ji bo însanan welatê eslî ne ev 

dinya ye berevajî di axretê da cenet e an jî cehenem e. Di gelek 

ayetên Qurana pîroz da derbas dibe ku welatê eslî axret e û dinya 

welatê demkî ye34. Herweha Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê jî di 

helbestên xwe da dinyayê dişibihîne koşa xerîbîyê û dibêje ez di 

 

34 Sûreya Yûnus: 10/25 û gelek ayetên din. 
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mekanek weha da feqîr û belengaz im. Sedema şibandina dinyayê li 

koşk û serayan ew e ku ev der bi dîmenên xwe mirovan dixapîne û 

ber bi xwe va dikişîne. Şêx Selîmî, ji ber ku ehlê tesewufê ye wî, 

nedaye pey mal û milkê dinyayê û ew ehlê qenaetê bûye. 

Serâ-i gurbet içre ben fakîrem 

Hicâb-i gafleti içre esîrem   (Destxet, 11/26)  

2.6.18. Çîyayê Qaf 

Di eslê xwe da çîyayek weha li ser rûyê erdê tune ye, ev çîya 

mîtolojîk e û wisa tê bawerkirin ku ev çîya dinya dorpêç kirîye. Şêx 

Selîmî, dema behsa hukumdarîya Silêman pêxember dike dibêje “ji 

qaf hetanî qaf” û armanca wî ji vê gotinê kaînat e. Ew dixwaze 

bibêje Hz. Silêman hukumdarek ewqas mezin bû lê dinya jî wî ra jî 

nema û ew jî mir, wê demê lazim e em hişyar bin û nexapin. 

Süleyman padişah geldi 

Ki Kaf’tan Kaf’a hükmetti 

Geçirdi hükmüne Mevlâ 

Kamu insan u hem cânı  (Destxet, 3/5) 

2.6.19. Kulxan 

Têgeha kulxanê tê maneya di serşokê da cihê ocaxê. Ji ber 

ku di vê derê da tenê agir û xwelîya wî heye bi bêqîmetîya xwe li 

dinyayê hatîye şibandin. Şêx Selîmî jî dinya şibandîye vî cihî û 

nexwestîyê dilê xwe bi vî cihî va girê bide. Lewra di tesewufê da 

mirov dilê xwe tenê ji Xwedayê xwe ra vedike û bi tenê ji wî ra kursî 

têda datîne.   

Bağlama gönlün buna külhanedir 

Bunu seven hâsir u noksân olur 

Zehr-i mârdır bî-vefâ, kattâledir 

Tâbi olanın yeri nirân olur   (Destxet, 6/2)  

2.6.20. Jehrîya Marî 

Li gor hinek mîtolojîyan mar nîşaneya xirabî, îxanet û 

bêwefayîyê ye. Ademîzadan di bezmî elest da soz dane Xwedê ku ji 
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wî ra bi wefa bin. Şêx Selîmî jî dinyayê dişibihîne marî û dibêje 

lazim e însan xwe ji dinyayê dûr bixîne û li ser ehda xwe ya wefayê 

bisekine.  

Bağlama gönlün buna külhanedir 

Bunu seven hâsir u noksân olur 

Zehr-i mârdır bî-vefâ kattâledir 

Tâbi olanın yeri nirân olur   (Destxet, 6/2) 

2.6.21. Terkkirina Dinyayê 

Li gor tesewufê ew tiştên ku xweşî nefsa mirovan tên lazim 

e ew werine terikandin. Di tesewufê da “terkî dunya, terkî ‘uqba, 

terkî hestî û terkî terk.35” heye. Li gor vê qaîdeyê bi armanca ku 

meşûqê heqîqî Xwedê Teala were dîtin û naskirin, lazim e ji xeynî 

wî her tişt were terkkirin. Şêx Selîmî jî vê yekê bi lêv dike û weha 

dibêje: 

Eyle kabul fermânını 

Terk et cihân u cânını 

Tâ bulasın cânânını 

Yalvar güzel Allah’a sen 

Yapış ezel dergâha sen   (Destxet, 12/3) 

2.6.22. Zîndan 

Heps û zîndan cihê cezadayînê ye û kesên sûcdar li wê derê 

têne terbîyekirin. Li gor Şêx Selîm Efendî ew kesên ku li dinyayê ne 

û xwe nêzîkî Xwedê nakin, dinya ji wan ra dibe heps û zîndan û 

huzûr û aramîya dinyayê bi nêzîkbûyîna bi bal Xaliqê Rehman va bi 

dest dikeve. 

Kurb-ı Hakk’a kim bulursa bî-gümân 

Dünya onun başına zindân olur 

 

35  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Weşanên 

Kabalcı, 2005), 353. 
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Padişah olsun cihâne ser-tâ-ser 

Sonu yoktur, âkıbet vîrân olur  (Destxet, 6/3)  

2.7. Mijara Helbestan 

Helbestên Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê bi mijara xwe dikevin 

nav edebîyata dînî-tesewufî yê. Şairî, di helbestên xwe da her çiqas 

peyvên erebî zêde bi kar anîbe jî ev peyv bi maneya xwe hesan in. 

Wisa tê xwîyakirin ku Şêx Selîmî, bi armanca ku fikra xwe ya 

tesewufê di nav gel da belav bike helbest ji xwe ra wek kereste bi 

kar anîye.  

Wî di helbestên xwe da eşq ji xwe ra kirîye armanc, bi 

taybetî jî eşqa Xwedê û Hz. Muhemmed (sxl) gelek zêde anîye 

ziman36. Helbestên xwe bi awayekî dîdaktîk nivîsîye lê hinek caran 

cureyên lîrikê jî derdikevine pêşberî xwîneran. Di helbestan da 

cureyên wek minacaat, ne‘t, methîye, mersîye, baharîye û şîretname 

hene û Şaîrî di helbestan da li hember ‘ezamet û mezinahîya Xwedê 

‘eczîyeta xwe nîşan daye. Bo nimûne di helbesta çardan da vê yekê 

bi awayekî zelal weha dibêje: 

Ey padişâh-ı zü’lcelâl 

Ey bî-misâl u bî-zevâl 

Ya Rab beni etme melâl 

Ya ben kime yalvarayım  (Destxet, 14/1)  

Hema bibêje Şêx Selîm Efendî di tevahîya helbestên xwe da 

xwestîye însanan li ber cazîbedarî û debdebetîyên dinyayê hişyar 

bike. Ew di helbestên xwe da dibêje ku ev dinya, diyayek bi dawî û 

xapînok e, eger hûn dixwazin ji Xwedayê xwe hez bikin û xwe 

bavêjin ber dergahê wî wê demê lazim e hûn dev ji mal, milk û 

meqamê dinyayê berbidin û dilê xwe bi tenê ji Rebbê xwe ra vebikin 

û bi tenê hezkirina wî têxînin dilê xwe. 

 

36 Ji bo agahîyên berfireh bnr: İdris Söylemez, “Kiğılı Şeyh Selim 

Efendi’nin Şiirlerinde Hz. Peygamber Sevgisi”, Bingöl Araştırmaları 

Dergisi, (Payîz 2019), 9-31. 
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Encam 

Mirov dema di warê edebîyata kurdî ya klasîk da vekolînan 

dike dibîne ku ev war xezîneyek bêbinî ye û di encama her xebatekê 

da şair û edîbên vê edebîyatê ku hetanî vê gavê di quncikên tarî da 

di bin toz û xubarê da mane derdikevine meydanê. Em jî di vî warî 

da li ser kesayet û helbestên Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê hûr bûn û 

di vekolînê da em gihêştin van encamên ku li xwarê derbas bûne. 

Şêx Selîm Efendî alim, mutesewuf û şair e, yek ji ehlê 

tesewufê ye, ji terîqeta neqşebendîyan şaxa xalidîyan e, xelîfeyê Şêx 

Elî Septî Efendî ye û li herêma Çewlikê di belavbûyîna terîqeta 

neqşebendîyan şaxa xalidiyan da roleke girîng lîstîye. 

Hetanî roja îroyîn berhemek Şêx Selîmî ya serbixwe 

nehatîye tesbîtkirin,  di vekolîna xwe da me jî tesbît nekir, lê ev nayê 

wê yekê ku tu berhemek wî tune ye. Îhtîmal heye ku di encama 

vekolînên berfirehtir da vekoler û ehlê ilmê berhemên wî tesbît bikin 

û ji quncikên tarî yên medreseyan an jî pirtûkxaneyan derbixînin û 

têxînin xizmeta zanayan û civatê. 

Şêx Selîm Efendîyê Gêxîyê, digel alim û îrfanîya xwe şair e 

lê wî helbestên xwe di jîyana xwe da di dîwanek an jî dîwançeyek 

da berhev nekirîye. Teqrîben sed sal piştî wefata Şêxî, ji malbata wî 

bi navê Mela Mehmûdî seydayek radibe di nav gel da digere û 

helbestên wî berhev dike û bi destxeta xwe nusxeyek amade dike. 

Me di demajoya vekolîna xwe da xwe gîhand vê destxetê û em li ser 

xebitîn. Di destxetê da 21 helbest hene, helbest bi du zimanî yanê bi 

kurdî û tirkî ne û bi cureya qesîde, muxemmes û çarînan hatine 

nivîsîn. Zimanê helbestan zimanek hêsan û herikbar e, bi kêşa erûz 

e kêşa kiteyî hatine nivîsîn. Şairî di vî warî da zêde serkeftî nîne. Wî, 

di helbestên xwe da ji ayetên Quranê û hedîsan îqtibas wergirtîye û 

bi berfirehî têgehên tesewufê jî bi kar anîye. Ev yeka jî nîşan dide 

ku Şêx Selîmî, di warê tefsîr, hedîs û îrfanîyê da kesek pispor e.  

Li gor agahîyên ku me ji malbata wî wergirtîye helbestên 

Şairî, ne tenê ew ên ku di destxeta Mela Mehmûdî da ne digel wan 

hinek helbestên wî jî li gundê Navrê ya navçeya Azakperta (Adaklı) 

bajarê Çewlikê li cem kurê kesekî bi navê Şêx Elî hene. Li ser vê 

yekê me xwest em bi malbatê ra têkilîyan daynin lê zarokên wî 
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Melayî nexwestin bi me ra biaxivin. Ji bo ku xwe bigîhînin vê 

destxetê dê xebatên me berdewam bikin. 
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BELÂĞÎ AMAÇLARI YÖNÜNDEN ARAP DİLİ 

VE BELÂGATİNDE HAZİF OLGUSU VE 

ANLAM BOYUTU  

Dr. Zafer AKYÜZ 

 

Öz 

Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son ilâhî kitap olan Kur’ân-ı 

Kerîm îcâz ve mu‘ciz bir eserdir. Onun bir benzerinin getirilemeyişi, söz 

dağarcığının zenginliği, muktezâyı hâle göre ifadelerin seçkinliği, evrensel 

olması yönünden bütün zamana ve mekâna hitap etmesi vb. onun 

hususiyetlerinden bir kısmını ifade etmektedir. Arap dili ve belâgati 

açısından onun îcâz ve mu‘ciz oluşuna delalet eden kavramlardan biri de 

haziftir. Söz veya cümle unsurlarından bir kısmının veya tamamının 

düşürülmesi anlamına gelen hazif (hazf), sarf, nahiv ve belâgat ilminde 

ortak bir olgudur. Hazif, edîbin ifadeye hâkimiyetini, söz dağarcığının 

zenginliğini, önceden belirlenmiş sınırlamalar içerisinde bile rahatlıkla 

meramını dile getirmede gücünü göstermesi, külfetsiz bir şekilde icra 

edebilmesi vb. gibi nedenlerle dil ve belâgat âlimleri tarafından edebî bir 

sanat olarak kabul görmüştür. Hazif konusunun oldukça kapsamlı olması 

hasebiyle burada konunun bütün boyutlarını değinme imkânı 

bulunmamaktadır. Bu sebeple bu araştırmada hazfin sözlük ve terim 

anlamı, hazfin sebepleri, belâğî amaçları ve buna paralel olarak da anlam 

boyutu incelenmeye gayret edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hazif, Arap Dili, Belâgat, Belâğî Amaç, Anlam 

Boyutu 

The Phenomenon of Hazf in Arabic Language and Rhetoric in Terms 

of Rhetorical Purposes and Meaning Dimension 

Abstract 

The last divine book sent by Almighty Allah to humanity, the 

Noble Qur'an, is a laconic and mysterious work. The inability to find a 

 

 Dr. Öğretim Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat 

Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgati 

Anabilim Dalı, e-Mail: zafer.akyuz@erzincan.edu.tr, Orcid No: 0000-

0002-7336-1996. 
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similar one, the richness of the vocabulary, the exclusivity of expressions 

according to the prevailing situation, their appeal to all time and space in 

terms of being universal etc. represent some of its characteristics. One of 

the concepts that signify its being clear and mysterious in terms of the 

Arabic language and its eloquence is ellipsis. The word ellipsis (hazf), 

which means removing some or all of the words or sentence elements that 

can be understood for a purpose, is a common phenomenon in the Arabic 

language of morphology, syntax and rhetoric. Ellipsis has been accepted as 

a literary art by language and rhetoric scholars due to its dominance of 

expression, the richness of its vocabulary, its ability to easily express its 

meaning even within predetermined limitations, its ability to be performed 

without any burden, etc. Since the subject of ellipsis is quite 

comprehensive, it is not possible to mention all the dimensions of the 

subject here. For this reason, the dictionary and term meaning of ellipsis, 

the reasons for it, its goals in terms of eloquence and parallel with these, 

the meaning dimension has been tried to be explained in this research. 

Keywords: Ellipsis, Arabic Language, Rhetoric, Rhetorical Aim, Meaning 

Dimension. 

 

Giriş 

Yüce Allah’ın varlıkların en şereflisi olan insanı muhatap 

alarak ona gönderdiği son ilâhî kitap Kur’ân-ı Kerîm îcâz ve mu‘ciz 

bir eserdir. Dil gibi bir mucizenin insana mahsus kılınması, onun 

tasarlanmış bir metin olmaktan ziyade insanlara bir hitap olarak 

kendini göstermesi dolayısıyla muhataplara verdiği değer açısından 

da önemlidir. İnsanı muhatap alan bu mu‘ciz eserin dil açısından bir 

benzerinin getirilemeyişi, söz dağarcığının zenginliği, muktezâ-yı 

hâle göre ifadelerin seçkinliği, evrensel olması yönünden bütün 

zamana ve mekâna hitap etmesi vb. onun hususiyetlerinden bir 

kısmını ifade etmektedir. Arap dili ve belâgati açısından onun îcâz 

ve mu‘ciz oluşuna delalet eden kavramlardan biri de haziftir. 

Bir maksada mebnî anlaşılabilecek söz veya cümle 

unsurlarından bir kısmının veya tamamının düşürülmesi1 şeklinde 

 

1 ez-Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. ‘Abdillâh, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-

kur’ân, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhîm, (Kahire: Mektebetü Dârit-
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ifade edebileceğimiz hazif olgusunun, gramer yapıları ve ses 

dizgileri farklı olsa da bütün dillerin ortak bir özelliği olduğunu 

söylemek mümkündür. Dilin en önemli fonksiyonu, mesajı karşı 

tarafa eksiksiz bir şekilde iletmesidir. Bu da muhataplar arasında 

bütünleşme ve kaynaşmaya yol açar. İçinde unsurlarından biri veya 

bir kaçı eksik bir cümle karşı tarafa iletildiğinde, kalan kısım 

muhatabın algısına bırakılarak güçlü bir iletişim sağlanmış olur. 

Zamanla bu etkileşim ve birbirini anlamanın yaygınlaşmasıyla 

dildeki birçok ifade kalıplaşır ve neredeyse bunun eksik bir ifade 

olduğu fark edilmez. Meselâ, Türkçede ‘hayırlı işler, ‘dikkat’ vb. 

kalıplaşmış hazifli ifadeleri, bu dili konuşan herkes rahatlıkla anlar. 

Türkçede ‘eksiltili tümce’, ‘kesik cümle’ gibi kavramlarla karşılığını 

bulan hazif olgusu, dil ve edebiyatın en önemli konularından 

birisidir.2   

Hazif, nüzul dönemi ve öncesinde de Arapların ihtisar 

amacıyla yaygın bir kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Onların 

günlük yaşamlarındaki sözlerin birçoğunda hazifli kalıplara 

rastlanmaktadır. Meselâ, yolculuktan gelen birisine ‘hoş geldin’ 

anlamında,  َ(َمْقدَم )قَِدْمتَ   َخْير  yolculuğa uğurlarken ‘yolun açık olsun’ 

anlamında   )إِذَْهْب( َمْهِديًّا   yemek yenirken veya bir içecek  ,َراِشدًا 

içilirken ‘afiyet olsun’ anlamında  ْ(َهنِيئًا َمَريئًا )ك ْل أَو اْشَرب  ifadelerini 

kullanırlardı.3 

Hazif olgusu, Kur’ân-ı Kerîm’in yanı sıra hadis-i şeriflerde ve 

Arap edebiyatının en belirgin kaynaklarında açıkça yer almaktadır. 

Arap edebiyatının en sağlam kaynağı olması bakımından bu olgunun 

 

Turâs, tsz.), 3/102; el-Hafâcî, İbn Sinân, Sirru’l-fesâha, (Beyrut: Dârü’l-

Kütübi’l-‘ilmiyye, 1402/1982), 211; Ahmed Matlûb, Esâlib belâğiyye, 

(Kuveyt: Vekâletü’l-Matbû‘ât, 1980), 160. 
2 Oya Külebi, “Türkçe’de Eksilti Tümceleri”, Hacettepe Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dergisi 7/1-2 (1990), 117-120; M.A. Yekta Saraç, 

Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, (İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2015), 

81-82; Kutbettin Ekinci, Kur’an’da Hazf (Ankara: Ankara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2013), 11. 
3 Sibeveyhi, Ebû Bişr ‘Amr b. Osmân b. Kanber, el-Kitâb(kitâbu sîbeveyh), 

thk. ‘Abdusselâm Muhammed Hârûn, (Kahire, Mektebetü’l-Hânecî, 

1408/1988), 1/270-271. 
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Kur’ân-ı Kerîm’de yer alması ayrı bir önem arz etmektedir. Kur’ân-

ı Kerîm’in üslûbunu ve edebî icazını ortaya koymaya gayret eden 

âlimlerin İ‘râbu’l-kur’ân, Müşkilü’l-kur’ân, İ‘câzu’l-kur’ân gibi 

eserlerinde ve Kur’ân’ın terkiplerini inceleyen dilcilerin eserlerinde 

hazif konusuna geniş bir şekilde yer vermişlerdir.4 Meselâ, Arap dili 

otoritelerinden ünlü dilbilimci İbn Cinnî (öl. 392/1002) hazfi, Arap 

Dilinin bir üstünlüğü olarak değerlendirmesi hasebiyle, onu  باب

العربية  başlığında (Arap Dilinin cesareti, kahramanlığı) شجاعة 

incelemiştir.5 

Hazif konusu Sarf, Nahiv, Belâgat, Arûz ve ‘Ulûmu’l-kur’ân 

gibi ilim dallarında yer almaktadır. Meselâ Sarf ilminde hazif, 

‘söyleniş hafifliği sağlamak için illet harflerinin düşürülmesi’ 

şeklinde tanımlanırken, Aruz sisteminde ‘bahrin son tef‘ilesinin 

hazif sebebinin atılması’6 şeklinde tanımlanmaktadır. Belâgat 

ilminde ise muktezâ-yı hâl, yer, zaman ve muhatabın durumuna göre 

îcâz veya ihtisar durumlarında cümlenin söylenişi neyi 

gerektiriyorsa ona göre en uygun sözü söyleme açısından önemlidir. 

Bu konuda Abdulkâhir el-Cürcânî şunları ifade etmektedir: “Hazif, 

nükteli, olağanüstü ve sihre benzer bir konudur. Çünkü burada bir 

kelimenin zikredilmemesinin (hazfedilmesi) bazen 

zikredilmesinden daha fasih olduğunu, bir şeyi söylemeyip 

susmanın maksadı daha iyi ifade ettiğini, konuşulmadığında daha 

çok şey söylendiğini, açıklama yapılmadığında konunun daha açık 

ortaya konduğunu görürsün.”7   

 

4 Ahmet Karadavut, Arap Dilinde Hazif (Konya: Selçuk Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1991), 11. 
5 İbn Cinnî, Ebu’l-Feth ‘Osmân, el-Hasâis,  thk. Muhammed ‘Alî en-

Neccâr, (Mısır: el-Mektebetü’l-Mısriyye, ts. ), 2/360. 
6 İsmail Durmuş, “Hazif”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/124. 
7 ‘Abdulkâhir el-Cürcâni, Delâilü’l-i‘câz, thk. Mahmûd Muhammed Şâkir, 

(Kahire: Mektebetü’l-Hânecî, ts.), 146; ‘Abdulkâhir el-Cürcâni, 

Sözdizimi ve Anlambilim Delâilü’l-İ‘câz, çev. Osman Güman, (İstanbul: 

Litera Yayıncılık, 2016), 135; Yusuf Akçakoca, Arap Dili Sözdiziminin 

Anlambilim Boyutu - Cümle Ögeleri, Kurgusu ve anlam, (Kayseri: 

Kimlik Yayınları, 2019), 321-329. 
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Hazfin külfetsiz bir şekilde icra edilmesi, onun sanat olarak 

kabul edilmesinin temel şartı sayılmıştır. O, edîbin ifadeye 

hâkimiyetini, söz dağarcığının zenginliğini, önceden belirlenmiş 

sınırlamalar içerisinde bile rahatlıkla meramını dile getirmede 

gücünü göstermesi, külfetsiz bir şekilde icra edilebilmesi vb. 

bakımından dil ve belâgat âlimleri tarafından edebî bir sanat olarak 

kabul görmüştür.8  

Hazif konusunun oldukça kapsamlı olması hasebiyle burada 

konunun bütün boyutlarına değinme imkânı bulunmamaktadır. Bu 

sebeple bu araştırmada hazfin sözlük ve terim anlamı, hazfin 

sebepleri, belâğî yönden amaçları ve bunlara paralel olarak anlam 

boyutu izah edilmeye gayret edilmiştir. 

1. Hazif Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamı 

Hazif kelimesi, ikinci babtan   يَْحِذف    – َحذََف-   ً َحذْفأ  şeklinde gelen 

sülâsî bir kelimedir. Sözlükte “düşürmek”, “gidermek”, “almak”, 

“kesmek”, “bir şeyin etrafından koparmak”, “birine değmek atmak 

ve vurmak” anlamlarına gelir.9 Araplar birine değnek atıp ona 

vurduklarında veya dövdüklerinde بالعصا  حذفه  : “Ona sopa ile vurdu 

veya onu değnek ile dövdü” ifadesini kullanırlar. Araplarda şöyle bir 

söz vardır:  َتْ مَ رَ دَ وَ   تْ دَ ا عَ ذَ إِ   مْ هِ ي ِ ِص عِ بِ   بَ نِ راَ اأْلَ   ونَ ف  ذِ حْ يَ    اْلعََربِ انَ يَ عْ ر    ت  يْ أَ رَ   دْ قَ   و  

أَ مَ بَّ ر  فَ   مْ يهِ دِ يْ أَ   نَ يْ بَ  قَ صَ عَ الْ   تِ ابَ صَ ا  فَ هَ مَ ائِ وَ ا  ونََهاا  هَ ونَيد  ِص يَ ا  َويَذْبَح  : “Arap 

çobanlarının bastonlarını önlerinden hızlıca giden ve koşan 

tavşanlara attıklarını gördüm. Çoğu defa baston tavşanların 

ayaklarına değer, onlar da onları avlarlar ve keserlerdi.” Burada 

hazif kelimesi atmak ve vurmak anlamında kullanılmıştır. Yine 

Sîbeveyhi’nin (öl. 180/796) Araplardan rivâyet ettiği   إِيَّاَي َو أَْن يَْحِذَف

 

8 İsmail Durmuş, “Hazif”, 123. 
9 İbn Manẓûr, Lisânu’l-ʿarab, thk. ʿAbdullâh ʿAliyyu’l-Kebîr, Muhammed 

Ahmed Hasbullâh, Hâşim Muhammed eş-Şâzeli, (Kahire: Dâru’l-

Meʿârif, ts.), 2/810; ez-Zebîdî, Tacu’l-ʿarûs, thk. ʿAbdussettâr Ahmed 

Ferrâc v.dğr., (Kuveyt: Matbaʿatu Hukûmeti’l-Kuveyt, 1965), 23/121-

126; el-Ezherî, Muhammed b. Ahmed, Tehzîbu’l-luğa, thk. ʿAbdusselâm 

Muhammed Hârûn –Muhammed ʿAlî en-Neccār, (Kahire: el-

Muʾessesetu’l-Mısriyyeti’l-ʿAmme li’t-Teʾlīf ve’l-Enbâʾ ve’n-Neşr, 

1964), 4/467-468. 
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أأْلََرانِبَ اََحدَك م    : “Sizlerden birini tavşana değnek atmak ve vurmaktan 

sakındırırım.” sözünde de hazif kelimesi atmak ve vurmak 

anlamında kullanılmıştır.10 

Araplar saçı düzeltip süslemeye ve biçimli yapmaya   َحذََف ِمْن

 َحذ َف ِمْن ذَنَِب الدَّابَةِ   hayvanın kuyruğundan bir miktar kesmeye , َشْعِرهِ 

, adımlarını sık sık atarak yürümeye  َِحذََف فِي َمْشيِه , bahşiş vermeye 

بَِجائَِزة  َحذََف    , kılıçla vurup kesmeye  ِبِالسَّْيف  ifadesini  َحذََف 

kullanırlar.11  

ف  ذْ حَ لْ اَ   bir şeyi düşürmeye, gidermeye, bir tarafından kesip 

atmak anlamlarına geldiği gibi bir sözü kısa ve hafif tutmaya da 

denir. Nitekim  ََِلة الصَّ فِي  السَََّلِم  س نَّةٌ  َحذْف     : “Namazda selamı 

uzatmamak sünnettir.”12 hadîs-i şerifindeki hazif kelimesi de sözü 

kısa ve hafif tutmak manasınadır.13  

Hazif kelimesinin sözlük anlamları incelendiğinde “kısa 

tutmak, bir şeyi kenarından kesip atmak ve bir şeyin fazlalıklarını 

alarak ona güzel bir şekil vermek vb.” ortak anlam olarak ön plana 

çıktığı görülmektedir. 

