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İnşikâk-ı Kamer Konusunda Sünnî Tefsirlerde İlhâd İddiaları
Öz
Hz. Peygamber hayattayken soruları cevapsız kalmayan Müslümanlar Hz. Peygamber’in vefatıyla birlikte müşterekleri olan mutlak bir otoriteden mahrum kalmışlardır. Bu durumun yanı sıra daha pek çok faktörün de devreye girmesiyle ilerleyen dönemlerde
karşılaşılan problemlerde yekvücut hareket edilememiş, kimi zaman
bir soruya cevap olarak onlarca fikir ileri sürülebilmiştir. Bu noktada her kesim, her fırka kendi fikrini hakikatin, kendi gibi düşünmeyenlerin yorumlarını ise dalâletin, ilhâdın ifadesi olarak görmüştür.
Hz. Peygamber’in mucizesi olarak geçmişte ayın yarıldığı düşüncesi
Sünnî âlimler tarafından hararetle savunulmuş, aksi düşünceler
ilhâd, zındıklık, dalâlet olarak kabul edilmiş ve bu iddialara tefsirlerde de yer verilmiştir. Bu çalışmada ilk olarak “inşikâk-ı kamer”
meselesi hakkında dile getirilen görüşlerin ne olduğu, tarafların fikirlerini hangi argümanlar üzerine bina ettikleri ele alınmıştır. Daha
sonra Sünnî ulemânın, konu hakkında farklı görüşe sahip olanlara
yönelik tefsirlerde yer verdikleri ilhâd, zındıklık, dalâlet iddiaları
serdedilmiş ve son olarak bu olumsuz nitelemelerden, iddialardan
kaçınmanın gerekliliği ifade edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Tefsir, sünnî, ilhâd, inşikâk, kamer.
Heretic Claims on the Subject of İnshiqāq al-Qamar
(Splitting of the Moon) in Sunnī Tafsīrs
Abstract
Muslims whose questions were not left unanswered while the
prophet was living were destitute of an absolute authority after the


Bu çalışma 24.04.2019 tarihinde tamamladığımız “Ehl-i Sünnet Tefsir Geleneğinde
Zındıklık Ve Zenâdıka Algısı” başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.
/This article is extracted from my doctorate dissertation entitled “The Perception
Of Zindaqa And Zenadiqa In The Ahl Al-Sunnah Tafsir Tradition”, (PhD
Dissertation, Cukurova University, Adana/Turkey, 2019).
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death of the prophet. In addition to this, with the intervention of
several factors, Muslims did not act as coalesced with the encountered problems in the upcoming periods and sometimes tens of ideas were asserted as an answer to a question. At this point, each side
and each party perceived their opinion as to the truth and to the
opinions of those who do not think alike as the heretics. The consideration of the splitting of the moon by the prophet as a miracle
was supported passionately by the Sunnī scholars and the contrary
opinions were regarded as heresy, atheism and perversion. These
claims were included in the tafsīrs. This study deals with firstly the
opinions which were uttered about “inshiqāq al-qamar” and also on
the arguments which are used by parties to base their opinions.
Then we propound in this article, heresy, atheism and perversion
claims of Sunnī ʿulamā which were included in the tafsīrs towards
those who had different opinions on this subject and finally we attempt to express the necessity of avoiding these negative attributions and claims.
Keywords: Tafsīr, sunnī, heresy, splitting, moon.
Giriş
Nübüvvetin ispatı için peygamberlerin Allah’ın izni dâhilinde
mucize gösterebildikleri Müslümanların geneli tarafından hüsnü
kabulle karşılanmakla beraber, gerek Kur’ân’da gerek hadislerde
yer alan ve hissî mucize olarak ifade edilen olayların gerçek olup
olmadığı veya farklı bir durumu ifade edip etmediği tartışma konusu
olmuştur.1 Bu tartışmalar neticesinde özellikle hissî mucizelerden
bahseden rivâyetleri kabul etmeyenler veya ayette anlatılan olayın
mucizeden ziyade farklı bir durumu ifade ettiğini söyleyenler mucize
inkârcısı olarak kabul edilerek zındık, mülhid, dalâlet ehli gibi vasıf1

İslam dünyasının çoğunluğu mucizenin imkânını kabul etse de bunu kısmen
veya tamamen reddedenler de olmuştur. Özellikle son dönemde Seyyid Ahmed
Han, Ahmedüddîn Amritsârî, Gulâm Ahmed Pervîz, Reşid Rıza, Muhammed
Heykel ve Muhammed Esed gibi Müslüman düşünürler bu fikri savunmaya değer
bulmuşlardır. Mustafa Öztürk, Kur’an Kıssalarına Giriş (Ankara: Ankara Okulu
Yayınları, 2010), 18.
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larla nitelendirilmiştir.
Diğer peygamberlere verilen mucizeler gibi Hz. Peygamber’e
de birçok mucize verildiği Müslümanların ekserisi tarafından kabul
edilmektir. Hatta kimi zaman Hz. Peygamber’e verilen mucizelerin
diğer peygamberlere verilen mucizelerden daha etkileyici ve sayılamayacak kadar fazla olduğu ifade edilmiştir.2 Peygamberler arasında üstünlük yarışını çağrıştıran bu bakış açısı kimi zaman
Delâilü’n-Nübüvve tarzı eserlerde diğer peygamberlere verildiği ifade
edilen ve Kur’ân’da yer aldığı düşünülen mucizelerin tek tek sıralanarak Hz. Peygamber’in gösterdiği ifade edilen mucizelerle kıyas
edilmesine kadar götürülmüştür. Örneğin Hz. İbrahim’in Nemrut’tan üç engelle korunmasına karşı Hz. Peygamber’in beş engelle
düşmanlarından korunduğu, Hz. Musa’nın asasının yılan olmasına
karşı mescitteki kütüğün Hz. Peygamber’in firakıyla inlemesi, yine
Hz. Musa’nın kayadan su çıkarma mucizesine karşı Hz. Peygamber’in parmaklarının arasından su çıkarması gibi birçok mucize
karşılaştırılmış ve Hz. Peygamber’in mucizelerinin daha üstün olduğu ve bunun nedenleri izah edilmeye çalışılmıştır.3
İslam tarihi boyunca genellikle Hz. Peygamberin diğer peygamberlerden üstün olduğu düşüncesi kabul edilmiş olsa da zaman
zaman farklı görüş ileri sürünler olmuş fakat kısa sürede susturulmuştur. Örneğin kendine göre çeşitli delillere istinaden Hz. İsa’nın
Hz. Muhammed’den daha üstün olduğu fikrini benimseyen ve bu
fikri, etrafına toplanan insanlara anlatan Molla Kâbız (ö.934/1527),
Kanûnî Dönemi Şeyhülislâm’ı Kemâlpaşazade (ö.940/1534) tarafından zındıklık ve mülhidlik iddiasıyla idama mahkûm edilmiştir. Hz.
İsa’nın değil Hz. Muhammed’in üstün olduğunu düşünen Kemâlpaşazade hem bu düşüncesini ispat etmek