Terim olarak ise hazif,  bir maksada mebnî anlaşılabilecek söz 

veya cümle unsurlarından bir kısmının veya tamamının düşürülmesi 

demektir.14 Diğer bir ifadeyle kelamın (sözün) bir cüzünü (kısmını) 

 

10 İbn Manẓûr, Lisânu’l-ʿarab, 2/180; ez-Zebîdî, Tacu’l-ʿarûs, 23/121-126; 

el-Ezherî, Tehzîbu’l-luğa, 4/467-468. 
11 İbn Manẓûr, Lisânu’l-ʿarab, 2/180; ez-Zebîdî, Tacu’l-ʿarûs, 23/121-126; 

el-Ezherî, Tehzîbu’l-luğa, 4/467-468. 
12 Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî, Sünen-i ebî dâvûd, 

thk. Şu’ayb el-Arnaût-Muhammed Kâmil Karabelli, (Beyrut: Dâru’r-

Risâleti’l-‘Âlemiyye, 2009), 2/244. 
13 İbn Manẓûr, Lisânu’l-ʿarab, 2/180; ez-Zebîdî, Tacu’l-ʿarûs, 23/121-126; 

el-Ezherî, Tehzîbu’l-luğa, 4/467-468. 
14 el-Hafâcî, İbn Sinân, Sirru’l-fesâha, 211; Ahmed Matlûb, Esâlib 

belâğiyye, 160; İbn’ül-Esîr, Ebu’l-Feth Zıyâuddîn Nasrullah b. 

Muhammed b. Abdulkerim eş-Şeybânî, el-Meselu’s-sâir fî edebi’l-kâtibi 

ve’ş-şâ‘ir,  thk. Ahmed el-Hûfî-Bedevî Tabâne, (Kahire: Dâru Nehzeti 

Mısr, tsz.), 2/268-269. 
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veya cümlenin tamamını bir delil veya karineye dayandırılarak 

düşürülmesidir.15 

İlk dönem dilciler kavramsal olarak şekillenmediği için hazif 

kavramı yerine izmâr )ضْ مَ ار َِ  kelimesini kullanmışlardır.16 )إ 

Sonraki dönemlerde ise izmâr kelimesi “Cümlede düşürülen bir 

kelimenin cümlede tesirinin bulunmasıdır.” şeklinde tanımlanmış ve 

haziften ayırt etmek amacıyla kullanılmıştır.17  

2. Hazfin Sebepleri 

Arap dilinde bazen cümle, kelime, harf veya hareke 

hazfedilir. Burada amaç az lafızla çok mana ifade etmektir. İbn 

Cinnî (öl. 393/1002), bu durumu Arap dilinin bir meziyeti olarak 

addetmektedir.18 Elbetteki Arap dilinde bulunan bu özelliğin bir 

takım nedenleri vardır. Bunlara kısaca temas etmek faydalı 

olacaktır.  

2.1. Abesle İştigal Etmemek 

Manası açıkça bilinen bir konuda abesle iştigal etmemek veya 

sözü kısaltmak için hazif yapılır. Meselâ, hicrî bir ayın 

başlangıcında Ay’ı gören birisinin  َِوهللا  ”Vallâhi işte ay“ : اَْلِهَلَل  

sözünde mübteda olan َهذَا kelimesi hazfedilmiştir. Zira ayın 

görünmesi mübtedanın zikrine mahal bırakmamıştır. Şâyet mübteda 

zikredilseydi söz uzamış ve abesle iştigal edilmiş olurdu.19 

2.2. Zaman Darlığı  

Zamanın darlığı sebebiyle hazfedilen kelimeyi zikretmenin 

mümkün olmadığı veya zikredildiği takdirde mühim olanın 

yapılamaması vb. durumlarda hazif yapılır. Bu durum, iğrâ ve tahzîr 

üslûbundaki hazfe benzer. Zira hazfedilen zikredilirse mühim olanı 

 

15 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 3/102. 
16 Sîbeveyhi, el-Kitâb (kitâbu sîbeveyh),1/69. 
17 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 3/103. 
18 İbn Cinnî, el-Hasâis, 2/360. 
19 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 3/105; Celâlettin es-Suyûtî, el-

İtkân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, thk. Şuâyb el-Arnaût, (Beyrut: Müessesetü’r-

Risâle, 2008), 534.   
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kaçırmaya sebep olur. Meselâ, نَاقَةَ هللاِ َوس ْقيَاَها :“Allah’ın devesine ve 

onun su içme hakkına dokunmayın”20 âyetinde hem deveye hem de 

onun suyuna dokunulmaması konusunda uyarı vardır. Eğer   وا إِْلَزم 

 denilirse o zaman suya engel olma durumu anlaşılır. Oysa her َماَءَها

iki şeyden de uzak durmaları istenmektedir.21 

2.3. Sık Kullanım 

Arap dilinde kullanılan yaygın kelime ve kalıplardan bazıları 

herkes tarafından anlaşıldığı için bu kelime ve kalıplara 

konuşmalarda yer verilmez. Böyle durumlarda bazı kelimeler veya 

harfler hazfedilir.22 Meselâ,   الَ   إِ لهَ   إِ الَّ هللا :“Allah’tan başka ilah yoktur.” 

ifadesinde ال harfinin haberi olan ودٌ ج  وْ ََ م  kelimesine konuşmalarda 

yer verilmez. İfadenin aslı   الَ   إِ لهَ   مَ وْ ج  ودٌ   إِ الَّ هللا şeklindedir.23 Zira ifade 

herkes tarafından bilindiğinden ve Allah’tan başka ilah da 

olmadığına göre burada haber konumundaki  ٌود  kelimesi َمْوج 

hazfedilmiştir.  

Kesretü’l-isti‘mâl diye tabir edilen sık kullanım başta 

Sîbeveyhi olmak üzere nahiv âlimlerinin eserlerinde geniş bir 

şekilde izah ettikleri bir konudur.  Sîbeveyhi, el-Kitâb isimli 

eserinde, hazfin çeşitlerini izah etmiş, bunlar içerisinde Arapların 

kesretü’l-isti‘mâli çok güçlü bir sebep olarak gördüklerinden 

kelamda değişiklikler yaparak sık kullandıklarına dikkat çekmiştir. 

Meselâ, nidâda terhîmden dolayı söze hafiflik katması için tenvinin 

hazfedildiğini, bunun da ses düzeyine indirgenmesinden dolayı 

gerekli değişime uğradığını ifade eder.24 O, kesretü’l-isti’mâl 

konusunda şunları ifade etmektedir: “Araplar  ِالَ أَدْر : “Bilmiyorum.” 

diyorlar. Kelimenin sonundaki ى harfini hazfediyorlar. Bunun aslı 

 .dir‘الَ أ بَاِلى  Aldırış etmem.” diyorlar. Bunu aslı“ : اَل أ بَْل   .dir‘  اَل أَدِْرى

 

20 eş-Şems 91/13. 
21 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 3/105; es-Suyûtî, el-İtkân fî 

‘ulûmi’l-kur’ân, 534.   
22 Sîbeveyhi, el-Kitâb (kitâbu sîbeveyh), 2/129-130. 
23 Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 

(İskenderiye: ed-Dâru’l-Câmi’iyye, 1998), 31-33. 
24 Sîbeveyhi, el-Kitâb (kitâbu sîbeveyh), 2/196,208. 
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يَك   يَك نْ  Olmadı.” Diyorlar. Bunun aslı“ : لَْم   dür. Bunu‘لَْم 

konuşmalarında sık geçtiği için hafifletmek maksadıyla 

yapıyorlar.”25 

2.4. Sözü Uzatmak  

Nahivciler ve belâgat âlimlerine göre konuşmada sözü 

uzatmak muhataba ağır ve sıkıcı gelebilir. Bu nedenle muhataba ağır 

geleni hafifletmek ve az kelime ile çok şey anlatmak için hazif 

yapılır. Sıla cümlesi, iki cümleden oluşan şart üslûbu, kasem üslûbu, 

atfın siyâkı vb. durumlarda kelime veya cümlenin bir kısmı 

hazfedilir. Bunun için de hazfedilen kelime veya cümlenin varlığına 

işaret eden bir karine veya bir unsurun bulunması şarttır. Bazen de 

bir veya daha fazla cümle hazfedilir. 26 Meselâ,   َواِذَا قِيَل لَه م  اتَّق وا َما بَْيَن

وَن    Onlara, ‘önünüzde ve arkanızda olan“ : اَْيِديك ْم َوَما َخْلفَك ْم لَعَلَّك ْم ت ْرَحم 

şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size 

merhamet edilsin’ denildiğinde yüz çevirirler.”27 âyeti şart cümlesi 

olması hasebiyle şart cümlesinin cevabı hazfedilmiştir. Şart 

cümlesinin cevabı  َْعِرض وا أ  : “Yüz çeviriniz.” kelimesidir. Bunun 

delili de bir sonraki âyetteki يَاِت َرب ِِهْم ااِلَّ َكان وا َعْنَها يَة  ِمْن ا  َوَما تَأْتيِِهْم ِمْن ا 

ْعِرِضيَن     Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan“ : م 

yüz çeviriyor olmasınlar.”28  َْعِرِضين  kelimesidir.29 م 

2.5. Şiirdeki Zaruret  

Nahiv âlimlerine göre şair için ister zorunluluk olsun ister 

olmasın zaruret nesirde değil şiirde olur. Zarûreti’ş-şi‘r diye ifade 

ettiğimiz bu kavram şiirde oldukça yaygındır ve genellikle hazfi 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle şair şiir inşâd ederken bazen sarf ve 

nahiv kaidelerinin dışına çıkabilir. Bu durum; kelimenin sonundaki 

bir veya daha fazla harfin harekesinin hazfi, tesniye ve cem‘i 

müzekker salim ve bunlara benzeyenlerin nûnunun hazfi, kelimenin 

 

25 Sîbeveyhi, el-Kitâb (kitâbu sîbeveyh), 2/256, 3/506,4/399. 
26 Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 43-45. 
27 el-Yâsîn 36/45. 
28 el-Yâsîn 36/46. 
29 Hatîb el-Kazvînî, el-Îzâh fî ‘ulûmi’l-belâğa, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-

‘ilmiyye, ts.), 1/188. 
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sonundaki tenvin veya sakin nûnun hazfi, kelimenin sonundaki med 

harfi ve benzerinin hazfi, işbâ‘ harfinin veya kelimenin sonundaki 

harekenin hazfi, kelimenin içindeki harf veya harekenin hazfi, 

kelimenin çoğunluğunun hazfi ile me‘ânî harflerinden birinin hazfi 

şeklinde gerçekleşir.30 Meselâ İmruu’l-Kays’ın (öl. 540)   فَاْليَْوَم

ِ َواَل َواِغل   إِثًْما ِمَن َّللا  ْستَْحِقب     Bugün Allah katından bir“ : فَاْشَرْب َغْيَر م 

günah yüklenmeden ve bir asalak (tufeyli) olmadan içiyorum.”31 

şiirindeki  ْفَاْشَرب kelimesinin sonundaki hareke zarûreti’ş-şi‘rden 

dolayı hazfedilmiştir. Kelimenin aslı   أَْشَرب şeklindedir.32 

2.6. Fâsılaya Riâyet  

Kur’ân-ı Kerim’de âyet sonlarındaki fâsılaya riâyet nedeniyle 

de hazif yapılır. Meselâ, ى قَل  َوَما  َربَُّك  َودََّعَك   Rabbin seni terk“ : َما 

etmedi, sana darılmadı da.”33 âyetinde fâsılaya riâyetten dolayı  ى   قَل 

kelimesindeki  ك zamiri mahzuftur. Âyetin aslı ك ََ َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قََل   

şeklindedir.34    يَْسِر اِذَا   ,Geçip giden geceye andolsun (ki“ :   َوالَّْيِل 

müşrikler azaba uğrayacaklardır).”35 âyetindeki ي harfinin hazfi de 

fâsılaya riâyet içindir. Bu âyet hakkında es-Sadûsî (öl. 1190/805) el-

Ahfeş’e (öl. 215/830) bir soru sorar. el-Ahfeş de: “Bir gece kapımda 

yatarsan sana cevap veririm.” der. es-Sadûsî de denileni yapar ve 

karşılığında şu cevabı alır: “Araplar adet olduğu üzere manasında 

değişiklik yapmak istedikleri kelimenin harflerini azaltırlar. Zira 

gece bizatihi yürümez, fakat geceleyin yürünür. Bu yüzden fiildeki 

ًّ  harfi hazfedilmiştir. Nitekim ي بَِغيا ِك  ا مُّ َكانَْت   Senin annen“ : َوَما 

iffetsiz değildi.”36 âyeti de böyledir. Âyette geçen   بَِغيًّا kelimesi 

 

30 Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî,47-64. 
31 İmruʾu’l-Ḳays, Dîvânu imriʾi’l-kays, thk. Muḥammed Ebü’l-Faḍl 

İbrâhîm, (Kahire: Dâru’l-Meʿârif, 1990), 258. 
32 Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 56.  
33 ed-Duhâ 93/3. 
34 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 3/167; el-Hamevî, Takıyyuddîn 

Ebû Bekr Ali b. Abdullah, Hizânetü'l-edeb ve ğâyetü1-ereb, Şrh. ‘Isâm 

Şa‘îk (Beyrut; Dâru Mektebeti’l-Hilâl, 1987), 2/413.  
35 el-Fecr 89/4. 
36 el-Meryem 19/28. 
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aslında  ًبَِغيَّة şeklindedir. Taşkınlıkta bulunan gerçek fail 

olmadığından bu kelimenin son harfi de hazfedilmiştir.”37 

2.7. İ‘râb  

İ‘râbtan maksat, nahiv âlimlerine göre amilin etkisiyle açık 

veya takdiri bir şekilde isimlerin ve fiili muzarinin sonundaki 

harekelerinin değişime uğramasıdır. Meselâ,   َيَْكت با يَْكت ب وا  - لَْم  لَْم   gibi 

ef’âli hamsede fiili muzarinin sonuna fiili muzariyi cezmeden bir 

harfin gelmesiyle oluşan harekenin hazfi bu kabildendir. Yine    لَْم يَْغز

لَْم يَْرمِ   –  gibi nâkıs fiillerin sonuna cezmeden harfin gelmesiyle illet 

harfinin düşmesi de i‘râb nedeniyle oluşan hazfe örnektir.38 

 

3. Belâğî Yönden Hazfin Amaçları 

Sözün muktezâ-yı hale göre söylenmesi, bazen sözü 

uzatmayı, bazen kısaltmayı ve bazen de orta seviyede anlatımı icap 

ettirir. Burada temel faktör muhatabın durumudur. Bu nedenle 

mütekellimin muhatabın durumuna göre kısa anlatımla meramını 

anlatması ve gerektiği yerde hazifli ifadeler kullanması, o andaki 

hale göre gerçekleşen özel bir söz dizimidir. Lafı uzatmamak veya 

abesle iştigalden kaçınmak için vb. hazifli ifadeler kullanma veya 

hazifli ifadelerin îcâz içermesi yani az kelimeyle çok şey ifade 

etmesi nedeniyle belâğî açıdan oldukça önemlidir. Bu nedenle 

hazfin belâğî yönden gayelerine değinmek mevzunun daha iyi 

anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.  

3.1. İhtisar ve îcâz 

İhtisar ve îcâz, az kelimeyle çok şey anlatma yöntemlerinden 

biridir. Sözün kısa olması ve hafifliği, hem muhatap hem de 

mütekellimin işini kolaylaştırır. Cümlede hazfin gayelerinden biri de 

budur.39 Meselâ,   ْم فَاْنظ ْر َماذَا يَْرِجع وَن ذَا فَاَْلِقْه اِلَْيِهْم ث مَّ تََولَّ َعْنه   اِذَْهْب بِِكتَابِي ه 

: “Benim şu mektubumu götür onlara at, sonra da yanlarından ayrıl 

 

37 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 3/107; es-Suyûtî, el-İtkân fî 

‘ulûmi’l-kur’ân, 535. 
38 Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 64-65. 
39 Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 100-102. 
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ve ne sonuca varacaklarına bak.”40 âyetinin ifadesi ile  اَيَُّها يَا  قَالَْت 

ا اِن ٰٓ  ي ا ْلِقَي اِلَيَّ ِكتَاٌب َكِريمَِ اْلَملَؤ ُ۬  : “Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: ‘Ey ileri 

gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı.’”41 âyetinin ifadesi 

arasında meydana gelen ve dinleyicinin aklî karine ile yanı aklını 

kullanarak anlayabileceği bir takım olaylar meydana gelmiştir. 

Belkıs’ın mektubu alması, etrafındakilere göstermesi ve onlara 

okuması vb. ifadeler âyetlerde yer almamaktadır. İki âyet arasındaki 

bu ifadeler mahzuftur. Burada amaç ihtisar ve îcâzdır.42 

3.2. Ta‘zîm ve Tefhîm 

Hazfin yapıldığı yerde müphemlik yani kapalılık varsa, 

buradaki hazif ta‘zim ve tefhim yani olan şeyi yüceltme ve hürmet 

ederek saygı duymak amacıyla yapılır. Bu da ancak mahzufa delalet 

eden güçlü bir delil bulunduğunda veya sayımı uzun ve sıkıcı olan 

şeylerin sayımında yapılırsa yerinde olur. Bu durumda hazif yapılır 

ve mevcut karine ile yetinilir. Karineye dayanılarak terkedilen 

şeylerin düşünülmesi insanın kendisine bırakılır. Bundan dolayı 

insan psikolojisi hayret ve korku veren şeylerin tesirinde kalır. 

Cennet ehlinin durumuna işaret eden اؤ جٰٓ اِذَا  اَْبَواب َها  َهاَ  َحتّٰى  َوف تَِحْت   : 

“Oraya varıp da kapıları açıldığında….”43   âyeti bu duruma misaldir. 

Âyette cevap mahzuftur. Çünkü cennet ehli karşılaştıkları nimetleri 

sayamamış ve bunları tasvir etmekten aciz kalmışlardır. Buna göre 

cennet nimetlerinin takdiri kendilerine bırakılmasına rağmen her 

birine erişememişlerdir.44   قِف وا َعلَى النَّاِر ى اِذْ و   Bir görseydin…“ : َولَْو تَر 

ateşin başında duruşlarını…”45 âyeti de bu duruma farklı bir 

 

40 en-Neml 27/28. 
41 en-Neml 27/29. 
42 İbn Kayyim el-Cevziyye, el-Fevâidü’l-müşavvak ilâ ‘ulûmi’l-kur’âni ve 

‘ilmi’l-beyân, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, ts.), 73. 
43 ez-Zümer 39/73. 
44 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 3/105-106; es-Suyûtî, el-İtkân 

fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 534; Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-

dersi’l-luğavî, 105.  
45 el-En’âm 6/27. 
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örnektir. Âyette takdir edilen cevap, ‘ifadeye sığmayacak şekilde 

feci bir durumla karşılaşırsın, şeklindedir.46 

3.3. Saygı  

Bazen saygıdan dolayı hazfedileni korumak amacıyla hazif 

yapılır. Bazen mütekellim, hakkında bilgi aktarmak istediği zata 

karşı muhatabın saygısızlığı, cehaleti veya düşmanlığı nedeniyle 

zatın ismini hürmeti nedeniyle zikretmez. Meselâ,   ُّقَاَل فِْرَعْون  َوَما َرب

وقِنِينَ َِ اْلعَالَم َما اِْن ك ْنت ْم م  َواِت َوااْلَْرِض َوَما بَْينَه  .يَن. قَاَل َربُّ السَّم   : “Firavun, 

‘Âlemlerin Rabbi de nedir?’ dedi. Mûsâ, ‘O, göklerin ve yerin ve 

her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten 

inanırsanız bu böyledir.’”47 âyetlerinde mübteda Rab kelimesinden 

önce hazfedilmiştir. Bunlar,  َْربُّك م أهلل    ، َربُّ ه ِو  اْلَمْشِرِق،  َربُّ   اهلَل  

kelimeleridir. Musa (as), Allah hakkında soru sorması hususunda 

Firavun’un davranışını yadırgadığından Allah’a saygısı nedeniyle 

onun ismini gizlemiş ve zikretmemiştir.48  

3.4. Hakaret  

Hakkında konuşulan veya bilgi aktarılan olay, şahıs veya 

herhangi bir gruba hakaret etmek, dile getirmemek veya cümlede 

zikretmemek maksadıyla hazif yapılır. Meselâ,   مٌّ ب ْكٌم ع ْمٌي  ,Onlar“ص 

sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.”49 âyetinde mübteda olan  ْه م 

zamiri ile اَْلٌمنَافِق ون kelimesi hakaret maksadıyla hazfedilmiştir. Zira 

Münafıkların ismi kayda değer görülmemiştir.50 

3.5. Beyân 

Müphem bir kelimeden sonra beyânın kastedilmesi gayesiyle 

de hazif yapılır.  َيك ْم اَْجَمِعين  Allah dileseydi hepinizi doğru“: َولَْو َشاَء لََهد 

 

46 es-Suyûtî, el-İtkân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 534; Tâhir Süleymân Hamûde, 

Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 105. 
47 eş-Şu‘arâ 26/23-24. 
48 es-Suyûtî, el-İtkân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 535; Tâhir Süleymân Hamûde, 

Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 106. 
49 el-Bakara 2/18. 
50 es-Suyûtî, el-İtkân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 535; Tâhir Süleymân Hamûde, 

Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 107. 
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yola iletirdi.”51 âyetinde  ََشاء fiilinin mef’ûlu bihi hazfedilmiştir. Şart 

cümlesinin cevabı konumundaki  ْيك م  ifadesi mahzufa delalet لََهد 

etmektedir. Âyet aslında   اَْجَمِعيَن يك ْم  لََهد  ِهدَايَتَك ْم  َشاَء   .takdirindedir َولَْو 

Yani ‘Allah dileseydi size hidâyet verirdi’ demektir. Zira  ََشاء  َولَْو 

‘eğer dileseydi’ sözünü işiten Allah’ın ne dilediğini bilemediği için 

hakkında Allah’ın ne dileyeceğini merak eder. İşte burada şart 

cümlesinin cevabı zikredilince Allah’ın ne dilediği de ortaya 

çıkmıştır.52  

3.6. Bilinmek (Tanınmak)  

Söylenen sözde fail herkes tarafından bilinen birisi ise veya 

muhatap tarafından aklî karine ile hemen bulunabilen birisi ise 

cümlede fail hazfedilir. Onu zikretmeye hacet kalmaz. Meselâ,   ِلَق خ 

َعَجل    ِمْن  ْنَسان    İnsan çok aceleci (tezcanlı) yaratılmıştır.”53“: ااْلِ

âyetinde insanın Allah tarafından yaratıldığı herkes tarafından 

bilinmektedir. Bu nedenle âyetin metninde Allah lafzı 

hazfedilmiştir. Yine   تَعَاِل اْلم  اْلَك۪بِر   َوالشََّهادَةِ  اْلغَْيِب   ,O, gaybı da“ : َعاِلم  

görülen âlemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir.”54 âyetinde 

gaybı da görülen âlemi de bilenin Allah olduğu herkes tarafından 

bilinmektedir. Âyet  َتَعَالِ   ه و  .takdirindedir   َعاِلم  اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ اْلَك۪بِر  اْلم 

Burada mübteda olan  َه و zamiri hazfedilmiştir.55  

3.7. Cehalet 

İfade edilen kelamda eylemi yapan kişi kimse tarafından 

bilinmiyorsa bu durumda fail cümlede zikredilmez. Meselâ,   س ِرَق

ف ََلنٌ  ق تَِل   Eşya çalındı, filan kişi öldürüldü.” cümlelerinde“:   اْلَمتَاع ، 

eşyayı çalan da filanı öldüren de belli değildir. Bu nedenle fail 

cümlede zikredilmemiştir.56  

 

51 en-Nahl 16/9. 
52 es-Suyûtî, el-İtkân fî ‘ulûmi’l-kur’ân, 535; Tâhir Süleymân Hamûde, 

Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 107. 
53 el-Enbiyâ 21/37. 
54 er-Ra‘d 13/9. 
55 Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 110. 
56 Tâhir Süleymân Hamûde, Zâhiretü’l-hazfi fi’d-dersi’l-luğavî, 110. 
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Sonuç 

İnsan ilişkilerinin canlı olduğu toplumlarda sözlü kültürü ve 

edebiyatı canlı tutmak daima ön plandadır. Sözü fazla uzatmadan 

kısa ve özlü konuşmak, bilginin hızlı bir şekilde nakline ve sözlü 

kültürün nesilden nesile aktarılmasına etki eden en temel 

unsurlardandır. İşte bu kısa ve özlü konuşmanın unsurlarından biri 

de haziftir. 

Bir maksada mebnî anlaşılabilecek söz veya cümle 

unsurlarından bir kısmının veya tamamının düşürülmesi anlamına 

gelen hazif (hazf) kelimesi, Arap dilinde sarf, nahiv ve belâgat 

ilminde ortak bir olgudur. Hazif, edibin ifadeye hâkimiyetini, söz 

dağarcığının zenginliğini, önceden belirlenmiş sınırlamalar 

içerisinde bile rahatlıkla meramını dile getirmede gücünü 

göstermesi, külfetsiz bir şekilde icra edilebilmesi vb. bakımından dil 

ve belâgat âlimleri tarafından edebî bir sanat olarak kabul 

görmüştür. 

Abesle iştiğal etmemek, zaman darlığı, kesretü’l-isti‘mâl, 

zarûreti’ş-şi‘r, fâsılaya riâyet, i‘râb vb. nedenlerle Arap dilinde 

bazen harf, bazen kelime ve bazen de cümle hazfedilir. Burada amaç 

az lafızla çok mana ifade etmektir. Bu durum, ünlü dil bilgini İbn 

Cinnî’nin ifadesiyle Arap dilinin kendine has bir meziyeti olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerde de hazif 

olgusuna sıkça yer verilmesi, bu durumu teyit etmektedir.  

Muhatabın durumuna ve muktezâ-yı hale uygun sözü ifade 

etmenin temelini oluşturan belâgat, hazif olgusunda da bir takım 

belâğî amaçların varlığını ortaya çıkarmıştır. Söylenen bir söz veya 

şiirde mutlaka bir edebî hedef ve incelik vardır.  İhtisar ve îcâz, 

ta‘zîm ve tefhim, saygı, hakaret, beyân, bilinmek (tanınmak), 

cehalet vb. belâğî amaçlardan bir kısmını teşkil etmektedir.  

Hülâsa, hazif olgusu Arap Dili ve belâgatinde az kelimeyle 

çok mana ifade etme açısından oldukça geniş kapsamlı ele alınması 

gereken önemli bir olgudur. Gerek yazılı gerekse sözlü edebiyatın 

her türünde bu olguya rastlamak mümkündür. Bu araştırmada hazif 
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olgusunun önemi, kelime ve terim anlamı, hazfin sebepleri ve belâğî 

yönden amaçlarına kısaca temas etmeye gayret edilmiştir. Bu 

olgunun daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı bir şekilde Türkçe ile 

mukayesesinin yapılarak bilim dünyasına kazandırılması oldukça 

önem arz etmektedir. 
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İFRAT VE TEFRİT ARASINDA EHL-İ BEYT 

OLGUSU  

Abdulbaki Deniz* 

Özet:  

Hz. Muhammed’in son peygamber sıfatıyla ümmetine karşı tebliğ 

ve tebyin vazifesini eksiksiz yerine getirdiği hususunda şüphe yoktur. 

Ümmetine olan düşkünlüğü sebebiyle kendisinden sonra uymaları 

durumunda yollarını kaybetmeyecekleri somut ve soyut vasiyetlerde 

bulunma ihtiyacı hissetmiştir. Bu kapsamda Hz. Peygamber’in Ali b. Ebî 

Talib’e yönelik olarak “tenzili için savaştığım gibi te’vili için 

savaşacaksın” şeklindeki hitabı değişik cephelerde tezahür etmiş ve ilk üç 

asrı kapsayacak şekilde bütün Ehl-i beyt mensuplarını doğrudan 

etkilemiştir. Bu açıdan risalet sürecini “tenzil dönemi” ile “te’vil dönemi” 

olmak üzere iki dönemde değerlendirmek mümkündür. Ümmetlerin farklı 

imtihan süreçleri bağlamında son peygamberin ümmeti hem tenzil dönemi 

öğretileriyle hem de te’vil dönemi olgusuyla imtihan edilmiştir. Çetin 

imtihan süreçleriyle karşı karşıya kalan ümmet, Ehl-i beyt’e karşı farklı 

tavırlar geliştirmiştir. Bütün ümmet mensupları onları sevmenin gereği 

hususunda ittifak etmekle birlikte “onları aşırı bir şekilde öncelemek” ile 

“aşırı bir şekilde ihmal etmek” gibi ilkesel tavırlar geliştirilmiş ve 

savunulmuştur. Ayrıca başta namaz olmak üzere dua ve ibadetin de bir 

parçası olarak değerlendirilen Ehl-i beyt’e yönelik olması gereken sevginin 

ölçüsü ve sıhhatini gösteren hususlarda ise ilk günden beri değişik görüşler 

gündeme gelmiştir. Mufritler, sevginin “onların bütün düşmanlarından 

teberri etmeyi iktiza ettiğini, ilk nesil başta olmak üzere çok az kişinin söz 

konusu imtihan sürecinden başarıyla geçtiğini” vurgularken tefrit ehli 

“Ehl-i beyt’in onlara düşmanlık edenlerle birlikte aynı anda 

sevilebileceğini, onlarla yaşanan ihtilaflarda özellikle ilk neslin içtihatta 

bulunduğunu” iddia etmişlerdir. Her iki tarafın ifrat ve tefriti temsil ettiği 

kabulü ile Kur’an’da “vasat” olarak nitelendirilen ümmetin mutedil bir 

tavır üzerinde uzlaşarak vahdete vesile kılınması mümkündür. Bu 

çalışmada söz konusu vasat tavrın temel ilkelerine değinmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Ehl-i beyt, Tenzil dönemi, Te’vil dönemi, İfrat, Tefrit, 

Vasat. 
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THE AHL AL-BAYT CASE BETWEEN IFRAT 

AND TEFRIT 

Abstract:  

There is no doubt that Muhammad, as the last prophet, fulfilled 

his duty of conveying and informing his ummah perfectly. Due to his 

fondness for his ummah, he felt the need to make concrete and abstract 

wills that they would not lose their way if they followed him. In this 

context, his address to Ali b. Ebî Talib as "you will fight for his 

interpretation as I fought for his denunciation" manifested in different 

fronts and directly affected all members of the Ahl al-Bayt, covering the 

first three centuries. In this respect, there is the possibility of dividing the 

prophecy process into two basic periods, namely the "reduction period" and 

the "interpretation period". In the context of the different testing processes 

of the ummahs, the ummah of the last prophet was tested both with the 

teachings of the tenzil period and the phenomenon of the ta'wil period. 

Faced with difficult ordeal processes, the Ummah developed different 

attitudes towards the Ahl al-Bayt. While all members of the Ummah agree 

on the need to love them, there have been principled situations such as 

"overly prioritizing them" and "extremely neglecting them". In addition, 

since the first day, different opinions have come to the fore on the issues 

showing the measure and health of the love that should be towards the Ahl 

al-Bayt, which is considered as a part of prayer and worship, especially 

prayer. Mufrits emphasized that love "requires separation from all their 

enemies and that very few people, especially the first generation, pass the 

said test successfully", while the people of twilight say that "Ahl al-bayt 

can be loved at the same time as those who are hostile to them, especially 

in the first place in conflicts with them." They claimed that the next 

generation is in ijtihad. Considering the exaggeration and understatement 

of both sides in this regard, it is clear that there is a moderate and moderate 

attitude befitting the Ummah of Muhammad, which is described as 

"mediocre" in the Qur'an. In this study, we will try to touch on the basic 

principles of the said mediocre attitude. 

Keywords: Ahl al-bayt, Tenzil period, Ta'vil period, Ifrat, Tefrit, 

Mediocre. 
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Giriş 

Peygamberlik vazifesi doğrudan insanı muhatap aldığından 

haddi zatında meşakkatli ve fedakârlık isteyen bir görevdir. Zira 

sosyal bir varlık olan insanoğlunun hayattan beklentileri, çıkar ve 

endişeleri farklılık arz etmektedir. Peygamberliğin ilahî seçime 

dayanması ile vehbî yönü yahut vahiy ve mucizelerle desteklenmesi 

insanların iman ve teslimiyeti için kolaylaştırıcı unsurlar 

taşımaktadır. Bundan dolayı peygamberlerin öncelikle davete 

olumlu yönde katkı sağlayacak bir ortam tesisi için değişik çabalar 

içine girdikleri görülmektedir. Bu hususta aile fertleriyle mensup 

oldukları kabile yahut aşiretin psikolojik ve fiziki desteği davanın 

seyrini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardandır. Bunun 

ehemmiyetine binaen peygamberlerin davete aile fertleriyle 

başlamaları emredilmiştir. Zira onların teveccühünü kazanmak 

davetin seyrini olumlu yönde etkilemektedir. Bu açıdan “ev halkı, 

ev sâkinleri ve mensupları” manasındaki “Ehl-i beyt” yahut “âl” 

kavramı Kur’an’da özel bir bağlamda değerlendirilmiş ve sünnet 

vasıtasıyla beyan edilmiştir. Ehl-i beyt’in mahiyeti ve kimliği 

hakkında farklı görüşler olsa da Kur’an ve sünnet bütünlüğü 

içerisinde sınırları belli bir zemine oturtmak mümkündür. Ehl-i 

beyt’in kimliği hususunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasında İslam 

tarihinde yaşanan ihtilaf ve savaşların etkisinin hissedilmesi 

insanoğlunun zaafları kapsamında değerlendirilebilir. Ehl-i beyt’in 

tanımında “bütün ümmet” yahut “bütün sahabiler” şeklindeki 

genellemeler ise kavram yahut terimlerin vaz’ hikmetine bile açık 

aykırılık teşkil ettiğinden ilk bakışta taassup eseri fikirleri yansıttığı 

anlaşılmaktadır. Akıl ve sahih naklin kabul etmediği hususlardan 

kaçınmak asgari ilim ahlakına riayet ile iman ve teslimiyetin 

muktazasıdır. Bu açıdan tarihi süreç içerisinde birbirlerine zıt yönde 

gelişen ve karşılıklı olarak birbirlerini besleyen fikirlerin fırka, 

mezhep yahut ekol adıyla ciddi oranda taraftar bulması İslam 

âleminin vahdetine yönelik en büyük tehlikelerden birinin 

teşekkülüne zemin hazırlamıştır. Zira İslam tarihi boyunca taraflar 

kendilerini meşru göstermek için karşı tarafın tezlerini çürütecek 

malzeme üretmekle ciddi enerji sarf etmişlerdir. Neticede ihtilaf 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

400 

 

zemini fitne ve iftirak tohumlarıyla sulanmış, ittifak ve vahdet 

mihveri gittikçe birbirinden uzaklaşmıştır. Aslında Ehl-i beyt’i 

sevme ve saygı gösterme hususunda genel bir ittifak olmasına 

rağmen Kur’an’da “vasat” olarak tavsif edilen ümmetin Ehl-i beyt 

konusunda iki aşırı tercihe mahkûm edilmiş olması üzüntü verici 

olduğu kadar taklidin kökleşmesi ve tahkike açılan kapıların 

kapanmasına da zemin hazırladığı söylenebilir. Ehl-i beyt sevgisinin 

mahiyet ve sınırları hususunda ifrat ve tefrit düzeyinde ortaya çıkan 

fikirler ihtilafın da esasını oluşturmakla birlikte ifrat ve tefrit 

arasında dengeyi gözeten vasat bir zemin yakalamak mümkündür. 

Ehl-i beyt konusunda geliştirdikleri tezlerle Şia, ifrat tarafını temsil 

ederken Ehl-i sünnet olarak bilinen büyük çoğunluğun ise tefrit 

düzeyinde tavır sergilediği söylenebilir. Şia, Ehl-i beyt konusunda 

varit olan nasları “tayin ve masumiyet” tezine dönüştürerek 

meseleyi akide hâline getirme hususunda bir beis görmemiştir. 

Ayrıca söz konusu naslara muhalefetle Ehl-i beyt’e düşmanlık 

edenlerden teberriyi şart koştuklarından tekfir mekanizmasını 

gereğinden fazla işletmişlerdir. Fiili olarak halifelik makamını 

temsil edenleri dikkate alan ve savunma makamında olduğu 

anlaşılan Ehl-i sünnet ise Şia’nın masumiyet tezini reddetmekle 

birlikte “bütün sahabeye yönelik mutlak udûliyet” teziyle aslında 

dolaylı olarak tamamının masum kabul edilmesine dair  bir kapı 

açmıştır. Nitekim pratik olarak onlara isnad edilen olumsuzlukları 

te’vil etme ihtiyacı hissetmeleri ile aralarındaki ihtilafları içtihat 

hakkı olarak değerlendirmelerinin sebebi budur. Te’vilde sınırların 

zorlanması karşılıklı olarak tekfir mekanizmasını işlevsel hâle 

getirmiştir. Her iki tavrın da ilmî ve dinî açıdan sağlıklı olmaması 

ikisi arasında vasat sayılabilecek bir tavır geliştirilmesini gerekli 

kılmıştır. Bu çalışmada söz konusu dengeli tavrın niteliğine temas 

edilecektir. İdeal tavrın temellendirilmesinde sadece naslardan 

hareket eden, mezhep taassubundan tamamen uzak ve ilmî kriterlere 

uygun bir tavrın ortaya konmasına özen gösterilecektir. Ehl-i beyt’le 

ilgili nasların her iki tarafın kaynaklarında mevcut olması konunun 

aydınlatılmasına olumlu yönde katkı sağladığı hususunda şüphe 

yoktur. Şia, farklı detaylarla da olsa söz konusu nasları her açıdan 

dikkate alarak kendi bakış açısına göre değerlendirmiştir. Ehl-i 

sünnet ise söz konusu nasların büyük bir kısmını kendi 
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kaynaklarında muhafaza etmekle birlikte te’vil ve yorumunu kendi 

mezhebi önceliklerine göre geliştirmeye özen göstermiştir. Bu 

bakımdan te’vilin temel unsurlarını hatırlatma ihtiyacı yanında 

geleneksel sahabe algısı, tamamının udûl olduğu anlayışı ile ismet 

(masumiyet) teorisinin yeni bir değerlendirmeye tabi tutulması 

varmak istediğimiz netice açısından önemlidir. 

1. Bazı Kavramların Yeniden Değerlendirilme İhtiyacı 

1.1. Sahabe Kavramı ve Tamamının Udûl Olduğu Anlayışı 

“Eşlik etmek” anlamındaki “sahibe ( ََصِحب) fiilinden türeyen 

“sahib (  َصاِحب)” ism-i faili ile “sahabî (  َصَحابِي)” müfred (tekil) 

hâlinin “sahâbe (َصحابة)”, “ashâb (أصحاب)” ve “suhbet (ْحبَة  gibi ”(ص 

çoğulları vardır. Bunlar içerisinde Kur’an’da geçmekte olan “ashâb” 

ile “sahib” ifadesi bağlama göre mümin, müşrik, yol arkadaşı hatta 

toplumlara gönderilen peygamberi ifade etmek gibi değişik 

manâlarda kullanılmaktadır.1 Bu bağlamda ashâbu’n-nâr,2 ashâbu’l-

cenneti,3 ashâbu’l-yemin (meymene),4 ashâbu’ş-şimâl (meş’eme),5 

ashâbu’l-uhdûd,6 ashâbu’l-fil,7 ashâbu’l-kubûr,8 ashâbu hicr,9 

ashâbu’s-sefine,10 ashâbu’l-karye,11 ashâbu’l-kehf,12 ashâbu 

Medyen,13 ashâbu’l-cahîm14 ve ashâbu’s-sebt15 gibi ifadeler 

mü’min, kâfir, müşrik, iyi ve kötü herkesi kapsamaktadır. Kur’an’da 

 

1  el-A’râf, 7/184; et-Tevbe, 9/40; Yusuf, 12/39-41; el-Kehf, 18/34-37, 72; 

en-Nebe, 78/46; en-Necm, 53/2; el-Kamer, 54/29. 
2  el-Bakara, 2/39, 81, 217, 257, 275; Âl-i İmrân, 3/116; el-Mâide, 5/29, 86; 

el-A’râf, 7/36. 
3  el-Bakara, 2/82; el-A’râf, 7/42. 
4  el-Vakıa, 56/27, 38, 90; el-Müddessir, 74/39. 
5  el-Vakıa, 56/41. 
6  el-Burûc, 85/4. 
7  el-Fîl, 105/1. 
8  el-Mumtehine, 60/13. 
9  el-Hicr, 15/80. 
10 el-Ankebût, 29/15. 
11 Yâsin, 36/13. 
12 el-Kehf, 18/9. 
13 et-Tevbe, 9/80. 
14 el-Bakara, 2/119; el-Mâide, 5/10. 
15 en-Nisa, 4/47. 
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“Ashâbü Mûsâ”16 ifadesi kullanılırken “Ashâbu Muhammed” 

şeklinde bir kullanım söz konusu değildir. Ayrıca “sahabe” 

kelimesini ilk defa  Abdullah b. el-Mukaffa tarafından sosyal ve 

siyasi hayatın ıslahına yönelik olarak “taşımaları gereken niteliklerle 

sarayda sultanın yönetimine eşlik edecek olan kimseler” manâsında 

kullanmıştır.17 Kur’an’da ilk nesille ilgili kullanılan muhacirûn, 

ensâr ve sabikûn18  gibi ifadeler aynı zamanda Hz. Peygamber’e tabi 

olanları tasnif edici mahiyettedir.  Medine’de nâzil olan son 

sûrelerden Tevbe’de mevcut bütün sahabeye hitaben muhâcirlerin 

ve ensarın ilkleri (sâbikûn) ile onlara güzelce uyanlardan Allah’ın 

hoşnut olduğu, onların da O’ndan razı oldukları vurgulanmaktadır.19 

Fetih sûresinde ise Allah’ın ağaç altında peygambere bey’at 

edenlerden razı olduğu belirtilmekte,20 aynı sûrenin başka bir 

âyetinde “ahdini bozanlar ancak kendi nefisleri aleyhine bir 

davranış sergilemiş olurlar”21 şeklindeki uyarı rıza ve hoşnutluğun 

da mutlak olmadığını göstermektedir. İlgili âyetlerde Mekke dönemi 

şehitleri, Bedir, Uhut, Raci’ ve Bir-i Ma’une şehitleri gibi Allah 

yolunda şehit olan ilkler ile sonradan onların sîreti üzerinde hareket 

eden diğer ümmet mensuplarının Allah’ın rızasına nail olacaklarına 

işaret edildiği açıktır.22 Dolayısıyla sahabeye yönelik ilahî rıza şartlı 

olup mutlak değildir. Sâbikûn gibi ihlas ve samimiyet 

göstermeyenler, sonradan irtidat edenler yahut Allah ve Resulü’nün 

emir ve yasaklarına muhalefet edenlerin ilahî rıza kapsamında 

olamayacakları aşikârdır. “Ben peygamberler arasında benzeri gelip 

geçmemiş biri değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemem, 

ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım."23 

âyeti de bu gerçeğe değinmektedir. Hz. Peygamber, Osman b. 

 

16 eş-Şuarâ, 26/61. 
17Ebû Muhammed Abdullah b. el-Mukaffa, Risaletün fî’s-sahabeti 

(Mecelletü’l-muktebes içinde), (Kahire: 1326). 
18 et-Tevbe, 9/117; el-Haşr, 59/8-10; el-Enfâl, 8/72. 
19 et-Tevbe, 9/100. 
20 el-Feth, 48/18. 
21 el-Feth, 48/10. 
22 Abdulbaki Deniz, Siret-i Nebi’de Usul, Usulde tecdîd Problemi (Bursa: 

Emin Yayınları, 2021), 175. 
23 el-Ahkâf, 46/9. 
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Maz‘ûn’un defin işlemi esnasında da “O, rabbinden gelen şüphe 

götürmez gerçekle karşı karşıyadır, ben onun için hayır umuyorum. 

Yemin ederim ki ben Allah’ın elçisi olduğum halde hakkımda ne 

yapılacağını bilmiyorum”24 buyurmuştur. Yine “Kıyamet günü 

ashabımdan bazılarının rahmet havuzundan (havz-ı kevser) 

engellendiğine şahit olunca “Allah’ım!, Bunlar arkadaşlarım, 

ashabım idi”  diye yalvaracağım. Bana, “senden sonra neler 

yaptıklarını bilmezsin; (Allah ve resulünün emirlerini) tebdil ettiler, 

değiştirdiler, denecek, onlara yazıklar olsun!”25 hadisi de Hz 

Peygamber’den sonra sahabenin bir kısmının hak yoldan ayrıldığını, 

tahrif ve tebdile hizmet ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda Hz. 

Peygamber’in risaletine tanık olan ilk neslin de diğer ümmet 

mensupları gibi mükellef birer beşer oldukları ve mutlak manâda 

masum yahut udûl olmadıkları anlaşılmaktadır. Zira fısk, riddet, 

nifak, şirk, yalan ve ihanet gibi manevi marazların tamamı diğer 

ümmet mensuplarında olduğu gibi onlarda da mevcut olduğu inkâr 

edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla “Hz. Peygamber’i gören ve 

inandığını söyleyen herkesin mutlak manâda hayatının sonuna kadar 

istikamet ve adaletten ayrılmadığı yönünde kanaat belirterek 

özellikle hadis rivayetinde tamamını udûl kabul edip cerh ve tadile 

tabi tutmamak ilmî ve gerçekçi bir tavır değildir. Bu durumun siyasi 

sebepleri yanında aşırı iyimserlik ve duygusallıkla izah edilebilir 

nitelikte olduğu açıktır. 

1.2. Ehl-i Beyt Kavramı ve Kapsamı 

Kur’an’da Hz. Nûh, Hz. İbrâhim26  Hz. Mûsâ27 ve Hz. 

Muhammed’le ilgili olarak kullanılan “Ehl-i beyt” kavramı “ev 

halkı” manâsında olup muhtevası bağlama göre değişken 

özelliktedir. Hz. İbrahim’in âli olan çocukları ve Kur’an’da “esbât” 

olarak ifade edilen yetkin ve donanımlı torunları nübüvvet 

 

24  Buhârî, Sahîh, 2/72, No: 1243. 
25 Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekir b. Abdilmelik el-Kastalanî (v. 923), 

İrşâdu’s-sârî li şerhi sahihi’l-Buhârî (Mısır: Matbaatü’l-Kübrâ’l-

Emiriyye, 1323), 9/339, No: 6582; Nevevî, Şerhu sahihi Müslim, 15/64, 

No: 2304. 
26 Hûd, 11/71-73. 
27 el-Kasas, 28/12. 
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vasıtasıyla tevhit mücadelesini devam ettirmişlerdir. Bu açıdan 

Kur’an’da Ehl-i beyt, birbirlerinin züriyetinden gelen, Hz. Nûh, Hz. 

İbrahim ve Hz. Musa’yla başlayan, Hz. Mehdi ile kıyamete kadar 

uzanan “nübüvvet evi mensuplarını” ifade etmektedir. Müslümanlar 

her namazın teşehhüdünde (tahiyyatta) Hz. Muhammed’in Ehl-i 

beyt’ine salavat getirmek zorunda oldukları gibi Hz. İbrahim’in 

âline de salavat getirmek suretiyle zürriyet-i salihaya tabi olduklarını 

vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla “Ey Ehl-i beyt! Gerçekten Allah, 

sizden kiri (günah ve çirkinliği) giderip arındırmayı ve sizi tertemiz 

kılmayı arzulamaktadır ( اْلبَْيِت اَْهَل  ْجَس  الر ِ َعْنك م   ِلي ذِْهَب  َّللاّٰ   ي ريد   اِنََّما 

تَْطهيرا َركم   âyeti Hz. Peygamber’in eşlerine yönelik hitap 28”(َوي َطه ِ

içinde yer bulmasına rağmen siyak ve sibâktan farklı olarak sadece 

bu âyette “kadınlara mahsus söz kalıpları (كن...)” yerine  tağlip 

yoluyla hem erkek hem kadınları kapsayan “cem’i müzekkeri 

sâlim(  ك م)” formu kullanılmıştır. Bu da Ehl-i beyt’in onlardan farklı 

kimseler olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hz. Peygamber eşlerine 

yönelik hitapta uyarı ve te’dip vurgusu bâriz iken Ehl-i beyt’e dair 

âyet ise olumlu bir bağlamda olup övgü içermektedir. Söz konusu 

âyet nâzil olduğunda Ümmü Seleme’nin evinde bulunan Resûlullah, 

kızı Fâtıma’dan; eşi Ali ile çocukları Hasan ve Hüseyin’i 

çağırmasını istemiş, hepsi toplandıktan sonra onları abâsının altına 

alarak, “Allahım, bunlar benim Ehl-i beyt’imdir, onları temiz kıl!” 

diye dua etmiştir. Ümmü Seleme validemiz de Ehl-i beyt 

kapsamında olmayı dileyince Hz. Peygamber; “Sen yerinde kal, sen 

hayır üzeresin” buyurmuştur.29 Hz. Peygamber’in bir ay30 yahut altı 

ay31 boyunca kızı Hz. Fatıma, Hz. Ali ve çocuklarını söz konusu 

âyeti okuyarak sabah namazına kaldırdığı rivayet edilmiştir. Ehl-i 

beyt’e mensup on iki imamın hak ve hakikatin, adalet ve üstünlüğün 

 

28  el-Ahzâb, 33/33. 
29 İbn Hanbel, Fazâil, 2/577, No: 978, 994, 1149; Tirmizî, Sünen, 5/204, 

No: 3205; Nesâî, Sünen, 7/410, No: 8342; Hâkim, el-Müstedrek, 2/452, 

No: 3558; Tahavî, Şerhu müşkili’l-âsâr, 2/244, No: 772. 
30  Ebû Dâvud et-Tayâlisî, Müsned, 3/539, No: 2171. 
31 İbn Hanbel, Fazâil, 2/761, No: 1341; İbn Hanbel, Müsned, 21/274, No: 

13729; Tirmizî, Sünen, 5/205, No: 3206; Hâkim en-Nisâbûrî, el-

Müstedrek, 3/172, No: 4748. 
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ölçüsü olarak vurgulanması ise risalet sürecinin imamet yahut 

velâyetle kıyamete kadar uzandığını göstermesi açısından 

önemlidir:  “On iki halife üzerinizde kâim oldukça bu din azîz 

kalacaktır ( ًاَل يََزاُل َهذَا اْْلَْمُر َعِزيًزا إِلَى اثْنَْي َعَشَر َخِليفَة).”32 Dolayısıyla 

Hz. Ali ile başlayan, Hz. Hasan ve Hüseyin’le devam eden ve 

kıyamet öncesi gelecek Mehdî ile tamamlanacak olan “on iki 

imam/halife/emir” vurgusunun ilgili olduğu zaman dilimi, dinin 

sağlıklı bir şekilde toplumda yerleşmesi için sosyolojik, psikolojik 

ve pedagojik bir gereklilik olarak değerlendirilebilir. Hadiste 

vurgulanan halife/emir yahut imamların fiili olarak yöneticilik 

makamında bulunmaları şart değildir. Bazı hadis şârihlerinin 

“müteşabih” dediği ve “Hz. Peygamber’in maksadını tam olarak 

belirleyemediklerini iddia ettikleri”33 söz konusu hadisin işaret ettiği 

on iki rakamının karşılığını tespite yönelik olarak siyasi ve sosyal 

gelişmelerin de etkisiyle “ilk dört halifeye ilaveten zulüm ve 

istikbârla temayüz etmiş Emevîlere yahut Abbasîlere mensup 

yöneticilerle tamamlanması teşebbüsünün” makul olduğu 

söylenemez. Hadisin işaret ettiği imamların Hz. Ali ile başlayan 

itret/Ehl-i beyt imamları olduğunu destekleyen birçok nas söz 

konusudur. Hz. Peygamber, veda haccında Mekke’den Medine’ye 

dönüşü esnasında, “kendisine indirilen her vahyi tebliğ etmesini 

emreden, bunu yapmadığı takdirde elçilik görevini yerine getirmiş 

sayılmayacağını ve kendisini insanlardan Allah’ın koruyacağını” 

belirten âyetin34 Gadir-i Hum’da Ali b. Ebî Talip hakkında nazil 

olduğu hususunda şüphe yoktur.35 Bu münasebetle işin 

 

32 Buhârî, Sahîh, 9/81, No: 7222; Müslim, Sahîh, 3/1452, No: 1821; 

Tirmizî, Sünen, 4/501, No: 2223. 
33 Nevevî, Şerhu sahîhi Müslim, 12/201, No: 5/1821; Ebû’l-Hasan Ali b. 

Halef b. Battâl (v. 449), Şerhu sahîhi’l-Buhârî, thk. Ebû Temîm Yasir b. 

İbrahim (Riyad, Mektebet’r-Rüşd, 1423), 8/287, No: 50/74. 
34 Mâide, 5/67. 
35 İbn Ebî Hatim, Tefsiru’l-Kur’an’ı’l-azîm, 4/1172, No: 6609; Ebû’l-

Hasan Ali b. Ahmed el-Vâhidî en-Nisaburî (v. 468), Esbâbu’n-nüzûl, thk. 

es-Seyyid el-Cümeylî (Beyrut: Dâru’l-Kitabi’l-Arabî), 164; Suyutî, ed-

Dürrü’l-mensûr, 3/117; Ebû’t-Tayyib Muhammed Sıddîk Hân el-Buhârî 

el-Kannûcî, Fethu’l-beyan fî makâsidi’l-Kur’an (Beyrut: el-Mektebetü’l-

Asriyye, 1412), 4/19. 
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ehemmiyetine binaen ashabını toplayan Hz. Peygamber, “sekaleyn 

hadisi” diye meşhur olan ve ümmete son vasiyeti mahiyetindeki 

hitabında şöyle buyurmuştur: “Benden sonra onlara bağlı kaldığınız 

sürece dalâlete sürüklenmeyeceğiniz biri diğerinden büyük iki ağır 

şey bırakıyorum: Gökten yere uzanan Allah’ın Kitabı ve en 

yakınlarım olan (itretî) Ehl-i beyt’im. Havuzda ikisi birlikte 

huzuruma gelinceye kadar bunlar birbirlerinden asla ayrılmazlar. 

Ardımdan bu ikisi hakkında beni nasıl temsil edeceğinize dikkat 

ediniz!”36 Hz. Peygamber Ali’nin elini kaldırıp “Allah benim 

mevlamdır. Ben de bütün müminlerin mevlasıyım, Ben kimin mevlâsı 

isem bu da onun mevlâsıdır. Allah’ım! Onu sevenleri sev, ona 

düşmanlık edenlere de düşman ol!”37 buyurmuştur. Ebû Bekir b. 

Kuhafe ve Ömer b. el-Hattâb başta olmak üzere diğer sahabiler, “Ne 

mutlu sana Ey Ali! Benim ve bütün müminlerin velisi oldun” diyerek 

onu tebrik etmişlerdir.38 İhtilafın sebeplerinden sayılan “velî” 

kelimesinin anlam boyutlarının tespiti önemlidir. “Veli” ifadesi hem 

fâil hem mef‘ûl yönüyle kullanıldığından Kur’an’da Allah 

müminlerin, müminler Allah’ın; şeytan inkârcıların ve zalimlerin, 

inkârcılar ve zalimler de şeytanın velîsi olarak zikredilir.39 Ayrıca 

müminler müminlerin, kâfirler de kâfirlerin evliyasıdır.40 Kur’an’da 

geçen mevlâ kelimesi velî ile ortak kökene ve aynı anlamlara 

sahiptir.41 Bu bağlamda “velî/mevlâ” kelimesinin Resulullah’tan 

sonra ümmeti idare eden “ulû’l-emr, halife” manâsında kullanıldığı 

da birinci halifenin bir münasebetle ifade ettiği, “…Ben Allah 

 

36 İbn Ebî Şeybe, el-Musannnef, 6/309, No: 31679; İbn Hanbel, Müsned, 

2/563, No: 947, 959, 2/562, No: 967, 2/584, No: 989, 991; Hâkim en-

Nîsâbûrî, el-Müstedrek, 3/109; Tirmizî, Sünen, 6/133. Nesâî, Sünen, 

7/310, No: 437. 
37 Nesâî, Sünen, 7/310, 437; Ebû’l-Fazl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. 

Ahmed b. Hacer el-Askalânî (v. 852), el-Matâlibu’l-‘âliye bi zevâidi’l-

mesânîdi’s-semâniye (Riyad: Dâru’l-Âsime, 1419), 16/142, No: 3943; 

Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ümmâl, 11/602, No: 32903. 
38 İbn Hanbel, Müsned, 2/596, No: 1016, 1167. 
39 el-Bakara, 2/257; Âl-i İmrân, 3/68; el-Mâide 5/55; el-A‘râf 7/196; eş-

Şûrâ 42/9. 
40 et-Tevbe, 9/71; el-Enfâl, 8/73. 
41 el-Bakara, 2/286; Âl-i İmrân, 3/150; el-Enfâl, 8/40; el-Hac, 22/78; 

Muhammed, 47/11; et-Tahrîm, 66/2. 
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Resulü’nden sonra onun velisiyim. O, nasıl hareket etmişse öyle 

davranırım…” ( ْعَمُل َرُسوُل هللاِ أَنَا َوِليُّ َرُسوِل هللاِ َ بَْعَدهُ، أَْعَمُل فِيَها بَِما َكاَن يَ   

)42 sözünden açıkça anlaşılmaktadır. İkinci halife de “velî” ifadesini 

“halife” manâsında kullanmıştır: “…Ebû Bekir vefât edince onun 

velisi (halifesi) ben oldum…،أَبَا بَْكٍر، َفُكْنُت أَنَا َوِليَّ أَبِي بَْكٍر ُ ”(ثُمَّ تََوفَّى َّللاَّ
43 

Hz. Peygamber Medine’ye hareket edince yolda, “Bugün sizin için 

dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak 

sizin için İslâm’ı seçtim”44 âyeti nâzil olmuştur. Dolayısıyla Hz. 

Peygamber’in, Ali ve ardından itreti dinî ve siyasî alanlarda 

ümmetin emiri, halifesi, imamı ve önderi kıldığı açıktır. Bu açıdan 

“veli/mevlâ” kelimesini ilk iki halifeyle ilgili “halife/ûlû’l-emr” 

manâsında, dördüncü halife ile ilgili kullanımını ise “sevgi/dost” 

manâsında olduğunu iddia etmek hiç bir yönden mukni, adil ve 

munsif değildir. İtret ve Ehl-i beyt’e vurgu yapan ameli ve sözlü 

sünnete rağmen Muvatta’da senetsiz olarak45, diğer kaynaklarda 

oluşturulan râvîlerin ise çoğu kezzâb ve mechûl olarak nitelendirilen 

“Size iki emanet bırakıyorum: Allah’ın Kitabı ve Sünnetim”46 hadisi 

 

42 İbn Hanbel, Müsned, 1/483, No: 425. 
43 Buhârî, Sahih, 4/79, No: 3094. 
44 el-Mâide, 5/3. Bk. Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Hazm ez-Zâhirî (v. 

456), el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, thk. Muhammed Ahmed Şakir (Beyrut: 

Dâru’l-Âfâki’l-Cedîde), 8/11. 
45 Mâlik, Muvatta, 2/899, No: 3. 
46 Ebû, Davûd, Sünen, Menâsik, 56; İbn Mâce, Sünen, 84. İbn Abbas, Ebû 

Hureyre, Amr b. Avf ve Ebû Said el-Hudrî'ye dayandırılan rivayet için 

oluşturulan toplam dört tarikteki râvilerin tamamı zayıf yahut yalancılıkla 

itham edilmişlerdir. İbn Abbas'tan nakledilen rivayetteki Ebû Üveys 

Abdullah el-Medenî zayıf, oğlu İsmail ise kezzâb ve hadis uyduran 

biridir. Bk. Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-

Zehebî (v. 748), Mîzânu’l-i‘tidâl, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî (Beyrut: 

Dâru’l-Ma‘rife, 1382), 2/450; Ebû’l-Fazl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. 

Ahmed b. Hacer el-Askalânî (v. 852), Tehzîbu’t-tehzîb (Hindistan: 

Mektebetü Dâireti’l-Ma‘ârifi’n-Nizâmiyye, 1326), 5/281. Ebû 

Hureyre'ye dayandırılan rivayetin ravîlerinden Salih b. Musâ, Amr b. 

Avf'ın rivayetindeki Kesir b. Abdillah el-Müzenî de ittifakla zayıf, 

metruk ve yalancıdırlar. Hatta Buhârî'ye göre Salih b. Musa, münkeru'l-

hadistir (Zehebî, Mîzân, 2/300; İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîb, 4/404, 

10/251). Ebu Said el-Hudrî'den gelen rivayetteki Şuayb et-Teymî ise 

meçhûldür Bk. İbn Sa‘d, Tabakât, 5/412; Zehebî, Mîzân, 2/255; İbn 

Hacer, Tehzîb, 2/466. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

408 

 

yaygın hâle getirilmiştir. Peygamberin ümmetine son vasiyetinin ve 

risalet sürecinin en önemli parçası konumundaki mirasının senetsiz 

yahut zayıf olması itreti kendi saltanatları için en büyük tehlike 

olarak görüp onları öldürmek ve zehirlemek suretiyle imha 

politikasını ilkesel hâle getiren Emevîler ve Abbasilerce bilinçli bir 

şekilde Ehl-i beyt hadisine alternatif yapıldığı ve meşhur kılındığına 

dair şüpheleri güçlendirmektedir. Hz. Peygamber’in, torunu 

Hüseyin’le ilgili, “Hüseyin benden, ben Hüseyin’denim. Hüseyin’i 

seveni Allah sevecektir. Hüseyin esbâttandır ( ِمُن َوأَنَا  ِمنِّي،  ُحَسْيٌن 

ُ َمْن أََحبَّ ُحَسْينًا،  َواْلُحَسْيُن َسبٌِط ِمَن اْْلَْسبَاطِ   şeklindeki 47”(ُحَسْيٍن، أََحبَّ َّللاَّ

ifadeleri Hz. Ali ve Hasan’dan sonra velâyet sürecinin Hz. Hüseyin 

ve torunlarıyla devam ettiğini göstermektedir. Nitekim zürriyet-i 

salihadan ilim, irfan ve güzel sîret sahibi şahsiyetlerin hakkın 

ikamesi için ciddi çaba sarf ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda 

Hz. Peygamber’in işaret ettiği on iki emir/halifenin “Hz. Ali, Hasan, 

Hüseyin, (onun oğul ve torunları) Ali Zeynelabidin, Muhammed el-

Bakır, Cafer es-Sadık, Musa el-Kâzım, Ali er-Rızâ, Muhammed et-

Takî, Ali en-Nakî, Hasan el-Askerî” ile birlikte aynı züriyetten 

gelecek olan mehdînin maksut olması kuvvetle muhtemeldir. Zira 

söz konusu ilim ve irfan sahibi imamların her birinin kendine özgü 

olumlu niteliklerle mücehhez sîretleri vardır. Başta mezhep 

imamları olmak üzere ümmetin bütün insaf sahibi öncüleri onların 

ilim ve irfanından istifade etmiş ve onlar hakkında övücü ifadeler 

kullanmışlardır. 

2. Hz. Peygamber’den sonra Ümmetin Ehl-i Beyt ile İmtihanı 

Bütün peygamberler ümmetleriyle değişik imtihan 

süreçlerini yaşamışlardır. Peygamberler kesintisiz devam eden hak-

bâtıl mücadelesinde kendilerinden sonra değişik isimlerle anılan 

temsilciler seçmişlerdir. Toplumsal değişim ve dönüşümün öncüleri 

olan peygamberlerin, tebliğ ve irşat faaliyetinde sonraki süreçleri de 

dikkate almaları davanın geleceği için önemlidir. Hz. İbrahim’den 

sonra gelen, isimleri Kur’an’da geçen ve “esbât” olarak ifade edilen 

 

47 İbn Ebî Şeybe, Musannef, 2/307, 807; İbn Hanbel, Fazâil, 2/772, No: 

1361, Müsned, 29/103; Tirmizî, Sünen, 6/123, No: 3775; Taberânî, 

Mu’cem, 3/33, No: 2589; Hâkim, el-Müstedrek, 3/194, No: 4820. 
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bütün peygamberler onun zürriyetindendir.48 Hz. Musa, kırk günlük 

ayrılık esnasında bile İsrailoğulları içerisinde halefi olarak tayin 

ettiği kardeşi Hz. Hârun’a “kavmim içerisinde halefim ol, müfsitlerin 

yoluna tabi olmadan ıslahtan ayrılma”49 telkininde bulunmuştur. 

Hz. Musa, yaşlanınca en büyük yardımcısı Yuşa‘ (Yeşu’) olmuştur. 

Hz. Davud’un halefi ve varisi oğlu Hz. Süleyman’dır. Hz. 

Zekeriyya’nın varisi Yahya, Hz. İsa’nın da Şem‘un/Sem‘an yahut 

Petrus’tur. Hz. Peygamber’in vefatıyla tenzil dönemi bitmiş, te’vil 

dönemi başlamıştır. Bu açıdan Hz. Peygamber’in  “tenzili için 

savaştığım gibi Kur’an’ın te’vili için savaşacaksın”50 buyurduğu Ali 

b. Ebî Talib önem kazanmıştır. Dolayısıyla ümmet yeni imtihan 

süreçleriyle karşı karşıya kalmıştır. Hz. Peygamber’in hastalığı 

esnasında değişik münasebetlerle dillendirdiği iradesini yazılı hâle 

getirme arzusunun imtisal edilmemesi51 te’vil dönemi imtihan 

sürecinin zorluğuna işaret etmesi açısından önemlidir. Bundan 

dolayı gözyaşlarına hâkim olamayan Abdullah b. Abbas, Allah 

Resulü’nün vasiyet yazma talebine muhalefet edildiği Perşembe 

gününü “rezalet ve büyük musibet” manâsında “reziyye“ olarak 

değerlendirmektedir. Bu hususta Hz. Peygamber’e muhalefet eden 

ashabın tavrını meşru göstermeye yönelik te’viller52 ise daha büyük 

bir musibettir ve Kur’an’ın öngördüğü ümmetin resule yönelik 

mutlak itaat ilişkisinin temel ilkelerine aykırıdır. Ayrıca resulü 

üzmekle neticelenen itaatsizliğin akıbeti ilahi gazap ve çetin 

azaptır.53 Zira hasta yatağında çaresiz kalan Resulullah, talebini 

 

48 el-Bakara, 2/136, 140; Âl-i İmrân, 3/84; en-Nisa, 4/123; el-A‘râf, 7/160. 
49 el-A‘râf, 7/142. 
50 İbn Hanbel, Müsned, 17/360, No: 11258, 17/390, No: 11289; İbn Hanbel, 

Fazâil, 2/ 637, No: 1083, 1071. 
51 Ebû Bekir Abdurrezzak b. Hümâm b. Nafi el-Humeyrî el-Yemânî es-

San’ânî (v. 211), el-Emâlî fî âsâri’s-sahabe, thk. Mecdî es-Seyyid 

İbrahim (Kahire: Mektebetü’l-Kur’anî, ts.), 38, No: 24; Humeydî, 

Müsned, 1/457; İbn Hanbel, Müsned, 3/408, No: 1935; Buhârî, Sahih, 

4/69, No: 3053; Müslim, Sahih, 3/1257, No: 20 (1637); Ebû Abdillah 

Muhammed Nasiruddin el-Elbânî (v. 1420), Muhtasaru sahihi’l-Buhârî 

(Riyad: Mektebetü’l-Maârif, 1422), 2/333, No: 1331; Nesâî, Sünen, 

5/367, No: 5823; Munzirî, Muhtasaru sahihi Müslim, 2/260, No: 987. 
52 Nevevî, Şerhu sahîhi Müslim, 11/93, No: 20/1637. 
53 el-Ahzap, 33/57; Nûr, 24/63. 
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imtisal etmek istemeyenleri “meclisinden kovmak suretiyle” 

kızgınlığını izhâr etmiştir. Bu gerçekleri dikkate alan İbn Hazm, 

“Hz. Peygamber’e doğrudan yahut dolaylı muhalefetin iman ve 

İslam’la bağdaşmasının mümkün olmadığını” beyan ile söz konusu 

muhalefeti her ne surette olursa olsun tasvip edenleri de “cehalet 

ehli” olarak değerlendirmiştir.54 

2.1. Ehl-i Beyt Konusunda Gelişen Fikirler 

Aşırı sevgi ve yüceltme küfür ve şirke götürücü nitelik 

taşımaktadır. Bu kapsamda başta Hz. Ali olmak üzere diğer çocuk 

ve torunlarını aşırı yücelterek onlarla ilgili “ilahlık, peygamberlik” 

yahut “kâinatın idaresinde söz sahibi” gibi iddiaları İslam dairesinde 

değerlendirmek mümkün değildir. Aynı şekilde ilgili naslara rağmen 

onları görmezden gelme, yok sayma anlayışıyla onlar hakkındaki 

nasları bâtıl te’villerle gerçek mecrasından saptırmanın da adil 

olmadığı açıktır. Bu anlayışın bir tarafı istismar iken diğer tarafı 

ihmaldir. Her iki tavrın da sağlıklı olmadığı açıktır. Aşırı sevgi yahut 

aşırı nefret kaynaklı fikirleri dikkate almadan “İslam dairesinde 

tartışılabilir” nitelikteki bazı fikirleri değerlendirmek 

durumundayız. 

2.1.1. Şia/İmamiyye’nin İmamların Masumiyeti Teorisi 

Şia, masumiyet teorisini temellendirmek için aklî ve naklî 

bazı deliller ileri sürmüştür. Peygamberlerin örnekliği ve ağır davet 

yükümlülüğü Allah tarafından seçilmelerini ve korunmalarını 

gerekli kıldığı gibi aynı sorumluluğu paylaşan imamların da Allah 

tarafından tayin ile günahlardan uzak olmalarını gerekli kılmıştır. 

Ayrıca Hz. İbrahim’in Allah’tan “zürriyetinden imamlar kılması” 

yönündeki talebine karşı “zalimlerin söz konusu ahde 

erişemeyeceği” hakikatini içeren âyet55 ile tathir âyeti56 imamların 

da masum olduğunu göstermektedir. Bunun yanında birçok tarikten 

 

54 Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said b. Hazm, el-İhkâm fî usûlu’l-

ahkâm, thk. Ahmed Muhammed Şakir (Beyrut: Dâru’l-Afâki’l-Cedide, 

ts.),7/123, 8/11. 
55 el-Bakara, 2/124. 
56 el-Ahzâb, 33. 
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rivayet edilen itret/sakaleyn hadisi57, başta Hz. Ali olmak üzere Ehl-

i beyt’in sürekli hakla birlikte olduğunu ifade eden rivayetler58 ile 

Hz. Fatıma, Hasan ve Hüseyin’e dair varit olan tevatür düzeyindeki 

diğer haberler onların masumiyetine dair güçlü alametler 

içermektedir. Bu açıdan ismeti “mükellefe yönelik ilahi bir lütuf”59 

olarak değerlendiren Şia, masumiyet tezini aynı zamanda Ehl-i beyt 

imamlarından yaptıkları nakillerle desteklemeye çalışmıştır. Buna 

göre Hz. Peygamber’le birlikte Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin masumdurlar. Ayrıca Hz. Hüseyin’in oğlu Ali 

Zeynelabidin, Muhammed el-Bakır, Cafer es-Sadık, Musa el-

Kazım, Ali er-Rıza, Muhammed et-Takî el-Cevad, Ali el-Hadi en-

Nakî, Hasan el-Askerî ve oğlu Muhammed el-Mehdî el-Muntazar da 

bu kapsamdadır. Bunlar Hz. Peygamber’den sonra dinin anlaşılması 

ve uygulanması için tebliğle mükellef kılınmışlardır. Bundan dolayı 

onların nasla tayin edilmiş olmaları aklın da muktazasıdır.60 Buna 

göre imamet “Allah’ın emriyle bizzat Hz. Peygamber’in Ali’yi tayin 

etmesiyle” başlamıştır. Diğer imamlar da bir öncekisi tarafından 

halef olarak tayin edilmiştir. İmamlar masum değilse dini 

hükümlerde eksiklik ve yanlışlık meydana gelir ki bunun şeriata 

halel getirmekle neticeleneceği açıktır. Naslarda geçen ifadelerden 

ve yaşanan olaylardan Hz. Peygamber’in kendisinden sonra imamet 

ve hilafeti Hz. Ali’ye verdiği, onun da sırasıyla kendi oğulları Hasan 

ve Hüseyin’le devam ettirdiği ve sonraki dönemlerde on bir imamın 

geldiği, on ikincisinin ise beklenen Mehdi olduğu kabul 

edilmektedir. Hicri 265’te gaybubete çekilen Hasan el-Askerî’nin 

oğlu Muhammed, beklenen mehdi olup kıyamet öncesi zuhur 

edecektir. Dinin temel rükünlerinden kabul edilen bu anlayışa göre 

 

57 Hakim, el-Müstedrek, 3/148 İbn Hanbel, Müsned, 3/14. 
58 Hakim, el-Müstedrek, 3/124; Tirmizî, Sünen, 5/297. 
59 Eş-Şeyh el-Mufîd, en-Nüketü’l-İtikadiyye (Beyrut: 1414/1993)), 10/37; 

Şerif el-Murtaza Ali b. Hüseyn el-Musevî, er-Resâil, nşr. Ahmed Ali 

Hüseyin el-Eşkûrî (Necef: 1386/1967; nşr. Mehdî er-Recâî, Kum: 1405), 

326. 
60 Şerif el-Murtaza Ali b. Hüseyn el-Musevî (v. 436), eş-Şâfî fî’l-imameti, 

thk. Seyyid Abduzzehra el-Hüseynî el-Hatîb (Tahran: Müessesetü’s-

Sadık,1407/1986 ), 2/14. 
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imamların tamamı masumdur.61 Onları sevmek, tabi olmak ve 

düşmanlarından teberri etmek şarttır. Hz. Peygamber’den sonra Hz. 

Ali başta olmak üzere imamların hukukunu gasp edenler Hz. 

Peygamber’e muhalefet etmişlerdir. Bu açıdan Hz. Ali, Hasan ve 

Hüseyin’le hareket eden çok az sahabe hak ve istikamet üzerinde 

kalabilmiştir. 

2.1.2. Ehl-i Sünnet’in Sahabenin Udûliyeti Tezi 

İslam tarihinde hilafetle başlayan ihtilaf süreci Cemel ve 

Sıffîn savaşlarından sonra İslam âleminin siyasi ve itikadi açıdan 

bölünmesine, Hz. Ali ve taraftarlarına yönelik değişik tepkiler 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Haricîler, “Muaviye’yi hilafete 

ortak etmesi ve tahkime rıza göstermesi” gibi gerekçelerle Hz. 

Ali’ye isyan etmişlerdir. Ayrıca müslümanlardan bir kısmı 

Muaviye’nin yanında durmayı tercih ederken diğer bazıları selameti 

“tarafsızlık”ta bulmuşlardır. Neticede İslam âlemine hâkim olan ve 

hilafeti saltanata çeviren Emevîlerce oluşturulan dini yorumun 

onların hassasiyetleri doğrultusunda şekillenmesi meşruiyet zemini 

bulmaları için hayati önemi hâizdi. Bu kapsamda resmi kurumlarca 

da desteklenen ve Şia’nın masumiyet teorisini reddeden hâkim 

anlayış, teorik olarak masumiyeti dillendirmese bile aralarında 

Muaviye ve emsalinin de bulunduğu “sahabenin tamamının udûl 

olduğu” temel kabulü ile aralarındaki ihtilaf ve savaşları “içtihat 

hakkı” kapsamına alan görüşü destekleyerek geliştirmiştir. Buna 

göre içtihat yanlış da olsa sahibine sevap kazandırdığından her iki 

tarafın iman ve İslam’ına halel gelmemektedir. Bu açıdan hem ölen 

hem öldürülen cennetliktir. Ayrıca Hz. Peygamber, ne Ehl-i beyt’i 

ne de başkasını imam ve halife olarak tayin etmemiştir. Buna 

rağmen fiili olarak hilafeti elde edenlerle ilgili değişik naslar söz 

konusu edilmiştir. Bu anlamda afzaliyet sırası da hilafetteki sıraya 

göre şekillenmiştir. Ehl-i beyt lehinde gözüken naslar ise “hilafet 

hakkı ile birlikte onlara tabi olmanın gerekliliğinden” ziyade 

“sadece onların sevilmesinin gereğine” işaret etmektedir. Şia’nın 

 

61 Şerif el-Murtaza Ali b. Hüseyn el-Musevî. Tenzîhü’l-enbiyâ. nşr. 

Muhammed el-Kütübî (Necef: 1379/1960, Beyrut: 1988), 147 vd. 
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masumiyet teorisine alternatif mahiyette geliştirilen söz konusu 

fikirlerin değişik açılardan eleştiriye açık olduğu açıktır. 

2.1.3. Ehl-i Beyt Konusunda Vasat ve Mutedil Tavır 

Aşırı sevgi yahut aşırı nefret insanı helâka götüren 

hususların başında gelmektedir. İlgili naslardan anlaşıldığı gibi Hz. 

Ali’yi sevmek iman ve teslimiyetin göstergesi, ona yönelik buğz ise 

nifak alametidir.62 Ayrıca bizzat Hz. Ali’nin “bende iki kişi helak 

olacaktır; biri aşırı sevgiden diğeri de aşırı nefretten”63 dediği 

rivayet edilmiştir. Dolayısıyla bütün hususlarda olduğu gibi Ehl-i 

beyt konusunda da takınılması gereken tavır vasat olanıdır. Nitekim 

Kur’an’da son peygamberin ümmeti de “vasat” olarak 

nitelendirilmiştir.64 Risalet sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak Ehl-

i beyt’in Hz. Peygamber’in hayatında önemli bir yer tuttuğu 

bilinmektedir. Terim anlamı ve kapsamı itibariyle her hâl-u kârda 

maksûd oldukları anlaşılan Hz. Ali, Hasan, Hüseyin ve 

torunlarından ihlas ve istikamet üzerinde seyredenlerin Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra da te’vil dönemi imtihan sürecinin 

önemli parçaları oldukları anlaşılmakla birlikte onların masum 

olduklarına dair ortaya konan delillerin yeterli olduğu söylenemez. 

Peygamberlerin ismet sıfatına rağmen “zelle” olarak isimlendirilen 

hata ve yanlışları neticesinde ilahi ikazdan sonra tevbe etmek 

zorunda kalmaları gibi gerçekler, herhangi bir beşerle ilgili 

masumiyet iddiasının akli ve nakli delillerle desteklenmesini epey 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca herhangi bir şahsiyetin örnek alınması için 

masumiyet iddiası şart olmadığı gibi beşerin örnekliği için “hakka 

ittiba ve bâtıldan ictinap” niteliğinin daha anlamlı olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla ilk halife seçiminin ani gelişmesi ve 

süreçte ortaya çıkan tayin usulünde Hz. Peygamber’in Ehl-i beyt 

hassasiyetinin dikkate alınmadığı hususunda şüphe yoktur. Bunda 

beşeri zaaflarla Emevîlerin dolaylı müdahalesi ve Hicaz’ın 

 

62 Humeydî, Müsned, 1/182; İbn Hanbel, Fazâil, 2/563, No: 948, 1102, 

1107; Tirmizî, Sünen, 5/643; Nesâî, Sünen, 7/445, No: 8433; Muttakî el-

Hindî, Kenzü’l-ümmâl, 11/ 599, No: 32884. 
63 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 6/374, No: 32134. 
64 el-Bakara, 2/143. 
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sosyolojik yapısının etkili olduğu söylenebilir. Neticede genel bir 

istişare sürecinden bağımsız olarak ortaya çıkan fiili durumun 

ümmetin ihtilaf ve iftirakına zemin teşkil ettiği ve Emevîlerin iktidar 

heveslerini gerçekleştirmeleri için yeni fırsatlar doğurduğu 

anlaşılmaktadır. Böylece yaklaşık bir asır süren yıkıcı saltanat 

meydana gelmiş ve Resulullah’ın Ehl-i beyt’i başta olmak üzere hak 

ve hukuk taraftarları maddi-manevi ciddi işkencelere tabi 

kılınmışlardır. Böylece Resulullah’ın Ehl-i beyt’i ümmete emaneti 

ve özellikle onların hukukunu hatırlatma ihtiyacı hissetmesinin 

hikmeti ortaya çıkmıştır. Ehl-i beyt’in gözlerden düşürülmesi için 

itibar suikasti yanında lanet dili, zehirleme ve öldürme gibi planlı 

eylemler Abbasîler döneminde de artarak devam etmiştir. Hâlbuki 

Gadir-i Hum’daki olağanüstü toplantıda Ali b. Ebî Talib hakkında 

varit olan “mevlâ” ifadesinin Hz. Peygamber’in müminlere yönelik 

“mevlâ” niteliği ile ilişkilendirilmesi “olayın Yemen seferinde Hz. 

Ali’yle ihtilafa düşen bir grubun basit bir şikayeti üzerine 

gerçekleştiği” yönündeki malumatın hiç bir açıdan makul tarafının 

olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Nitekim söz konusu 

mesnetsiz ve kasıtlı iddiayı ciddiye alan muteber bir kaynak da 

olmamıştır. Aksine “mevlâ” vurgusu nübüvvet hariç kendisinden 

sonra temsilin gerektirdiği bütün siyasi, sosyal, ilmi ve kültürel 

unsurları içermektedir. Kureyş’in ileri gelenleri başta olmak üzere 

diğer ashabın onu tebrik etme ihtiyacı hissetmesi de olayın 

ciddiyetini göstermektedir. Hz. Ali’yi tebrik edenlerin tavrında 

sonradan yaşanan değişikliği izah etmesi açısından ikinci halife ile 

Abdullah b. Abbas arasında geçen diyalog dikkat çekicidir. Buna 

göre “Kureyş’in, nübüvvetle birlikte hilafetin de Haşimîlerce temsil 

edilmesine hazır olmadığı”65 anlaşılmaktadır. Hz. Ali’nin ilk 

müminlerden biri olarak ilk günden beri Hz. Peygamber’le beraber 

olması, savaşlarda ve mübarezelerde gösterdiği cesaret ve 

kahramanlık, vahiy kâtibi sıfatıyla değişik notlar eşliğinde 

hazırladığı Mushaf ve Kur’an ilimlerine son derece vâkıf olması Hz. 

Peygamber’in Kur’an’ın tenzil sürecinde gösterdiği savaşımın 

 

65Ebû’l-Hasan Ali b. Ebî’l-Kerem Muhammed b. Abdilkerim b. Abdilvahid 

b. Esîr,  el-Kâmil fi’t-târih, thk. Ömer Abdusselam Tedmürî (Beyrut: 

Dâru’l-Kitabi’l-Arabî, 1417), 2/439. 
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aynısını te’vili için verebilecek meziyete sahip olduğunu 

göstermektedir. Bedir’de, Uhut’ta, Hayber ve Hendek’te bir asker, 

Cemel, Sıffîn ve Nehrevân’da bir komutan, Kûfe ve Basra’da bir 

hatip olarak temâyüz eden Hz. Ali, Allah Resulü’nün hak davasını 

sahiplenme hususunda ümmete üsve-i hasene olmuştur. Ehl-i 

beyt’in davası risaletin devamı mahiyetinde olduğundan hem Hz. 

Ali zamanında hem de ondan sonraki mücadele süreçlerinde ihlas ve 

istikamet üzere adalet ve ehliyet gibi ilkelere hizmet eden bireylerin 

azlığı dikkat çekmektedir. Zira Ehl-i beyt’le yürümek ve onlarla 

birlikte zorluklara katlanmak ciddi fedakârlık ve bedel istemektedir. 

Buna karşın bâtıl taraftarları genelde çoğunluktadır.  Bundan dolayı 

olaylara tanık olan sahabenin büyük bir kısmı onu terk etmiş yahut 

tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Zira birer beşer olan ashâbın 

psikolojik, sosyolojik ve kültürel değişkenlerden etkilenmeleri ile 

kendilerine özgü siyasi tavır sergilemeleri gayet doğaldır. Bundan 

dolayı bazı önde gelen sahabiler toplumsal dinamikleri de dikkate 

alarak kendilerince haklı sebeplerle Ehl-i beyt’i dışlayan bir strateji 

uygulamışlardır. Ehl-i beyt’le birlikte ensarın da ötekileştirildiği 

siyasi süreçler yaşanmıştır. Naslarda vurgulanan itret ve Ehl-i beyt 

olgusunun ihmali ise ümmetin dalâlet, ihtilaf ve her türlü 

olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasıyla neticelenmiştir. İrtidat 

hareketleri, Sıffîn, Cemel vakıaları ve Haricîlerle yapılan savaşlar 

umumi musibetin en açık delilleridir. Zira ilgili hadiste Kur’an ve 

itretin kıyamete kadarki beraberlikleri ile onlara bağlı kalındığı 

müddetçe dalâlete sürüklenmemeleri gibi hususlar vurgulanmıştır. 

Bunun mefhum-i muhâlifi ise aksini iktiza etmektedir. Nitekim Hz. 

Peygamber’in vefatıyla birlikte yaşanan ihtilaflar, savaşlar ve irtidat 

hareketleri üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. 

Sonuç 

İslam’ın temel iki hüküm ve düşünce kaynağı olan Kitap ve 

sünnete dayandırılan sübutu ve delaleti açık naslarda Ehl-i beyt ve 

itret lehinde birçok ifade söz konusudur. İlgili naslarda fâni bir beşer 

olan peygamberden sonra ümmetin yolunu şaşırmaması ve istikamet 

üzere yol alabilmesi için vurgulanan iki emanet kapsamında 

Allah’ın Kitabı ve onun somut uygulayıcısı olan itret söz konusudur. 

İtrete mensup mehdi vurgusuyla da söz konusu iki emanetin 
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kıyamete kadar birbirlerinden ayrılmayacakları belirtilmiştir. Hz. 

Ali ve çocuklarıyla devam eden Ehl-i beyt’e mensup imamlar 

silsilesi risaletten sonra ilk üç asrı doğrudan etkileyerek ümmet çetin 

bir imtihana tabi tutulmuştur. Bu arada İslam âlemi iki büyük fırkaya 

ayrılarak ifrat ve terfit düzeyinde oluşan tepkiler zamanla fırkalaşma 

olgusuna evrilmiştir. Süreçte ortaya atılan tezler anti tezlerle 

çürütülmeye çalışılmış, saldırı ve savunma refleksleri ihtilafın 

katlanarak çoğalmasına zemin oluşturmuştur. Bu arada risalet 

zamanından uzaklaştıkça hakikat kaybolmaya yüz tutmuş, taassup 

ve taklit ruhu siyaset ve uzantılarıyla desteklenerek ortaya çıkan 

düşmanlık tohumları karşılıklı tekfirle neticelenmiştir. Bu arada 

taraflar kendilerini haklı çıkarmak için özellikle te’vil 

mekanizmasını yer yer istismar etmişlerdir. Taraflardan biri ilgili 

nasları sorunlu te’villere tabi tutarak Ehl-i beyt imamlarının nasla 

tayin edildikleri iddiasıyla tamamının masum olduğunu ileri 

sürmüştür. Bu arada Ehl-i beyt’in düşmanlarından teberri edenlerin 

az olduğunu, sahabeler dahil çoğunun hak ve istikamet yolundan 

ayrıldığını vurgulamıştır. Buna mukabil Ehl-i beyt ile ilgili nasların 

sadece “sevgi ve dostluk” manasında anlaşılması gerektiğini iddia 

eden Ehl-i sünnet ise “ashabın tamamının udûl olduğu” gerekçesiyle 

“aynı anda hem Ehl-i beyt’in hem de onlara düşmanlık edenlerin 

sevilebileceği” düşüncesini geliştirerek aralarındaki ihtilaf ve 

savaşlar da “içtihat hakkı” kapsamında değerlendirilmiştir. Tarihi 

süreçte “Tarafların aynı anda haklı oldukları, katilin de maktûlün de 

cennetlik olduğu, savaş yahut ihtilaflarda haksız tarafın olmadığı” 

gibi trajikomik tezlere şahit olunmuştur. İfrat ve tefrite dayalı olarak 

ortaya çıkan iki fikrin de hakkı yansıtmaktan uzak olduğu açıktır. 

Hz. Peygamber, kendisinden sonraki imtihan süreçlerini dikkate 

alarak Kur’an’ın sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve uygulanması için 

bıraktığı iki emanet kapsamında itrete vurgu yapmıştır. İtretin başı 

ve ilk imamı Hz. Ali olup ondan sonra aynı şecereye mensup on bir 

imam söz konusudur. Bunların risaletin te’vil döneminin imtihan 

unsurları olduğu açık olmakla birlikte onlarla ilgili söz konusu 

edilen masumiyet teorisi yeterli düzeyde makul ve menkul delil ile 

desteklememiştir. Buna karşın mutlak udûliyet ve içtihat teorisiyle 

bütün sahabeyi dolaylı ve pratik olarak masum kabul eden anlayışın 

da aklî ve naklî delillerden destek bulması mümkün değildir. 
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Neticede sahabenin de beşer olduğu, günah ve hataları olabileceği, 

bu kapsamda bazı konularda Hz. Peygamber’e muhalefet 

edebilecekleri mümkün ve vakidir. Dolayısıyla siyasi ve sosyal 

sebeplerden dolayı Hz. Peygamber’in Ehl-i beyt lehinde ortaya 

koyduğu tavra muhalefet ile beşeri duygu ve arzuların tezahür 

ettiğini söylemek mümkündür. Bunda Hicaz’ın kabilecilik ve aşiret 

esasına dayanan sosyal ve kültürel yapısının da etkili olduğu 

hususunda şüphe yoktur. Binaen aleyh Hz. Peygamber’in ümmetine 

son vasiyeti kapsamındaki iki emanetten biri olan itrete alternatif 

olarak şöhret bulan “Kitap ve Sünnet” vurgusunun da bu bağlamda 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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NASîRUDDîN TÛSÎ’DE AİLE HAYATI  

Dr. Ersin SAVAŞ* 

    Özet 

    Nasiruddin Tûsî, eserlerinde insan ve onun doğasını uzun 

uzadıya ele alan önemli düşünürlerden kabul edilir. Tûsî, insanı, 

mahiyetinden değerine aile hayatından devlet içindeki konumuna kadar 

birçok noktada derinlemesine tahlil etmiştir. Tûsî’nin özellikle aile 

hayatına yönelik fikirleri dikkatleri üzerinde toplamıştır. Ahlak-ı Nasiri 

adlı eserinde Tûsî, “insanî nefs” kavramı ile işe başlayıp insanın değeri, 

insanın yapabildikleri ve yapamayacakları konularını ele almıştır. Tûsî’nin  

“insanî nefs” adını verdiği kavrama akletme özelliğini de yüklediği 

bilinmektedir. Sonrasında aile konusunda ise Tûsî’nin meseleye ev 

kavramından başladığı anlaşılmaktadır. Bu noktada evin; fiziki, sosyal ve 

manevî özelliklerinin değerlendirildiği görülmektedir. Malların ve paranın 

yönetimi devamında gelmektedir. Akabinde eşe, çocuklara ve hizmetçilere 

nasıl davranılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Tûsî’nin üzerinde 

durduğu bir diğer nokta da insanın sosyalleşmeye olan temayülü ve 

ihtiyacıdır. İnsanın devlete olan ihtiyacı, devletin insana olan ihtiyacı 

Tûsî’nin üzerinde kafa yorduğu ana temalar arasında sayılabilir. Tûsî’nin 

ilgili konulara değinirken dinî referanslar olan ayet ve hadislere başvurular 

yaptığı gözlemlenmektedir. Ayrıca yeri geldiğinde tarihî şahsiyetlerin 

hayatlarından örnekler de verdiği anlaşılmaktadır. Neticede bu çalışmada 

Tûsî’nin insanı ve sosyal hayatını nasıl değerlendirdiği üzerinde 

durulacaktır. Araştırmada nitel yöntem esas alınmıştır. Veriler doküman 

analizi ile toplanıp açıklama ve karşılaştırma yaklaşımları ile tahlil 

edilecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Tûsî, Aile Hayatı, İnsan, Sosyal Hayat, 

Toplumsallaşma. 
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FAMILY LIFE IN NASIRUDDIN TUSI 

Abstract 

 Nasiruddin et-Tûsî is considered one of the important thinkers 

who deal with man and his nature at length in his works. Tûsî has analyzed 

the human being in many points, from its nature to its value, from family 

life to its position in the state. Tûsî's ideas about family life in particular 

attracted attention. In his work called Ahlak-ı Nasiri, Tûsî started with the 

concept of "human soul" and discussed the value of human beings, what 

humans can and cannot do. It is known that Tûsî also attributes the property 

of reasoning to the concept he calls "human soul". Afterwards, it is 

understood that Tûsî started the issue with the concept of home. At this 

point, the house; It is seen that their physical, social and spiritual 

characteristics are evaluated. The management of goods and money comes 

next. Afterwards, it is focused on how to treat spouses, children and 

servants. Another point Tûsî emphasizes is the human tendency and need 

for socialization. The need of the people for the state and the need of the 

state for the people can be counted among the main themes on which Tûsî 

ponders. It is observed that Tûsî makes references to verses and hadiths, 

which are religious references, while addressing related issues. In addition, 

it is understood that he gives examples from the lives of historical figures 

when appropriate. Finally, in this study, it will be focused on how Tûsî 

evaluates human and social life. The qualitative method was used in the 

research. The data will be collected by document analysis and analyzed 

with explanation and comparison approaches. 

Keywords: Tûsî, Family Life, Human, Social Life, Socialization. 

 

Giriş 

Aile kavramı, Sosyoloji disiplininde; nesep, cinsel 

birliktelik ve hukukî bir yolla birbirlerine bağlı insanları ifade 

etmektedir. Aynı zamanda sosyal da bir gruptur.1 Her ne kadar 

sosyal bir grup olsa da aile aslında toplumun temelini2 ve en küçük 

 

1 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay-Derya 

Kömürcü (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2009), “aile sosyolojisi”, 7. 
2 Ömer Demir & Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü (Ankara: Vadi 

Yayınları, 2002), 3. Basım, “aile”, 24. 
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birimini temsil etmektedir.3 Aynı zamanda “toplumsallaşma”nın da 

en etkili biçimi olarak da değerlendirilebilir.4 Sanayi devrimi ve 

modernist düşüncenin aile kavramını aşındırdığı bilinse de 19. 

Yüzyıl sosyolojisinin ana temalarından biri olarak 

konumlandırılabilir. Sosyolojik düşüncenin başlangıç isimleri 

Comte, Durkheim v.s aile mefhumuna oldukça önem 

atfetmektedirler.5 Örneğin Durkheim aile kurumu üzerinde; kan 

bağı, eşlerin birbirleri, diğer insanlar ve mallar ile münasebeti, 

çocuklar ve son olarak devletin önemli ölçüde etkili olduğu 

fikrindedir.6  

Aile tiplerini sınıflandırırsak dört farklı aile tipi olduğu 

görülmektedir. Bu kategori ve izahı şu şekildedir: 

• “Ana ailesi”, avcı toplayıcı dönemdeki aile yapısını 

ifade etmektedir. Erkek figürü ailenin beslenme 

ihtiyacını karşılarken kadın figürü ise çocukların bakımı 

ile ilgilenmektedir. Kadın erkek arasında kadın daha üst 

konumdadır. 

• “Baba ailesi”, otorite yani karar mercii olarak erkeğin 

konumlandığı aile tipidir.  

• “Büyük aile”, akrabalık irtibatının güçlü olduğu ve 

birçok çekirdek ailenin bir araya gelmesiyle oluşan aile 

tipidir. Tarımın toplumu belirlediği yerlerde çokça 

görülmektedir. 

• “Çekirdek aile”, eşler ve çocuklardan meydana gelen 

aile tipi olarak tanımlanabilir.7  

 

3 Mehmet Cem Şahin, Kavram Atlası Din Sosyolojisi I (Ankara: Gazi 

Kitabevi, 2020), “aile”, 102. 
4 Mahmut Tezcan, Sosyolojiye Giriş (Ankara: Anı Yayıncılık, 2010), 

Genişletilmiş 5. Baskı, 53. 
5 Jean-Hugues Déchaux, “Aile”,  çev. Bülent Arıbaş, Sosyolojik Düşünce 

Sözlüğü, haz. Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed 

Cherkaoui, Bernard Valade, (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2011), 40. 
6 Emile Durkheim, Toplumbilimin Yöntem Kuralları, çev. Özer Ozankaya 

(İstanbul: Cem Yayınevi, 2013), 179-187. 
7 Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, (Bursa: Ekin Yayınevi, 2016), 26. Baskı, 

121-125. 
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Aile tiplerine baktığımızda ise her ne kadar farklı özellikler 

tespit edilse de her toplum kendine özgü bir aile yapısı 

oluşturmaktadır. Bu duruma örnek olarak gelişmiş toplumlarda 

“çekirdek aile” yapısının daha fazla olduğu fakat diğer bir aile tipi 

olan “geniş aile” yapısının da az da olsa bulunması durumu 

verilebilir. Gelişmiş toplumdan da sanayileşmiş toplum yapısı 

kastedilmektedir.8  

Ailenin nerede oturduğuna göre de birtakım farklı 

kavramlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin erkeğin kadının 

mülkiyetindeki evde oturmak suretiyle kurulan aile “matrilocal”, 

tersi durumdaki aile ise “patrilocal” olarak vasıflandırılmaktadır. 

Bireyin kendisinin dâhil olduğu sosyal grup dışında evlilik 

yapmasının mümkün olmaması “endogami” olarak 

isimlendirilmektedir. Bireyin kendi sosyal grubu dışından başka 

biriyle evlenmesi ise “egzogami” olarak nitelendirilmektedir. 

Ayrıca eş sayısına göre de bir tasnif bulunmaktadır. Bu kategori de 

tek veya çok eşli olma şeklindedir. Çok eşliliğin sebepleri arasında; 

kadınların tarım işlerinde çalışması gösterilebilir. Tibet’te ise 

ekonomik yoksunluktan dolayı kadınların çok eş alabildikleri 

kaynaklarda bulunmaktadır. Fakat bu durumun diğer toplumlar 

nezdinde oldukça seyrek olduğu bilinmektedir.9 

İslam Dini aile kurumuna oldukça büyük önem 

atfetmektedir. Çünkü bireyin çocuğu millî ve manevî değerlerle 

mücehhez olarak yetiştirebilmesi için aile kurumuna ihtiyacı 

bulunmaktadır. Okuldan ayrı olarak aile ortamının kendine has 

yapısı bu talebe uygun bir zemin teşkil etmektedir.10                                                                                                                                                                   

Türk toplumunda da aile kavramı oldukça önemli bir yer 

işgal etmektedir. Nitekim bu husus hukuka da yoğun biçimde sirayet 

 

8 Erhan Arda, Sosyal Bilimler El Sözlüğü, haz. Erhan Arda, Necla 

Kılıçgedik, Selahattin Bakan, İsmail Bakan, Barbaros Kemer (İstanbul: 

Alfa Basım Yayım, 2003), “aile”, 11.  
9 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji (İstanbul: Beta Basım Yayım, 1990), 10. 

Baskı, 218-221. 
10 M. Yaşar Kandemir, Örneklerle İslam Ahlâkı (İstanbul: Nesil Yayınları, 

2008), 144-145. 
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etmiştir. Dolayısıyla Anayasanın 41. maddesi Türk toplumunun 

kökünde “aile” kavramını görmektedir. Sosyal olarak da 

bakıldığında bu bilginin bir nevi sağlaması olduğu görülmektedir. 

Çünkü 2011 yılında değer temalı bir araştırmada araştırmaya katılan 

örneklem grubunun %95’i “aile” kavramının “kendileri için çok 

önemli olduğunu” söylemiştir.11  

Engels ise aile kurumunun tarihsel süreçte insanın yaşayış 

biçimine uygun olarak önemli değişimler geçirdiğini 

savunmaktadır. Özellikle ekonomik değişimlerin aile kavramı ve 

akrabalık üzerine etkileri ona göre yadsınamazdır.12 Burjuvazinin de 

aile üzerine etkileri Engels ve Marks tarafından tartışılmıştır. Engels 

ve Marks tarafından kadının fabrikada çalışması neticesinde 

çocukları ile gerektiği kadar ilgilenememesi ve çocuklarının bundan 

dolayı yaşayacağı duygusal yoksunluktan bahsedilmektedir. Bunun 

sonucunda da aile bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Nitekim Engels ve Marks bu durumu “yıkım” olarak tarif 

etmektedir.13 Ayrıca Avrupa’da kadınlar arasında çalışma oranının 

artması ile boşanma oranlarındaki artış arasındaki ilişkiye değinen 

yayınlara rastlamak da mümkündür.14 

Zizek ise ideoloji kavramının aile konumlandırmasına 

birtakım eleştiriler getirmektedir.15  

 

 

 

 

11 Mustafa E. Erkal, Sosyoloji (Toplumbilimi), (İstanbul: Der Yayınları, 

2012), 109. 
12 Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, çev. 

Kenan Somer (Ankara: Sol Yayınları, 1990), 9. Baskı, 12. 
13 Marks, Engels, Lenin, Kadın ve Aile, çev. Öner Ünalan (Ankara: Sol 

Yayınları, 1979), 157-159. 
14 Jack Goody, Avrupa’da Aile, çev. Serpil Arısoy (İstanbul: Literatür 

Yayınları, 2004), 192. 
15 Slavoj Zizek, İdeolojinin Aile Miti, çev. Mine Yıldırım, (İstanbul: Encore 

Yayınları, 2012), 69. 
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Nasîruddîn Tûsî’de Aile Kavramı  

Bu bölüm “ev idaresi ilmi (tedbîr el-menzîl)” olarak da 

adlandırılmaktadır.16 Tûsî aile kavramına Ahlâk-ı Nâsırî adlı 

eserinin ikinci makalesinde değinmektedir. Toplamda sonradan 

eklediği bir fasılla beraber altı fasılda Tûsî aile kavramını 

irdelemektedir. Birinci fasılda Tûsî, “ev”e neden ihtiyaç duyulduğu 

ve “ev”in mahiyeti üzerinde durmaktadır. İkinci fasılda meta ve 

gıdaların nasıl yönetileceğine odaklanmaktadır. Üçüncü fasıl eşler 

arası iletişime, dördüncü fasıl çocuklara, sonradan ilave ettiği fasıl 

anne-baba hakkına ve son olarak beşinci fasıl ise hizmetçilerle 

iletişimin nasıl olacağına tahsis edilmiştir.17 Bu çerçevede bu 

çalışmada da bu sıra takip edilmeye çalışılacaktır. 

Birinci fasılda Tûsî, evin neden gerekli olduğu hususu 

üzerinde durmuştur. Bu bağlamda Tûsî’ye göre ev, insanların 

hayatta kalmak için elde ettikleri gıdalarını muhafaza etme 

zorunluluğundan doğmuştur. İnsanın hayatını idame ettirecek besini 

kazanabilmesi için de bir mesleğe ihtiyacı bulunmaktadır. Fakat 

kişinin hem kazandığı besinleri koruması hem de besinleri elde 

etmeyi sağlayan mesleğinde çalışması mümkün değildir. Ayrıca 

neslin devamı zarureti bulunmaktadır. Bu sebeplerden ötürü kişi bir 

eşe muhtaçtır. Sonrasında aileye çocuk dâhil olmaktadır. Aile 

genişleyince annenin her şeye yetişmesi mümkün olmayacağından 

burada devreye hizmetçi de girmektedir. Buradan hareketle Tûsî’ye 

göre evin yapı taşları şöyledir: 

• Baba, 

• Anne, 

• Çocuklar, 

• Yardımcı (lar) 

• Gerekli olan gıda. 

 

16 Bahtiyar Hüseyin Sıddıkî, “Nasîruddin Tûsî”, İslam Düşüncesi Tarihi, 

çev. Kasım Turhan, ed. Mian Muhammed Şerif (İstanbul: İnsan 

Yayınları, 2014), 2. Baskı, 1/716. 
17 Nasîruddin Tûsî Ahlâk-ı Nâsırî, çev. Anar Gafarov-Zaur Şükürov 

(İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007),187-231. 
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Tûsî’nin, yukarıda işaret edilen yapı taşlarının bir yönetime 

ihtiyaç duyduğu ve bu yönetimin yani düzenin sağlanması görevinin 

de evin sahibi kimse ona ait olduğu fikrini savunduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla burada ekonomi temelli bir 

görevlendirme olduğu anlaşılmaktadır. Tûsî evi yöneten kimsenin 

görevlerini şöyle izah etmektedir: 

• Besinlerin düzenlenmesi, muhafazası, 

• Evin ekonomik işlerinin yönetimi, 

• Hatada hatayı gidermek için tedbirlere riayet, 

sorumlulukların dağıtımı ve aileye güzellikle doğruları 

anlatmak yoluyla evin yapıtaşlarının dengede olmasını 

sağlamak. Yani herkesin görevini yapması için uygun 

ortamı oluşturmak. 

Tûsî’ye göre ev fiziki bir mefhuma değil de onu oluşturan 

yapı taşlarının arasındaki ilişkiye nispet edilebilir. Fakat ona göre 

evin fiziki özellikleri de olması gerekir ve bunlar şöyledir: 

• Öncelikle temeli sağlam olmalı, tavanı yüksek, kapılar 

genişçe olmalıdır.  

• Kadınlar ile erkeklerin mekânları ayrılmalıdır. 

• Mevsime göre bulunulan yer düzenlenmelidir. 

• Gıdaların depo edildiği yer ulu orta olmamalıdır. 

• Doğal afetlere karşı yeterli önlem alınmış olmalıdır. 

• Komşuluk hususuna dikkat etmektir. Yani iyi komşu 

seçmektir. Burada Platon’dan bir nakil bulunmaktadır.18 

Tûsî’nin ikinci fasılda mal ve gıda düzenine odaklandığı 

görülmektedir. Burada da daha önceki meselelerde olduğu gibi 

konuyu kategorize ederek izah ettiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 

Tûsî, sahip olunan malı üç noktadan değerlendirmektedir: Bunlar; 

• Malın gelir bölümüdür. Mal elde etmede üç nokta 

önemlidir. Birincisi, kandırma hile gibi haram yollardan 

kazanılmamalıdır. İkincisi kişinin kendini rezil etme 

gibi yollardan uzak durması gerekmektedir. Üçüncüsü 

 

18 Nasîruddin Tûsî Ahlâk-ı Nâsırî, 187-191. 
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de daha iyi bir kazanç yolu varken bir aşağısı 

seçilmemelidir. Kazanç yolları da; üstün, orta  ve düşük 

olmak üzere üç şekildir.  

• Malın elde tutulması, muhafazasıdır. Burada da üç 

nokta önemlidir. Birincisi aile temel ihtiyaçtan men 

edilmemelidir. İkinci olarak ailenin dini ve örfi 

haysiyeti gözetilmelidir. Son olarak da dinen 

yasaklanan cimrilik, faziletsizlik gibi durumlar vuku 

bulmamalıdır. Neticede; harcanan kazanılandan az 

olmalı, gereksiz uğraşlardan uzak durulmalı ve devamlı 

ama az olan kâr belirsiz fakat çok olan kâra 

öncelenmelidir.   

• Malın harcanmasıdır. Bu noktada ise dört şeye dikkat 

edilmelidir. İlk olarak cimrilikten uzak durulmalıdır. 

İkinci olarak israf önlenmelidir. Üçüncü olarak 

şatafattan kaçınılmalıdır. Sonuncu olarak mal verimsiz 

yerlerde kullanılmamalıdır. Malı elden çıkarmada da üç 

farklı yol belirmektedir. İlkinde dinin emrettiği zekât ve 

sadaka gibi vecibeler bulunmaktadır. Bu yolda harcama 

yaparken; içten olmasına, yalnızca Allah’ın rızasının 

öncelenmesine, açıktan yapılmamasına ve yardım 

edilenin utandırılmamasına dikkat edilmelidir. İkinci 

yolda ise gönülden gelen yardım gibi durumlar 

bulunmaktadır. Burada da; hızlı olmaya, aşikâr 

olmamaya, yaptığını az görmeye, fasıla vermemeye ve 

tam isabet iyilik yapmaya özen gösterilmelidir. Üçüncü 

ve son yolda da kişinin kendi hayatında muhtaç olduğu 

şeylere harcama bulunmaktadır. Burada dikkat edilecek 

tek husus ise “iktisat”tır.19 

Tûsî üçüncü bölümde ise kişinin eşi ile olan münasebetini 

konu edinmektedir. Öncelikle Tûsî, evlilik için “malın korunması” 

ve “neslin devamı” şartlarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 

cinsellik gibi bir durumu Tûsî evlilik nedenleri arasında 

 

19 Nasîruddin Tûsî Ahlâk-ı Nâsırî, 192-198. 
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görmemektedir. Tûsî, kendince bir kadında; akıllılık, mütedeyyine 

olma, edepli olma ve kocası ile iyi geçinme niteliklerinin bulunması 

gerektiğine işaret etmektedir. Yine Tûsî “hür” kadını ve bekâreti 

önemsemektedir. Tûsî, evlenilecek kadın tercih edilirken “akıl, iffet 

ve haya”nın “güzellik, nesep ve zenginliğe” öncelenmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Tûsî erkeğin “kadını yönetme” hususunda üç 

seçeneği olduğundan bahsetmektedir:  

• Birincisi “heybet”tir. Tûsî’nin en önemsediği nokta 

burasıdır. Bu çerçevede kişinin koyduğu kurallara 

eşinin karşı çıkmaktan çekinmesi “heybet”tir. 

• İkincisi “cömertlik”tir. Bu durum Tûsî’nin ifadesiyle 

“…(erkeğin), sevgi ve şefkate sebep olan şeylerle 

kadına lütufta bulunması”  anlamına gelmektedir. Altı 

çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; eşini hoş surette 

bulundurması örneğin güzel elbiseler gibi, korunması 

gerekenlerden koruma, evle ilgili durumlarda eşiyle 

istişare, ev içi işlerde idareyi eşe bırakma hizmetçi vb. 

durumlar, eşinin akrabaları ile uyum sağlama ve tek eşli 

olma. Tûsî çok eşliliğe yanaşmamaktadır. Bu durumu da 

“…çünkü erkek, evde (aile) vücuttaki kalp gibidir ve tek 

kalp iki vücudun hayat kaynağı olamayacağı gibi tek 

erkek de iki evi kolaylıkla düzene koyamaz.” sözleriyle 

izah etmektedir. 

• Üçüncüsü ise kadının evinin yönetimi ile ilgilenmek 

suretiyle kendini “meşgul etmesi”dir. Tûsî eğer 

kadının; ailesi, çocukları ve yardımcıları gibi evin 

ihtiyacı olan şeylerle ilgilenmezse evin gereğine 

olmayan şeylere yöneleceği bu sebeple de aile içi sıkıntı 

çıkacağından dem vurmaktadır.  

Tûsî erkeğin dikkat etmesi gereken üç noktaya da 

değinmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilirler: 

• Erkek eşine müptela olmamalıdır. 

• Mali hesap gibi durumlarda ona bilgi vermemelidir. 

• Bazı olayları kadınlara anlatmamalıdır. Tûsî bu noktada 

Yusuf Sûresi’ni örnek vermektedir. Tûsî’ye göre 
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kadınlara bu kıssa anlatılmamalıdır. Ayrıca kadın 

şaraptan özellikle sakındırılmalıdır. 

“Arap bilgeleri”nden hareketle Tûsî beş kadın tipi 

saymaktadır ki bunlar şöyle ifade edilebilir: 

• “Hannâne”, önceki evliliğinden çocukları olup onları 

şimdiki eşinin malıyla büyüten kadın demektir. 

• “Mennâne”, eşinden zengin olup bu özelliği ile eşini 

ezen kadın anlamına gelmektedir. 

• “Ennâne”, önceki eşi zengin olup bu durumu şimdiki 

eşine baskı unsuru olarak kullanan kadın manasına 

gelmektedir. 

• “Keyyetü’l-kafâ” insanların arkasından konuştuğu 

kadındır. 

• “Hadrâü’d-dimen”, ailesi kötü olup kendisi “güzel” 

olan kadındır.20 

Bu noktada bir izah zorunlu olmaktadır. Tûsî’nin değindiği 

bu noktaların bugünkü sosyoloji, aile sosyolojisi ve kadın-erkek 

ilişkileri bağlamında okunması mümkün değildir. Çünkü günümüz 

normlarına göre Tûsî’nin bu değerlendirmeleri tamamen “ataerkil 

(patriarchy)”21 olarak adlandırılabilir. Fakat Tûsî’nin bu 

değerlendirmeleri fikirlerini anlattığı Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserinin 

yazıldığı tarih olan 1236 yılı22 yani 13. yüzyılın mevcut durumuna 

göre değerlendirilmelidir. Aksi takdirde bugünün değerleriyle dünü 

yargılamış oluruz ki bu da hatalı bir yaklaşım olmaktadır. 

Dördüncü fasılda Tûsî “çocuklar” üzerinde durmaktadır. 

Bu bölüm aynı zamanda Tûsî’nin aile bölümünde en uzun tuttuğu 

fasıl olarak dikkat çekmektedir. Tûsî’nin çocuk eğitiminde değindiği 

noktalar şöyle özetlenebilir: 

 

20 Nasîruddin Tûsî Ahlâk-ı Nâsırî, 199-206. 
21 Mustafa Tekin, Din Sosyolojisinin 100’ü, (Ankara: Otto Yayınları, 

2019), 76. 
22 M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Nâsırî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2/17. 
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• Tûsî’nin ilk olarak çocuklara güzel bir isim koyma ve 

iyi bir bakıcı tutmayı (sütanne) salık verdiği 

görülmektedir.  

• Akabinde Tûsî, çocukta beliren ilk şeyin “utanma 

duygusu” olduğuna değindiği görülmektedir.  

• Bir diğer değindiği nokta da çocukların iyi akranları ile 

yakınlık kurmasının tesis edilmesidir. Tûsî’nin bu 

noktaya özel ehemmiyet verdiği görülmektedir.  

• Tûsî, iyi davranışların ödüllendirilmesi yerilen 

davranışların cezalandırılması fikrindedir. Bir sanata 

meyilleri yoksa zorlanmamalıdırlar. 

• Yeme-içme hususunda ölçülü davranması için gayret 

edilmesi gerektiğini ifade eder. Kahvaltının hafif, 

akşam yemeğinin kuvvetli olması gerektiğinden dem 

vurur. İlimde önce ahlak ilmi sonra da felsefe 

gelmelidir.  

• Çok uykudan çocuklar uzak tutulmalıdır. 

• Yalandan, yeminden, altından, gümüşten ve içkiden 

uzak tutulmalıdırlar. 

• Kız çocuklarına; yuvalarına sadakat, tesettür, iffet gibi 

kavramlar öğretilmelidir. Okuma ve yazma ise 

öğretilmemelidir. Kız çocukları ergen olduklarında 

kendine uygun biri ile evlendirilmelidirler.23  

Tûsî’nin ilave bölüm olarak değindiği bir başka husus anne-

baba hakkıdır. Burada Tûsî’nin “Rabbin, kendisinden başkasına 

asla ibadet etmemenizi, anne-babaya iyi davranmanızı kesin olarak 

emretti.”24 ayetini delil getirerek anne ve baba hakkına işaret 

etmektedir. Ona göre anne hakkı “cismani” iken baba hakkı ise 

“rûhânî”dir. Dolayısıyla çocuğun akıl melekesi geliştiği vakit baba 

hakkını idrak etmesi mümkünken anne hakkını daha küçük yaşlarda 

 

23 Nasîruddin Tûsî Ahlâk-ı Nâsırî, 207-215. 
24 Kur’an-ı Kerim Meâli, çev. Halil Altuntaş-Muzaffer Şahin (Ankara: 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları), İsrâ 17/23. 
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idrak edebilir. Tûsî’ye göre anne baba hakkını gözetmek için şunlar 

yapılmalıdır: 

• İçten ve gönülden Allah’ın rızası gözetilerek 

sevilmelidirler.  

• Bir şeye ihtiyaç duyduklarında onlar istemeden ve 

gönülleri kırılmadan o muhtaciyet giderilmelidir. 

•  Onlardan öğrenilen iyi şeyleri yapmaya onlar hem 

hayattayken hem de onların vefatında devam etmek. 

Anne ve babaya itaatsizlik ise üç başlık altında toplanabilir. 

Bu çerçevede bu başlıklar şöyle sıralanabilir: 

• Muhabbet eksikliği, istihza gibi edep dışı şeylerin 

yanında söz veya fiille anne babanın kalbini kırmak, 

• Onlara ihtiyaç duydukları şeyleri inciterek rencide 

ederek vermek, 

• Vasiyetlerine hainlik etmek. Bu, hayatta iken 

olabileceği gibi ölümlerinden sonrasını da 

kapsamaktadır. 

Tûsî’nin bu konudaki dikkat çekici cümlesi şudur: “Ana 

babaya iyilik, doğru inancın ardından geldiği gibi, itaatsizlik de, 

bozuk inancın ardından gelir.” 25 

Beşinci ve son fasılda ise Tûsî ev hayatında yardımcı olan 

hizmetçi ve kölelere değinmektedir. Tûsî’ye göre hizmetçiler iyi bir 

seçim sonucu belirlenmeli ve emanet olarak görülmelidirler. Tûsî 

hizmetçi alımında itaat faktöründen dolayı köleyi hür olana tercih 

etmektedir. Ona göre hizmetçiler mecburiyetten değil muhabbetten 

ve endişeden değil de ümitten kaynaklı olarak hizmet etmelidirler. 

Yani ev sahibi ile hizmetçi arasındaki ideal ilişki Tûsî’ye göre bu 

minvalde olmalıdır. Hata noktasında da Tûsî hizmetçilerin bir 

kalemde silinmelerini doğru bulmamaktadır. Bu bağlamda ona göre 

doğru olan hata eden hizmetçilerin hatadan döndürülmeleri yani 

eğitimle terbiye ile düzeltilmeleridir. Fakat bu mümkün 

 

25 Nasîruddin Tûsî Ahlâk-ı Nâsırî, 222-225. 
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olmayacaksa o zaman da derhal evden uzaklaştırılmalıdırlar. Çünkü 

hatalı yerilen durumları diğerlerine de sirayet edebilir.  

Tûsî köleleri de üç grupta ele almaktadır. Bu bağlamda 

bunlar sırasıyla şu şekilde ifade edilebilir: 

• Özünde hürlük bulunanlar, 

• Özünde kölelik bulunanlar, 

• Şehvetin eseri olanlar. 26 

 

Sonuç 

Tûsî’nin detaylı olarak aile mefhuma eğilmesi ve kitabında 

müstakil bir bölümü bu meseleye ayırması onun aileye ne kadar 

önem verdiğini göstermektedir. Tûsî aile kavramını beş nokta 

üzerine oturtmuştur. Bunlar; anne, baba, çocuklar, hizmetçiler ve 

son olarak yaşama için gerekli gıdalardır. Bunların yönetiminde 

Tûsî’nin denge mefhumunu oldukça önemsediği görülmektedir. 

Dolayısıyla bir bütünü oluşturan bu yapıtaşlarının her birinin bütün 

içerisinde kendi özgül ağırlığını koruması ona göre oldukça 

mühimdir. Yani doğru karışımda hiçbiri kendi çizgisini 

aşmamalıdır.  Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserinde Tûsî, bu beş yapıtaşının 

her birine bir fasıl ayırmaktadır. Her faslın içinde de Tûsî’nin dinî 

ve kültürel birtakım dayanak noktaları benimsediği görülmektedir. 

Ayrıca her faslın içinde kendi özel kategorileri de bulunmaktadır. 

Bu bağlamda birinci fasılda Tûsî ev ihtiyacının kazanılan gıdaların 

muhafazası ihtiyacından doğduğunu ifade etmektedir. İkinci fasılda 

kazanılan malların nereye ve nasıl harcanması gerektiği üzerinde 

durmaktadır. Üçüncü bölüm eşlerle irtibatın nasıl sağlanması 

gerektiği meselesini açıklığa kavuşturmaktadır. Dördüncü bölüm 

çocuk terbiyesine beşinci bölüm ise hizmetçilerle olan hukuka 

değinmektedir.  

Tûsî aile mefhumu hakkında kuşkusuz günümüze hitap eden 

önemli değerlendirmelerde bulunmaktadır. Örneğin ikinci bölümde 

kazanç yollarından bahsederken hep daha yüksek ve övülen işlerle 

 

26 Nasîruddin Tûsî Ahlâk-ı Nâsırî, 227-230. 
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uğraşmayı tavsiye etmektedir. Ayrıca ona göre kişi kapasitesinin 

altında bir şeyle kendini meşgul etmemelidir. Bunların yanında 

günümüzde geçerliliği olmayan; kadınlara tahakküm etme, kız 

çocuklarına okuma yazma öğretmeme, kız çocuklarını ergen olunca 

evlendirme ve kölelik gibi fikirleri olduğu da görülmektedir. Tüm 

bunlar birlikte okunduğunda Tûsî’nin çok fazla ataerkil olduğu 

akıllara gelebilir. Fakat burada meseleye bugünün perspektifinden 

değil de Ahlâk-ı Nâsırî isimli eserin yazıldığı 13. yüzyıldan bakmak 

daha uygun olacaktır. Kuşkusuz bugün bunlar savunulamaz. Fakat 

tarihi gerçekliği yani neticede Tûsî tarafından yazılmış olduğu da 

inkâr edilemez. Dolayısıyla kabul edilen-edilmeyen görüşleri ile 

Tûsî’yi kendi gerçekliği içerisinde okumak daha doğru olacaktır. 

Tûsî’de örf kavramının da oldukça öne çıktığı 

görülmektedir. Nitekim kız çocuklarına okuma yazma 

öğretilmemesi ya da kadınlara Yusuf Suresi’ndeki kıssanın 

anlatılmaması gibi hususlarda Tûsî’nin referansı dinden değil de 

kültürden aldığı görülmektedir. Çünkü İslam Dini’nde böyle 

yasaklar olduğunu savunmak mümkün değildir. 

Tûsî’nin fikirlerini anlatım tarzında özellikle kategori 

yaklaşımının öne çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda aile 

mefhumunu beş fasılda incelemiştir. Fasılların içlerine bakıldığında 

orada da sürekli maddelere ayırma yani kategori ile belirtme tarzının 

yaygınlığı görülebilir. 

Tûsî’nin; ayet, hadis, atasözü ve filozoflardan iktibas gibi 

yaygın kaynak kullanımına da sıklıkla riayet ettiği anlaşılmaktadır. 

Bunların kendi fikirlerini destekleme anlamı taşıdığı ortadadır. 

Fakat bunların metin içi kullanımında aşırı yorum ve tevil 

görülmemektedir.  

Tûsî eserini yazıp öylece bırakan bir müellif değildir. 

Nitekim Ahlâk-ı Nâsırî’nin yazımından otuz yıl sonra eserin aile 

bölümünün dördüncü faslının bitimine anne-baba hakkı ile ilgili 

kısmı eklemiştir. Dolayısıyla bu tutumu Tûsî’nin yıllar geçse de 

eserinde bir eksiklik görürse onu düzelteceğini göstermektedir.
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AGNOSTİSİZMİN BAĞIMSIZ BİR KANITI 

OLABİLİR Mİ? ZİNKE’NİN ‘RASYONEL 

AGNOSTİSİZM’İNE BİR ELEŞTİRİ  

Nesim Aslantatar
*
 

Özet 

Agnostisizm, bilginin imkânını topyekûn reddeden şüpheci 

yaklaşımlardan ayrıldığı gibi, ‘Tanrı’nın varlığı için hükmü askıya almak 

gerektiğine dair önermesel bir tutum’ olarak mahiyeti açısından da farklılık 

arz eder. Bir tutum olarak ele alınması epistemik gerekleri de beraberinde 

getirdiği için, agnostisizm, tıpkı teizm ve ateizm gibi sorumlulukları haiz 

bir yaklaşım olarak ele alınmalı; önermesel bir tutum olmanın gereği olarak 

kanıtla ilişkisi yadsınmamalıdır. Hâlihazırda agnostisizm-kanıt ilişkisi 

noktasında çalışmalar ortaya koyan düşünürler, teizm ve ateizmin, kendi 

önermelerini desteklemek adına sundukları kanıtlara dair bir değerlendirme 

üzerinden, Tanrı’nın varlığı/yokluğu hususunda kanıtın muğlak olduğunu 

ve bu muğlaklığın agnostisizm için (teizm ve ateizmin sunduğu 

kanıtlardan) bağımsız bir kanıt olduğunu savunurlar. Benzer şekilde, 

Alexandra Zinke, yeni olduğunu savunduğu bir yaklaşımla, agnostisizmin 

müphemlik ve olasılık kanıtı olmak üzere iki bağımsız kanıtı olduğunu 

iddia ederek tartışmaya dahil olmuştur. Zinke’ye göre, bu iki durumda da, 

herhangi başka bir kanıta ihtiyaç duymadan hükmü askıya almak mümkün 

olabilir. Buna göre, bir topun şüphesiz bir şekilde kırmızı (veya herhangi 

bir renk) olduğunun söylenememesi, topun, renk bakımından sınırda 

(borderline) olduğunu gösterir, böylesi bir müphemlik taşıyan her durum 

için agnostisizm haklılaştırılabilirdir. Olasılık kanıtına göre ise, S, p için 

0.5 oranında bir inanca sahipse, S’nin p için inancını askıya alması 

haklılaştırılabilirdir: Tam olarak 0.5 oranında inanca sahip olunduğunda 

hükmü askıya almak zorunluyken; 0.499 ya da 0.521 gibi oranlarda sadece 

rasyoneldir. Bu çalışma bağlamında, agnostisizmin kanıtla ilişkisinin 

zorunlu olduğunu savunmamıza rağmen, müphemlik kanıtının neden 

mümkün olamayacağını Zinke ile benzer yaklaşımlara sahip Bas Van 

Fraassen ve Sven Rosenkranz üzerinden; olasılık kanıtına dair 

 

* Ar. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
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eleştirilerimizi ise Alan Hájek’in ‘inancın derecesi olarak agnostisizm’ 

yaklaşımı üzerinden yönelteceğiz. Fraassen, Rosenkranz ve Hájek’in 

agnostisizme dair farklı mahiyetler olarak sundukları bu pozisyonları 

agnostisizmin kanıtı olarak sunması zekice bir girişim olsa da Zinke’nin iki 

kanıtının da ne yeni ne bağımsız ne de rasyonel olduğu savunulabilir 

görünmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Din Felsefesi, Agnostisizm, Kanıt, 

Müphemlik, Olasılık 

 

 

CAN AGNOSTİCİSM HAVE EVİDENCE OF 

ITS OWN? 

A CRİTİQUE OF ZİNKE’S ‘RATİONAL 

SUSPENSİON’ 

Abstract 

Agnosticism not only differs from skeptical approaches that reject 

the possibility of knowledge altogether, but it is also dissimilar in its nature 

as “a doxastic attitude of suspension of judgment for the existence of God”. 

Since being an attitude brings along some epistemic requirements, 

agnosticism should be considered as an approach with responsibilities just 

like theism and atheism. So, as a requirement of being a propositional 

doxastic attitude, its relation with evidence should not be denied or 

underestimated. Currently, some agnostic philosophers have claimed that 

the evidence for the existence/nonexistence of God is ambiguous based on 

an evaluation of the evidences that theism and atheism present to support 

their own propositions, and that this ambiguity is an independent argument 

for agnosticism. Likewise, Alexandra Zinke has taken part in the debate 

with a so-called new approach claiming that agnosticism has two positive 

evidences of its own, one is vagueness-driven and the other one is the 

chance-driven evidences of agnosticism. In either of these cases, it may be 

possible and rational to suspend judgment without the need for any further 

evidence, claims Zinke. Accordingly, the inability to say that a ball is red 

(or any color) unquestionably indicates that the ball is a borderline case in 

terms of defining its color, and agnosticism is justified in any case of such 

vagueness. According to the chance-driven evidence, S is justified in 
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suspending her belief for p if she has a 0.5 chance of belief for p and while 

it is necessary to suspend judgment in exact 0.5 chances for belief; chances 

such as 0.499 or 0.521 makes suspension only rational. This study, though 

accepting the relationship between agnosticism and evidence as necessary, 

shall challenge Zinke’s vagueness-driven argument’s possibility through 

Bas Van Fraassen and Sven Rosenkranz’s quite similar approaches and 

chance-driven argument through Alan Hájek’s “agnosticism as a degree of 

belief” approach. Though a clever attempt to present these positions as 

evidences of agnosticism, which Fraassen, Rosenkranz, and Hájek employ 

as different natures of agnosticism, neither of Zinke’s arguments seems 

either new, independent or rational. 

Keywords: Philosophy of Religion, Agnosticism, Evidence, 

Vagueness, Chance 

 

Giriş 

Litaratüre İngiliz düşünür Thomas Henry Huxley tarafından 

kazandırılan agnostisizm kavramı, bir asrı aşkın tarihine rağmen tek 

bir tanım üzerinden anlaşılamamaktadır. Mahiyeti, sınırları ve 

teizm/ateizm gibi önermesel tutumlarla ilişkisi geniş bir tartışmanın 

konusu olan agnostisizm, genel olarak, Tanrı’nın varlığı veya 

yokluğunun bilinemeyeceği ya da daha mütevazı bir şekilde şu an 

için bilinmediği iddialarına dayanır.1 Sırasıyla güçlü ve zayıf 

agnostisizmin temel iddiaları olarak ele alabileceğimiz bu ifadelerin 

rasyonalitesi, kanıtla desteklenebilmelerine ya da ne kadar 

desteklenebildiklerine bağlı görünmektedir. Rasyonalitenin her 

türlü felsefi faaliyetin en temel koşullarından biri olduğu dikkate 

alındığında, agnostisizmin hangi tanım ve çeşidinin tutarlı olduğuna 

veya hangi sınırlarla anlaşılması gerektiğine kanıtla olan ilişkisi 

üzerinden karar verilebilir görünmektedir. Agnostisizmin bilişsel 

kanıttan bağımsız olarak ve pragmatik bir takım saiklerle 

haklılaştırılabileceğini savunan görüşlere rastlamak mümkün olsa 

 

1 Alvin Plantinga, “Agnosticism”, A Companion to Epistemology: 

Blackwell Companions to Philosophy, ed. Jonathan Dancy, Ernest Sosa 

ve Matthias Steup (Hong Kong: Blackwell Publishing, 2010), 223; 

Graham Oppy, “Weak Agnosticism Defended”, International Journal for 

Philosophy of Religion 36/3 (1994), 147. 
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da, önermesel bir tutum olarak ele alınması durumunda kanıtla, 

zorunlu olarak, ilişkisinin var olması gerekmektedir. Bunun sebebi, 

diğer önermesel tutumlar olan teizm ve ateizmde gördüğümüz üzere, 

epistemik kanıtın bir tutumun doğruluk değeri üzerindeki etkisinin 

yok sayıldığı her durumda birden fazla çelişen doğruluk iddiasının -

aynı anda- doğruluğunun önünün açılmasıdır. Bu sebeple, bu 

çalışma kanıtın rol oynamadığı agnostik yaklaşımları dikkate 

almayacak; tartışma alanını kanıtın imkanını kabul eden ancak 

muğlaklık ya da müphemlik gibi sebeplerle agnostisizmin kanıta 

dayalı olarak temellendirilmesinin mümkün olmadığını savunan 

yaklaşımlarla sınırlayacaktır. Bu yaklaşımlardan biri olan Zinke’nin 

yaklaşımı, tartışmayı farklı bir alana taşıyarak, litaratürde eşi 

olmayan bir iddia ile tartışmaya dahil olmaktadır. Buna göre, 

‘agnostisizmin, teizm ve ateizmin kanıtlarından bağımsız, pozitif 

kanıtları vardır’ ve bu kanıtlar agnostisizmin temellendirilmesi 

açısından yeterlidir. Ancak mevcut literatürde, Zinke’nin yeni ve 

pozitif olarak sunduğu kanıtların, agnostisizmin mahiyetine dair 

farklı yaklaşımlarda karşımıza çıktığını görmekteyiz. Söz konusu 

yaklaşımların birçok tartışmalı ve rasyonel olmayan öğeye sahip 

olan yapıları, Zinke’nin tutumunun da rasyonel olmadığına dair bir 

ipucu vermektedir.  

1. Agnostisizm-Kanıt İlişkisi 

Çağdaş felsefede, agnostisizme dair kanıt sunma uğraşları, 

iki farklı yöntem üzerinden ilerlemektedir. İlk yönteme göre, 

Tanrı’nın ne varlığı ne de yokluğu için yeterince kanıt vardır, 

dolayısıyla iki tutumun desteklenmediği bir ortamda agnostisizmin 

temellendirildiğini savunmak rasyoneldir.2 Diğer yaklaşıma göre 

ise, hem Tanrı’nın varlığı hem de natüralizmin (dolayısıyla 

ateizmin) doğruluğu için iki taraf arasında seçimi zor kılacak 

yoğunlukta kanıt vardır. Kanıta dair bu bolluk, hangi kanıtın hangi 

 

2 Bkz. Anthony Kenny, What is Faith? Essays in the Philosophy of Religion 

(Oxford: Oxford University Press, 1992), 59-60; Anthony Kenny, 

“Agnosticism and Atheism”, Philosophers and God: At the Frontiers of 

Faith and Reason, ed. J. Cornwell, M. McGhee (New York: Continuum, 

2009), 122. 
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tutumu desteklediği noktasında bir tartışma olmamasına rağmen, 

kanıtların toplamda hangi tutumu desteklediği konusunda bir 

muğlaklık doğurmakta ve bu muğlaklık bağımsız bir kanıt olarak 

agnostisizmi temellendirmektedir.3 İlk yaklaşımın temel iddiası olan 

‘Tanrı’nın varlığı için yeterince kanıt yoktur’ savunusu oldukça 

subjektif bir zeminde teşekkül etmekte; var olan kanıtların ‘kanıt 

olarak’ kabul edilmeleri önündeki engel açık şekilde gösterilmediği 

sürece bu yaklaşımın rasyonel kabul edilmesi zorunlu 

görünmemektedir. Diğer yandan, zayıf agnostiklerin sıklıkla 

başvurduğu yöntem olan, ‘kanıtlara dair bolluğun ortaya bir 

muğlaklık çıkardığı’ savunusu mevcut litaratür içinde en sağlıklı 

yaklaşım olarak görülebilir. Bunun sebebi, yukarıda işaret ettiğimiz 

üzere, kanıt-rasyonalite ilişkisinin oldukça önemli bir noktada 

durmasından kaynaklanır.4 Şu an için en sağlıklı yaklaşım olduğunu 

ifade ettiğimiz ‘muğlaklığa dayalı temellendirme’ girişimi de 

kendine has birtakım problemleri beraberinde getirir. Buna göre, 

agnostisizmin bağımsız, kendine ait bir kanıtla 

temellendirilememesi; bunun yerine, teizm ve ateizm arasındaki 

tartışmada başvurulan alemin varlığı ve tasarımı; düalizm; kötülük 

problemi ve dini tecrübe gibi kanıtların ne teizm ne de ateizmi kesin 

şekilde kanıtlamadığı ve bu durumun ortaya bir muğlaklık çıkardığı 

savunulur. Kendine has kanıtlarla tartışmaya dahil olamayan 

agnostisizmin bu durumunun rasyonel olmadığı ya da gerçek bir 

seçenek olarak değerlendirilemeyeceği düşünülür.5 

 

3 Paul Draper, “Seeking but not Believing: Confessions of a Practicing 

Agnostic”, Divine Hiddenness: New Essays, ed. D. Howard-Snyder, P. 

K. Moser (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 200-201; 

Robin Le Poidevin, Agnosticism: A Very Short Introduction (Oxford-

New York: Oxford University Press, 2010), 60-61; Graham Oppy, 

Atheism and Agnosticism (Cambridge: Cambridge University Press, 

2018), 38-39, 55-56. 
4 Bu noktada kanıtın ne’liği önemli bir tartışma olmasına rağmen 

çalışmamızın sınırlarını aşacağından detaylarıyla ele alınamamaktadır. 
5 Bkz. Anthony G. N. Flew, “The Presumption of Atheism”, Canadian 

Journal of Philosophy 2/1 (1972), 30-31; Anthony G. N. Flew, “Theology 

and Falsification”, The Philosophy of Religion, ed. Basil Mitchell (Hong 

Kong: Oxford University Press, 1971), 13-14; Michael Scriven, “God and 

Reason,” Critiques of God, ed. Peter A. Angeles (New York: Prometheus 
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Rasyonalitenin ve pozitif kanıtın öneminin farkında olan 

düşünürlerden Alexandra Zinke, tartışmaya agnostisizmin pozitif 

kanıtları olduğu savunusuyla dahil olmuştur. Zinke’nin bu kanıtlara 

pozitif olarak işaret etmesinin sebebi, yukarıda işaret ettiğimiz 

kanıtlardan hiçbirinin doğrudan agnostisizmi desteklememesinden 

kaynaklanır. Söz konusu deliller, teizm ya da ateizmi pozitif olarak 

desteklerken, eğer ortaya bir muğlaklık çıkardığı kabul edilirse, 

agnostisizmi de ancak negatif olarak destekler. Zinke, oldukça 

benzersiz bir çabayla, hükmü sadece yeterli kanıttan mahrum 

olduğumuz için değil, agnostisizmi temellendiren pozitif  kanıta 

sahip olduğumuz için de askıya aldığımızı iddia eder.6 

Agnostisizmin salt inancın yokluğu olarak ele alınmasının doğru 

olmadığını savunan Zinke’ye göre, klasik agnostisizmde hüküm 

kanıtın yokluğundan hareketle askıya alınırken, rasyonel 

agnostisimzde  pozitif kanıttan yani varlığından hareketle de askıya 

alınabilmektedir.7 Zinke’den farklı olarak, agnostisizme dair bir 

 

Book, 1997), 109; Michael Scriven, Primary Philosophy (New York: 

McGraw-Hill Book Co., 1966), 102-103; Michael Martin, Atheism: A 

Philosophical Justification (Philadelphia: Temple University Press, 

1990), 282. 
6 Alexandra Zinke, “Rational Suspension”, Theoria 87/5 (2021), 1050.  
7 Çağdaş epistemolojide, agnostisizmin ya kararsızlığa denk gelen 

(indecision-representing) sui generis bir pozisyon olması ( bkz. Jane 

Friedman, “Suspended Judgment”, Philosophical Studies 162 (2013a), 

165–181; Jane Friedman, “Question-Directed Attitudes”, Philosophical 

Perspectives 27 (2013b), 145–174; Jane Friedman, “Why Suspend 

Judging?”, Noûs 51 (2017), 302–326.) ya da ikincil dereceden (higher 

order) bir inanca dayanması gerektiği (bkz. Sean Crawford, “A Solution 

for Russellians to a Puzzle about Belief”, Analysis 64 (2004), 223-229; 

Michal Masny, “Friedman on Suspended Judgment”, Synthese 197 

(2020), 5009–5026; Thomas Raleigh, “Suspending is Believing”, 

Synthese 198 (2021), 2449–2474.) noktasında baskın bir yaklaşım vardır. 

Bunlara göre, agnostisizm kişinin ne p ne de –p’ye inandığına dair ikincil 

dereceden bir inanca sahip olması demektir. Friedman ise bu görüşün 

karşısında durarak, hükmü askıya almanın herhangi bir önermesel tutuma 

(inanç ve inançsızlık) indirgenemeyeceğini savunur. Ona göre, 

agnostisizm “kararsızlığa denk gelen” sui generis bir pozisyondur: “kişi 

p için, p ya da –p’den hangisinin doğru olduğu noktasında kararsızlık ya 

da tarafsızlığa denk gelen/olan bir tutuma sahipse hükmünü askıya 

alabilir.”  (Friedman 2013b, 2017.) Bize göre, p için hükmü askıya almak, 
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tanım sunan düşünürlerin neredeyse tamamının agnostisizmin 

kanıtla ilişkisine dair klasik tartışmaya8 yönelik bir sunum yaptıkları 

görülür.9 Bu düşünürler, haklı olarak, agnostisizmin pozitif kanıtı 

olmasına ihtimal vermedikleri için tartışmanın bu yönü üzerinde 

durmamışlardır. Örneğin “kanıt, söz konusu önermeye inanç ya da 

inançsızlığı haklılaştırırken, hükmü almayı söz konusu inanç lehine 

ve aleyhine tercih yapmayı destekleme noktasında başarısız olduğu 

için haklılaştırır.”10 Hatta Schroeder daha ileri giderek, “hükmü 

askıya almanın doğrudan bir sebebi yoktur.” der.11 Schroeder’e göre, 

hükmü askıya almanın sebebi kanıt olamaz. Kanıt p ve –p’yi 

 

p’ye yönelik pozitif bir tutuma sahip olmak demektir. Buna göre, 

agnostisizm statik bir kararsızlık tutumu olmayıp, daha ziyade, önermesel 

bir tutumda olması gerektiği gibi fiili bir yön barındırır ve  failin aktif bir 

hükmü askıya alma, kaçınma ve soruşturma içinde bulunmasını şart 

koşar. Örneğin bebekler ya da 17. yy.’da yaşayanlar bugünkü bir fizik 

tartışması için agnostik olamazlar çünkü agnostik olmanın ilk elden belli 

koşullarını yerine getirmemektedirler. (Benzer tartışmalar için bkz. 

Matthew McGrath, “Being Neutral: Agnosticism, Inquiry and the 

Suspension of Judgment”, Noûs 55 (2020), 2, 4-5; Ernest Sosa, 

“Suspension as Spandrel”, Episteme 16 (2019), 357-368.) Zinke’nin 

yaklaşımı daha farklı bir noktadan hareket etmektedir. Mevcut çalışmada 

kendisi agnostisizmin doğasına yönelik bir analizden ziyade, sebeplerine 

yönelik bir alaka içinde olduğunu ifade eder. Ona göre, inanç ve 

inançsızlık yalnızca pozitif kanıta referansla haklılaştırılabilirken; 

agnostisizmin farklı haklılaştırılma yolları mevcuttur. Bkz. Zinke, 

“Rational Suspension”, 1050. 
8 Klasik tartışma, agnostisizm açısından kanıt olarak değerlendirilebilecek 

ilk durum kanıtın varlığına rağmen bir muğlaklık taşıdığı için dengeyi p 

ya da –p lehine döndürememesi; diğer durum ise kanıtın yokluğu ya da 

yetersizliğidir. 
9 Bkz. Richard Feldman, Earl Conee, “Evidentialism”, Philosophical 

Studies 48 (1985), 15; Diego Machuca, “Suspension, Equipollence, and 

Inquiry: A Reply to Wieland”, Analytic Philosophy 56 (2015), 177; 

Raleigh, “Suspending is Believing”, 2453. 
10 Juan Comesaña, “On a Puzzle about Withholding”, The Philosophical 

Quarterly 63 (2013), 376. 
11 M. Schroeder, “Stakes, Withholding, and Pragmatic Encroachment on 

Knowledge”, Philosophical Studies 160 (2013), 280. 
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destekleme noktasında sınırlıdır; p’yi destekleyen kanıt p’ye; -p’yi 

destekleyen ise –p’ye inanmaya yönlendirir.12 

Kabul etmek gerekir ki agnostisizm, Tanrı’nın varlığına dair 

hükmü askıya alma pozisyonu olması bakımından, oldukça 

benzersiz bir mahiyete sahiptir. Kendi önermelerinin doğruluğunu 

destekleme noktasında teizm ve ateizmin sahip olduğu konfora sahip 

olması imkan dahilinde görünmeyen agnostisizm; teist ve ateistlerin 

kendi tutumları için özgün gerekçe sunma çabası göz önünde 

bulundurunca, kanıt-rasyonalite ilişkisi bakımından, mevcut 

durumda, teizm ve ateizmden daha az rasyonel görünebilir. Her ne 

kadar kanıtın bilişsel değeri rasyonalitesi açısından oldukça önemli 

olsa da, kişiler, bir tutuma kimi zaman içsel bir motivasyonla 

bağlanarak, kanıtlandığını düşündükleri inanca bağlanabilirler. 

Buna göre, teizm, ateizm ya da agnostisizmi içsel bir motivasyonla 

doğrulayanlar olabilir.13 Ancak her ne kadar teizm ve ateizm, bu 

noktada da, içsel bir motivasyon veya bir başka deyişle 

pragmatik/psikolojik bir saikle doğrulanabilse de aynı durumun 

hükmü askıya alma tutumu için kolay görünmediğini söylemek 

yanlış olmaz. Bunun sebebi, inanç ya da inançsızlığın sağladığı 

pragmatik, pratik ya da psikolojik kazanımların hükmü sürekli 

askıda tutarak elde edilmesinin mümkün görünmemesidir. 

Agnostisizmin kanıt bakımından içinde bulunduğu bu açmazı 

ortadan kaldırmak isteyen Zinke, müphemlik ve olasılık adını 

verdiği ve agnostisizimi doğrudan desteklediği düşündüğü iki 

pozitif kanıt sunmaktadır. Her ne kadar agnostisizmin klasik 

yöntemlerle temellendirilmesine karşı çıkmasa da Zinke, doğrudan 

 

12 Schroeder, “Stakes, Withholding, and Pragmatic Encroachment on 

Knowledge”, 276. 
13 Bu noktada, kanıtsal güç bakımından üç tutumun birbirine üstünlük 

sağlayamadığının varsayıldığı bir durumda, Roderick Chisholm’ın ortaya 

koyduğu bir makuliyet ilkesinden hareket edilebilir. Buna göre, “eğer bir 

failin, herhangi bir p’ye inanmaktansa, p’ye yönelik inancını askıya 

alması daha makul değilse, o halde söz konusu failin p’ye inanmaması en 

irrasyonel; inanması ise en rasyonel tutumdur.” (Roderick Chisholm, 

Theory of Knowledge (New Jersey: Prentice-Hall, 1977), 13.) 

Dolayısıyla, eğer agnostisizm, teizmden daha makul değilse, o zaman 

teizm ateizmden daha makuldür.  
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haklılaştırmayı daha güçlü hale getirmeye gayret ederek 

agnostisizmin teizm ve ateizmin kanıtlarına dayanmadan kendi 

başına temellendirilmesini sağlamaya çalışmaktadır.14 Bunun en 

temel sebebi, agnostisizmi pasif (fall back position) bir durumdan 

ziyade tartışmada yer alan aktif bir tutuma dönüştürme isteğidir.15 

Agnostisizm-kanıt ilişkisinin klasik formlarında, kişinin toplam 

kanıtı ne p ne de –p’yi haklılaştırdığı için kişinin hükmü askıya 

alması haklılaştırılır. Bu agnostisizm türünde, kişi ne p ne de –p’ye 

 

14 Zinke’ye göre, klasik haklılaştırmanın bir örneği olarak, p’nin varlığı ya 

da yokluğu için kanıtın iki taraf için de dengede olduğu durumlar 

gösterilebilir. Örnek vermek gerekirse, herhangi bir kanıta sahip olmadan 

önce, S faili, p veya –p konusunda tarafsızdır. S, eşit derecede güvenilir 

olduğunu düşündüğü on kişi ile p önermesinin doğruluğu için mülakat 

yapmakta ve bunlardan beşi p önermesinin, diğer beşi ise –p’nin doğru 

olduğunu savunmaktadır. Bu durumda, S’nin p lehine ve aleyhine sahip 

olduğu kanıtlar mükemmel bir dengeye sahiptir ve bu durumda hükmü 

askıya almak tek rasyonel cevap olabilir. Zinke’ye göre, kanıta dair 

kusursuz bir denge her zaman mümkün olmayabilir. Yukarıda verdğimiz 

örnekte, altı kişi p; dördü ise –p deseydi bile, hükmü askıya almak 

rasyonel olurdu. Kanıtın neredeyse dengede olduğu durumlarda, kanıtın 

toplamı ne p ne de –p’yi açıkça destekler; bu durumlarda, hükmü askıya 

almak, rasyonel geri çekilme pozisyonu olarak okunabilir. (bkz. Zinke, 

“Rational Suspension”, 1053-1054.) Zinke’ye göre, kanıtların dengede 

olmasının yanında, toplam kanıtın ağırlığı da klasik haklılaştırmanın bir 

diğer örneği olarak kullanılır. Buna göre, örneğin on kişiden üçü ile 

mülakat yapılmışsa ve bunlardan biri p diğer ikisi –p dediyse, bu durum 

kanıtsal denge açısından on kişiden dokuzu ile mülakat yapıp üçünün p, 

altısının –p dediği durumla aynı olmasına rağmen kanıtın toplam ağırlığı 

iki durum için farklıdır. Zinke’ye göre, kanıtın toplam ağırlığı hükmü 

askıya alma lehine düşük olsa bile, klasik agnostisizm haklılaştırılabilir. 

Örnek olarak, S’nin on kişiden yalnızca biri ile mülakat gerçekleştirdiğini 

ve bu kişinin de p dediğini varsayalım. Bu noktada, her ne kadar sonuç 

olarak p haklılaştırlmış görünse de, S için agnostisizm hala rasyonel 

önermesel tutum görünmektedir. Bu durumda da hükmü askıya almak, 

rasyonel geri çekilme tutumu olarak ele alınabilir: S’nin toplam kanıtı ne 

p ne de –p’yi desteklediği için kişinin agnostik olması haklılaştırılmıştır. 

(Zinke, “Rational Suspension”, 1054.) Doğal olarak, S, ilk mülakatı p 

lehine sonuçlandıktan sonra  -p’den p için daha yüksek bir inanç 

derecesine sahip olabilir. Ancak eğer kanıtın toplam ağırlığı düşükse, 

S’nin p için hükmünü askıya alması en azından rasyonel olarak 

mümkündür. ( Zinke, “Rational Suspension”, 1055.)  
15 Bkz. Zinke, “Rational Suspension”, 1050, 1053-54, 1061.  
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inanma konusunda haklı değildir ve bu sebeple kişi dolaylı olarak 

hükmü askıya alma konusunda haklılaştırılmıştır. Pozitif ya da 

doğrudan hükmü askıya alma tutumunda ise failin p’ye dair hükmü 

askıya alması başka bir q önermesine dair inanca sahip olduğu için 

haklılaştırılmıştır. Buna göre, rasyonel bir fail p için kanıta sahip 

olmadığı için değil, hükmü askıya almaya dair pozitif bir kanıta 

sahip olduğu için hükmü askıya almaktadır.16  

2. Zinke’nin Müphemlik ve Olasılık Kanıtları 

Zinke, agnostisizmin haklılaştırmanın tek yolunun yukarıda 

işaret ettiğimiz klasik temellendirme yollarıyla sınırlı olmadığını 

savunur. Ona göre, agnostisizmi doğrudan destekleyen kanıt da 

mümkündür. Agnostisizmin müphemlik (vagueness-driven) ve 

olasılık (chance-driven) kanıtları olmak üzere iki farklı pozitif kanıtı 

olduğunu savunan Zinke’ye göre, bu iki kanıtın işbaşında olduğu 

durumlarda, q inancı, pozitif olarak ya da doğrudan p’ye yönelik 

hükmü askıya almayı haklı kılar.17  

Zinke’nin müphemlik kanıtına göre, eğer S, “a, F’dir” 

önermesi için hükmü askıya alırsa (çünkü S, a’nın F’nin sınırda 

(borderline) örneği olduğunu savunur), o zaman S hükmü askıya 

alma konusunda pozitif kanıta sahiptir.18 Örneğin, x’in kel olduğuna 

dair inanç ile x’in kel olmadığına dair inanç, x’in kelliğin sınırında 

bir örnek olması inancıyla çelişir. Dolayısıyla, x’in kelliğin sınır bir 

 

16 Zinke, “Rational Suspension”, 1053. 
17 Zinke, “Rational Suspension”, 1056. Ancak Zinke’ye göre, bu durumda, 

q inancının, halihazırda, haklılaştırıldığını kabul etmek ve q inancının 

gücünü zayıflatacak herhangi bir kanıtın da var olmadığını varsaymak 

gerekir. Her  ne kadar tüm inançlarımız için bir kanıt gerektirmesek de 

önemli inançlarımız (Tanrı’nın varlığına inanç gibi) için sahip 

olduğumuz önermelerin tüm aşamalarında bilinçli bir değerlendirmeye 

sahip olmak gerekir. Bu değerlendirmenin olmadığı durumlarda 

inançlarımızın sebeplerine dair bir fikrimiz de olmayacağı için kanıt, 

rasyonalite ve haklılaştırma ilişkisi başta olmak üzere ya inançlarımızın 

çoğu öğesi hakkında bir bilinemezciliğe mahkum olacak ya da -Tanrı 

inancı da dahil olmak üzere hayati önemi haiz inançlarımız da dahil 

olmak üzere-  inançlarımızı varsayımsal bir doğruluk iddiası üzerine bina 

edeceğiz. İkinci seçenek rasyonel görünmektedir. 
18 Zinke, “Rational Suspension”, 1056. 
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örneği olması, x’in kel olduğu önermesi için doğrudan hükmü askıya 

almayı haklılaştırır. Zinke’ye göre, bu örnekte hükmü askıya almak 

sadece “a, F’dir” ve “a, F değildir” önermeleri için kanıt olmaması 

sayesinde değil, ayrıca S’nin pozitif kanıta -‘a, F’nin sınırda bir 

örnekliğine sahiptir’ önermesine- sahip olması sayesinde de 

haklılaştırır. Bir diğer örneğe göre ise, S, bir topun kırmızı olma 

niteliğine sınırda bir oranla sahiptir. Zinke’ye göre, S, bu durumda, 

topun kırmızı olduğu önermesi hakkında hükmünü askıya alabilir. 

Bu durumlarda, hükmü askıya almak, kanıtın yokluğuna değil 

görünürlüğüne dair rasyonel bir tepkidir.19 Zinke’ye göre, S, a’nın F 

için sınır bir örnek olduğuna kanaat getirirse, “a, F’dir” önermesine 

yönelik hükmü askıya almak haklılaştırılmıştır ve hatta hükmü 

askıya almak rasyonalite bakımından zorunludur. Zinke’nin girişimi 

anlaşılmaz görünmemekle birlikte, bir topun kırmızılığı ya da 

kelliğin sınırı gibi örnekler bakımından ele alındığında oldukça 

sübjektif bir temel üzerine bina edilmiş görünmektedir. Örneğin, bir 

x için sınırda bir oranla kırmızı olan bir top; y faili için oldukça 

yoğun bir kırmızılığa sahip olabilir. İki kişinin kırmızı rengi nasıl 

gördüğüne dair objektif bir belirleme kriterinin imkan dahilinde 

olmadığı dikkate alındığında, ‘kırmızı’nın sınırda olmasının ne 

mana ifade ettiği açık olmaktan uzak bir hal alacaktır. Bu bakımdan 

Zinke’nin müphemlik kanıtının kendisinin de doğası itibariyle 

oldukça müphem olduğu söylenebilir. Agnostisizme dair pozitif 

kanıtın bu tarz sınırları belli olmayan ve göreli bir zeminden hareket 

etmesi, oldukça açık bir çok önerme için bile agnostisizmin önünü 

açacaktır. Her ne kadar Zinke’nin kendisinin agnostsizim bir geçiş 

pozisyonu olduğunu; yeterli kanıt bulunduğu anda teizm ya da 

ateizme geçmek gerektiğini ifade etse de20 ortaya koyduğu bu kanıt 

agnostisizmin zorunlu bir pozisyona evrilmesine sebebiyet verebilir. 

Sven Rosenkranz ve Bas van Fraassen üzerinden göstereceğimiz 

üzere, böylesi bir müphemlik üzerine kurulu agnostik yaklaşımların 

rasyonel olmadığını düşünmek için birçok sebebimiz vardır. 

Agnostisizm için pozitif kanıt sunma çabası kıymetli bir girişim olsa 

 

19 Zinke, “Rational Suspension”, 1057. 
20 Zinke, “Rational Suspension”, 1061. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

449 

 

da, Zinke’nin müphemlik kanıtının birtakım felsefi rasyonalite 

ilkelerini dikkate almadığı açıktır. Örneğin, agnostisizmi hem 

müphemliğe dayalı bir pozisyon olarak ele almak hem de bu 

tutumun bir geçiş tutumu olduğunu söylemek, çelişen doğruluk 

iddiaları taşımaları bakımından, tutarsızdır. Bunun sebebi, 

müphemlik olarak sunulan agnostik yaklaşımların agnostisizmi 

zorunlu bir tutum haline getirmesidir.21 

Olasılık kanıtına göre ise, S’nin p’nin doğruluğuna yönelik 

inancı 0.5 ise, o zaman S hükmü askıya alma konusunda yine 

haklılaştırılmıştır. Örneğin, aynı sayıda kırmızı ve siyah top 

barındıran bir kavanozdan kırmızı bir top seçme olasılığı 0.5’dir. 

Zinke’ye göre, S’nin bu noktada da yapması gereken rasyonel 

seçim, S’nin hükmü askıya alması pozitif kanıta dayandığı için, 

hükmü askıya almaktır. Çünkü S’nin, p’nin olasılığının 0.5 

olduğuna inancı ve benzer şekilde eşit olasılığa dayanan inançlar, 

hükmü askıya almak için pozitif kanıt sunar.22 Herhangi bir 

önermeye 0.5 gibi kesin bir olasılıkla inanmanın oldukça zor bir 

ihtimal olduğunun farkında olan Zinke, bu noktada, bir ilave 

yaparak p için olasılığın tam olarak 0.5 olmasının zorunlu 

olmadığını ifade eder. Buna göre, S, p için olasılığın 0.499 veya 

0.502 olduğunu savunuyorsa bile, hükmü askıya almak 

haklılaştırılabilir. Ancak bu durumda, hükmü askıya almak rasyonel 

olarak zorunlu değil; mümkün ve yapılması gereken olur.23  

Zinke’nin olasılığa dayanan bu kanıtı litaratürde, ‘inancı 

derecesi olarak agnostisizm’ adıyla ele alabileceğimiz Alan Hájek 

tarafından başvurulan bir agnostik yaklaşıma oldukça benzemekte; 

ancak söz konusu tutumun içinde olduğu birtakım problemlere bir 

çözüm sunmadığı gibi bu tutumu ilk defa kendisi sunuyormuş gibi 

bir tavır takınmaktadır. Bu bakımdan, Zinke’nin iki kanıtı da ne 

 

21 Bu zorunluluğun nasıl anlaşılabileceği ve eleştirisine dair geniş bir 

tartışma için bkz. Nesim Aslantatar, Agnostisizm: Tanrı’nın Bilinemezliği 

Sorunu (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, 2022), 80-87. 
22 Zinke, “Rational Suspension”, 1057. 
23 Zinke, “Rational Suspension”, 1058. 
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yeni, ne pozitiftir; eski yaklaşımların irrasyonel öğelerini de 

devraldığı için rasyonel olduğunun savunulabilmesi de mümkün 

görünmemektedir.  

3. Müphemlik ve Olasılık Kanıtlarının Eleştirisi 

Bu çalışma bağlamında, agnostisizmin kanıtla ilişkisinin 

zorunlu olduğunu savunmamıza rağmen, müphemlik kanıtının 

neden mümkün olamayacağını Zinke ile benzer yaklaşımlara sahip 

Bas Van Fraassen ve Sven Rosenkranz’ın ‘müphemlik olarak 

agnostisizm’ yaklaşımları üzerinden; olasılık kanıtına dair 

eleştirilerimizi ise Alan Hájek’in ‘inancın derecesi olarak 

agnostisizm’ yaklaşımı üzerinden yönelteceğiz. Ancak bundan önce 

Zinke’ye yapılabilecek ilk eleştiri, pozitif hükmü askıya alma 

tutumunun klasik agnostik tutumdan bazı durumlarda farklı 

olmayabileceği noktasındadır. Buna göre, eğer S’nin kanıtı iki tutum 

arasında dengede ise ya da toplam kanıtın gücü bir tutumu nihai 

olarak destekleme noktasında zayıfsa, o zaman S, ilgili kanıtın 

düşük/dengeli olduğuna dair bir inanca sahip olacaktır. Bu durumda, 

aslında, tüm agnostik tutumlarda, kişinin kanıtının ilgili tutumu 

desteklemediği noktasında bir meta inanca sahip olduğunu görürüz. 

Bu da klasik agnostik tutumların da Zinke’nin pozitif agnostisizmi 

bağlamında ele alınmasının yolunu açar. Çünkü ilgili sonuca göre, 

bir agnostik tutumu pozitif olarak destekleyen bir kanıta sahibizdir. 

Bu bakımdan, Zinke’nin kanıtı pozitif olarak değerlendirilemez ya 

da eğer değerlendirilecekse klasik agnostisizmin kanıtlarının da 

pozitif olarak değerlendirilmesi gerekir.  

Diğer yandan, Zinke’nin olasılık kanıtı, litaratürde 

agnostisizmin mahiyetine dair bir tartışma olarak sunulan ‘inancın 

derecesi olarak agnostisizm’ adı altında daha önce tartışılmıştır. 

Zinke’nin, olasılığı agnostisizmin bir kanıtı olarak; Hajek’in ise 

agnostisizmin doğasına dair bir yaklaşım olarak sunduğu dikkate 

alınmalıdır. İnancın derecesi olarak agnostisizm şöyle sunulabilir:  
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P için hükmü askıya almak, p’nin doğruluğu için, ne %100 

inanç ne de inançsızlık olacak şekilde, inanca sahip olmak 

manasına gelir.24 

Buna göre, p önermesine inancın birçok derecesiyle sahip olunabilir; 

p için inancının derecesi ne kadar yüksekse, duyulan güven de o 

oranada yüksek olacaktır. Hájek’e göre, bir önerme için inanç, 

yüksek ihtimal; inançsızlık, düşük ihtimal; agnostisizm ise ortada 

yer alan bir olasılık (middling) olarak okunabilir. Hájek, kendi 

görüşünü, Van Fraassen’in aşağıda sunacağımız analizlerine karşı 

çıkan bir argüman sunarak savunur. Buna göre, H hipotezine 

atfedilen olasılığın, 0 sayısının bulunduğu bir düzlemde, 0’a oldukça 

yakın olduğu varsayıldığında, S’nin, H için agnostik olduğunu 

söyleyemeyiz. Bu durumda, S’nin H’ye inanmadığını söylemek 

daha doğru olacaktır.25 Çünkü Hájek’e göre, eğer S’nin içinde 

bulunduğu durumu agnostisizm olarak adlandırırsak, H için inanç ya 

da inançsızlık oldukça zor benimsenebilen tutumlar haline gelecek; 

bu ve benzeri durumlarda, ancak ve ancak tam 0 inançsızlık, tam 1 

ise inanç olabilecektir. Arada kalan sonsuz tüm ihtimaller 

agnostisizm olarak kabul edilecektir. Zinke’nin pozitif kanıt olarak 

adlandırmayı tercih ettiği olasılıklara dayalı olarak agnostisizm 

temellendirmesi, sadece agnostisizmi konu edindiği için Hájek’in 

tutumuna göre farklılaştığı iddia edilemez. Çünkü agnostisizm söz 

konusu olduğunda ortaya konan sonuç iki tutum için de aynıdır.  

İnancın derecesi olarak agnostisizm, Bas Van Fraassen’in 

Laws and Symmetry adlı eserinde sunduğu agnostik yaklaşıma 

verilen cevaplar neticesinde doğmuştur. 26 Van Fraassen’in sunduğu 

analize göre, agnostisizm, 0 sayısını da ihtiva eden bir doğru 

 

24 Bkz. Alan Hájek, “Agnosticism Meets Bayesianism”, Analysis 58/3 

(1998), 199–206; Luis Rosa, “Suspending Judgment the Correct Way”, 

Inquiry (2020), 15.  
25 Hájek, “Agnosticism Meets Bayesianism”, 204. 
26 Bas C. van Fraassen, Laws and Symmetry (Oxford: Clarendon Press, 

1989), 193-194. Van Fraassen bu teorisini sunarken aslında agnostisizme 

dair Bayesian bir analiz sunduğunu açık bir şekilde savunmaz. Bu 

çıkarımı yapan Hájek’tir.  Bkz. Hájek, “Agnosticism Meets 

Bayesianism”, 204-206. 
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üzerinde müphem bir fikre sahip olmak olarak okunabilir. Buna 

göre, görülemeyene dair herhangi bir postulat agnostisizmi 

gerektirir. Böylece, müphemliğin çözülmesi mümkün olmadığı için, 

Van Fraassen’e göre, agnostisizmin düşük ihtimale karşılık geldiği 

varsayımı doğru değildir; agnostisizm tam aksine en yüksek 

ihtimaldir.27 Dolayısıyla, Van Fraassen için, agnostisizmi 

benimseyen kişinin bu pozisyonu değiştirmesi gerekmez hatta 

değiştirmemelidir. Aynı durum Rosenkranz’ın gerçek agnostisizm 

adını verdiği tutumu için de geçerlidir. Buna göre,  

… Bir önerme için, gerçek agnostisizm, şu anda ve 

gelecekte, eğer elimizdeki mevcut metot ve bu metotlardan 

çıkardığımız bilgiden hareket edersek herhangi bir doğruluk 

değerine ulaşamayacağımıza dair görüştür.28 

Buna göre, örneğin, p önermesi için hükmü askıya almak, kişinin 

p’yi bilebilecek durumda olmadığına ya da kişinin p ya da –p’den 

hangisinin doğru olduğunun bilinemeyeceğine dair bir inançtır. 

Rosenkranz’ın savunusu, Van Fraassen’in yaklaşımına oldukça 

yakın bir tutum olarak göze çarpmaktadır. Agnostisizmin, en 

azından belli bir x için hükmü askıya almanın doğru olduğuna dair, 

bir inanç gerektirdiği konusunda Rosenkranz ve diğer düşünürler ile 

aynı fikirde olsak da, agnostisizmin kesin ve ikna edici delil 

karşısında dahi değişmez pozisyon olduğu savunusunun inanç 

olarak lanse edilmesi yanlıştır. 

Zinke’nin müphemliği agnostisizmin kanıtı olarak ele aldığı 

yaklaşımı da, her ne kadar bunu bir kanıt olarak sunduğunu iddia 

etse de, müphemlik durumlarında agnostisizmin haklılaştırıldığına 

dair bir savunuya dayanır. Fraassen’in agnostisizmi müphem bir 

görüş (vague opinion) olarak sunması ve bu müphemliğin yeni kanıt 

karşısında dahi değişmeyeceğini iddia etmesi ve Rosenkranz’ın 

agnostisizmi, gelecek mümkün kanıtların da önünü kapatarak 

zorunlu bir tutuma dönüştürmesi bu tutumların en bariz 

 

27 Van Fraassen, Laws and Symmetry, 193; Bas C. van Fraassen, “The 

Agnostic Subtly Probabilified”, Analysis 58/3 (1998), 218-219. 
28 Sven Rosenkranz, “Agnosticism as a Third Stance”, Mind 116/461 

(2007), 58. 
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problemleridir. Her ne kadar Zinke agnostisizmin bir geçiş 

pozisyonu olduğunu ifade etse de müphem durumlarda ya da kanıta 

dair bir müphemliğin olduğu durumlarda agnostisizmin 

haklılaştırıldığını söylemesi, kendi tutumunun, en azından Fraassen-

Rosenkranz tartışmasının irrasyonel öğelerine dair bir cevap 

geliştirmeden, savunulmasının önünde bir engel olarak durmaktadır. 

Benzer şekilde, Zinke’nin olasılık kanıtının Hájek’in tutumunun 

tartışmalı noktalarına dair bir açılım sunması beklenir. Örneğin 

Hájek’in inancın derecesinin belirleyeciliği üzerinde bağlamın etkili 

olduğunu ve inançlarımız için riskin yüksek olduğu zamanlarda katı, 

olmadığında da ılımlı olunabileceği savunusu oldukça keyfi 

görünmektedir. Ancak Zinke’nin olasılık kanıtının bu duruma 

yönelik yeni bir açılım sağladığı söylenemez. Agnostik olmak için 

gerekli olan oran ya da olasılığın tam olarak nasıl belirleneceği açık 

olmadığı gibi, bu oranın hangi oranlarda teizm/ateizm hangi 

oranlarda agnostisizmi temellendireceği oldukça keyfi 

görünmektedir.  

Sonuç 

Zinke için olasılık ve müphemliğe dayanarak agnostisizmin 

pozitif olarak kanıtlanması mümkündür. Ona göre, bu savunu 

agnostisizmin doğru olduğuna yönelik pozitif bir kanıtla desteklenir; 

agnostisizm, aynı zamanda, kanıtın yokluğu ya da muğlaklığınca da 

desteklense bile, bu durum zorunlu değildir. Hatta ona göre, klasik 

agnostik tutumlarda fail kanıta dair epistemik bir eksiklik/bilgisizlik 

içinde olsa da, olasılık ve müphemlikten hareket eden agnostik 

tutumlarda failin bilgisiz ya da kayıtsız olması zorunlu değildir. 

Agnostik failin ancak böyle bir durumda bulunması tutumunu 

rasyonel kılabilir, çünkü ona göre klasik agnostisizm bilgisizlik, 

rasyonel agnostisizm ise kanıttan hareket eder. Ancak Zinke’nin 

yeni ve pozitif agnostisizm olarak sunduğu bu kanıtlar, 

agnostisizmin mahiyetine dair iki farklı tartışma olarak litaratürde 

bulunmaktadır. Rosenkranz ve Van Fraassen üzerinden tartıştığımız 

üzere, müphemlik olarak agnostisizm (i) yeni kanıttan 

etkilenmemesi ve (ii) agnostisizmi zorunlu bir tutum olarak tasavvur 

etmesi bakımından rasyonel görünmemektedir. Zinke’nin de bu 

eleştirilere muhattap olmasının yanında, kendisi agnostisizmin 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

454 

 

zorunlu olmadığına dair de bir savunu geliştirmekte ancak buna dair 

detay sunmamaktadır. Müphemlik ve agnostisizmin kontenjanlığı 

tezlerinin aynı anda savunulabilir görünmemesi bakımından da 

tutarlı görünmeyen Zinke’nin müphemlik kanıtının rasyonel 

olmadığı da söylenebilir. İnancın derecesi olarak agnostisizm ile 

oldukça benzer bir yapıya sahip olan olasılık kanıtı ise, oldukça 

keyfi bir oran hesabı yürütmekte; inanç, inançsızlık ve hükmü askıya 

alma eylemlerini hesaplanabilir bir yapıda resmetmektedir. Ancak 

bu yaklaşımın hem teorik hem de pratik olarak oldukça keyfi olduğu 

dikkate alındığında, Zinke’nin bu kanıtının da rasyonel olmadığı 

söylenebilir. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

455 

 

Kaynakça 

Aslantatar, Nesim. Agnostisizm: Tanrı’nın Bilinemezliği Sorunu. 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2022. 

Chisholm, Roderick. Theory of Knowledge. New Jersey: Prentice-

Hall, 1977. 

Comesaña, Juan. “On a Puzzle about Withholding”. The 

Philosophical Quarterly 63 (2013), 374-376. 

Crawford, Sean. “A Solution for Russellians to a Puzzle about 

Belief”. Analysis 64 (2004), 223-229. 

Draper, Paul. “Seeking but not Believing: Confessions of a 

Practicing Agnostic”. Divine Hiddenness: New Essays, ed. 

D. Howard-Snyder, P. K. Moser, 197-214. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002. 

Feldman, Richard, Earl Conee. “Evidentialism”. Philosophical 

Studies 48 (1985), 15-34. 

 Flew, Anthony G. N.  “Theology and Falsification”. The 

Philosophy of Religion, ed. Basil Mitchell, 13-22. Hong 

Kong: Oxford University Press, 1971. 

 Flew, Anthony G. N. “The Presumption of Atheism”. 

Canadian Journal of Philosophy 2/1 (1972), 29-46. 

Friedman, Jane. “Question-Directed Attitudes”. Philosophical 

Perspectives 27 (2013b), 145–174.  

Friedman, Jane. “Suspended Judgment”. Philosophical Studies 162 

(2013a), 165–181. 

Friedman, Jane. “Why Suspend Judging?”. Noûs 51 (2017), 302–

326. 

Hájek, Alan. “Agnosticism Meets Bayesianism”. Analysis 58/3 

(1998), 199–206 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

456 

 

Kenny, Anthony. “Agnosticism and Atheism”. Philosophers and 

God: At the Frontiers of Faith and Reason, ed. J. Cornwell 

and M. McGhee, 117-124. New York: Continuum, 2009. 

Kenny, Anthony. What is Faith? Essays in the Philosophy of 

Religion. Oxford: Oxford University Press, 1992.  

Machuca, Diego. “Suspension, Equipollence, and Inquiry: A Reply 

to Wieland”. Analytic Philosophy 56 (2015), 177-178. 

 Martin, Michael. Atheism: A Philosophical Justification. 

Philedelphia: Temple University Press, 1990. 

McGrath, Matthew. “Being Neutral: Agnosticism, Inquiry and the 

Suspension of Judgment”. Noûs 55 (2020), 1-22. 

Michal Masny. “Friedman on Suspended Judgment”. Synthese 197 

(2020), 5009–5026. 

Oppy,  Graham. “Weak Agnosticism Defended”. International 

Journal for Philosophy of Religion 36/3 (1994), 147-167. 

Oppy, Graham. Atheism and Agnosticism. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018. 

 Plantinga, Alvin. “Agnosticism”. A Companion to 

Epistemology: Blackwell Companions to Philosophy, 2. 

basım, ed. Jonathan Dancy, Ernest Sosa ve Matthias Steup, 

223. Hong Kong: Blackwell Publishing, 2010. 

Poidevin, Robin Le. Agnosticism: A Very Short Introduction. 

Oxford-New York: Oxford University Press, 2010.  

Raleigh, Thomas. “Suspending is Believing”. Synthese 198 (2021), 

2449–2474. 

Rosa, Luis. “Suspending Judgment the Correct Way”. Inquiry 

(2020), 1-23.   

Rosenkranz, Sven. “Agnosticism as a Third Stance”. Mind 116/461 

(2007), 55-104. 



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

457 

 

Schroeder, M. “Stakes, Withholding, and Pragmatic Encroachment 

on Knowledge”. Philosophical Studies 160 (2013), 265-

285. 

Scriven, Michael. “God and Reason”. Critiques of God, ed. Peter A. 

Angeles, 95-114. New York: Prometheus Book, 1997. 

Scriven, Michael. Primary Philosophy. New York: McGraw-Hill 

Book Co., 1966. 

Sosa, Ernest. “Suspension as Spandrel”. Episteme 16 (2019), 357-

368. 

Van Fraassen, Bas C. Van. Laws and Symmetry. Oxford: Clarendon 

Press, 1989. 

Van Fraassen, Bas C. Van. “The Agnostic Subtly Probabilified”. 

Analysis 58/3 (1998), 212-220. 

Zinke, Alexandra. “Rational Suspension”. Theoria 87/5 (2021), 

1050-1066.



II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu 04-05 Ekim 2022 

458 

 

Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar 

Sempozyumu Sonuç Bildirisi 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ve Irak Sünni 

Vakfı Divan Başkanlığı himayelerinde, Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Irak İmâm-ı Azam Fakültesi 

işbirliğiyle 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilen; “2. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar 

Sempozyumu” başarıyla tamamlanmıştır. Sempozyumumuzun her 

aşamasında destek ve katkısı bulunan tüm idarecilerimize, 

akademisyenlerimize ve düzenleme kurulu üyelerine teşekkür 

ediyoruz. 

Dünyanın muhtelif eğitim ve ilim merkezlerinden 

Sempozyumda tebliğlerini sunan araştırmacı ve akademisyenler, 

başta temel İslam bilimleri olmak üzere sosyal bilimler alanına giren 

muhtelif konularda birbirinden değerli bilimsel sunumlar 

yapmışlardır. Sempozyumda; 

Bir bütün olarak sunumlardan aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

 

1. Sosyal hayatta baş döndürücü bir hızla gelişen değişimlere paralel 

olarak İslam araştırmaları da temel ilkeleri ve kurallarından 

kopmadan genişletilerek geliştirilmeli, dini kurumlar, araştırma 

merkezleri ve eğitim kurumları, muasır beşeri bilimlerle İslam 

kültür mirasını irtibatlandırarak bu kadim kültür mirasını çağdaş bir 

dille asrın idrakine sunmalıdır. Objektif kriterlere göre istikamet 

üzere geliştirilen beşeri bilimler ile İslami ilimler arasındaki uyum 

ve tevafuk pekiştirilmelidir. Zira her iki bilgi türü de aynı kaynaktan 

beslenmekte ve aynı gayeye hizmet etmektedir. 
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2. Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son vahiy olan Kur’ân-ı 

Kerîmin tefsir ve kıratına dair çalışmalar bilimsel bir titizlikle 

devam ettirilmeli, kendisine mahsus bir îcâz üzere nazil Kur’an’ın 

benzerinin getirilemeyişi, söz dağarcığının zenginliği, muktezâyı 

hâle göre ifadelerin seçkinliği, evrensel olması yönünden bütün 

zamana ve mekâna hitap etmesi gibi hususiyetleri tebarüz 

ettirilmelidir. 

 

3. Allah’ın kelamını açıklayan Sünnet-i Nebevi alanındaki 

araştırmalar titizlikle sürdürülmeli, Hz. Peygamber’in (sav) söz, 

uygulama ve onaylarını taşıyan Hadis külliyatının mevsukiyeti 

bilimsel temellerde pekiştirilmelidir. Zira Kur’an hakkında ileri 

sürülen şüphe, itiraz ve tenkitlerin giderilmesi zarureti bulunduğu 

gibi Sünnet konusunda da zuhur eden merak, şüphe ve tenkitlerin 

izalesi zarureti vardır. 

 

4. Özellikle sanal alemde ve sosyal medyada bilimsel araştırma 

platformları merkezleri açarak dinin iki temel kaynağı olan Kur’an 

ve Sünnet, etrafında uyandırılan kuşku ve şüphelere karşı 

savunulmalı, Müslüman zihinler fikri kirliliğe ve ideolojik şüphelere 

karşı korunmalıdır. 

 

5. Medeniyet imkanların geliştirilmesi maksadıyla insanlığın 

zihinsel, bilişsel ve mesleki birikimleri ve potansiyellerinden 

insanlığın yararına istifade edilmelidir. 

 

6. Günümüz küresel ekonomide e-ticaret aracılığıyla mobil 

alışverişin kullanımı gittikçe önem kazanmakta, toplumun kahir 
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ekseriyeti, mal ve hizmet satın alımını dijital kaynaklardan 

yapmaktadır. Bu çerçevede İslam Hukukçuları tarafından bilimsel 

araştırmalar yapılarak çağımızın yaygınlaşan e-ticaret konusunda 

ihtiyaçlara cevap verecek çalışmaları yapması, Müslümanların 

helal-haram ölçüsüne riayet ederek gönül rahatlığıyla e-ticaret 

yapmalarının önünü açacak çözümler bulunmalıdır. 

 

7. Sahabe ve tâbiînin hayatında bir zühd hareketi olarak başlamış 

İslâm tasavvufu, zamanla derin bir felsefi akıma ve İslâm’ın 

boyasıyla boyanmış yeni bir tür marifete dönüşmüştür. Gelecek 

nesillerin geçmiş kültür mirasından kopuşunu engellemek ve 

geleceğe daha zengin bir miras bırakmak amacıyla tasavvuf ve ahlak 

araştırmalarının geliştirilmesi İslam ümmetinin ortak manevi 

vicdanının vurgulanması, ilmi müktesebatımızın yanında irfan 

geleneğimizin de yeterli düzeyde tanıtılması büyük önem arz 

etmektedir. 

 

8. Başta ateizm, deizm, agnostisizm, nihilizm olmak üzere 

özellikleri gençler nezdinde ilgi uyandıran bazı inkârcı akımlar 

hakkında yeterince araştırma ve açıklama yapıldığı söylenemez. Bu 

bağlamda çağdaş inkarcı akımlara dönük de yeterli bilimsel 

çalışmalar yapılarak genç jenerasyonun zihninde uyanabilecek 

şüphe ve meraklar anladıkları bir dille izale edilmeye çalışılmalıdır. 

 

9. Allah inancı, peygamberlik, vahiy, mucize, Kur’an kıssaları, hadis 

ilminin aktüalite ile ilişkisi, yine tarihsellik, sembolik dil, Kur’an 

vahyinin ve hitabının evrenselliği gibi konuların da makasıd ilmi 

açısından yeniden değerlendirilerek modern insanın bu konulara 

ilişkin zihninde oluşan istifhamlara cevap verilmeli, çağımız sosyal, 
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düşünsel, dinî ve fıkhî sorunları konusunda ufuk açıcı fikirler 

geliştirilmeli, çözüm yolları önerilmelidir. 

 

10. İslam dünyasında sahabe, peygamber eşleri ve ehl-i beyt 

kavramları çerçevesinde oluşmuş mezhebî ve siyasî ihtilafların 

yeniden gözden geçirilip ümmetin birlik ve beraberliğini esas alan, 

İslam dünyasının tarihi dinamiklerini ötelemeyen, bize kadar 

ulaşmış bilimsel ve dinî mirasımızda katkısı bulunan geçmiş 

nesillerin tecrübesini gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmayı 

amaçlayan bir tavır geliştirmelidir. Bu konuda ifrat ve tefrit tavırları 

karşısında istikamet ve vasat yolu teşvik edilmelidir. 

 

11. Önümüzdeki yıllarda da yeni ve güncel temalarla bu tür bilimsel 

etkinlikler e iş birlikleri devam ettirilmelidir. 

 

Düzenleme Kurulu 

 


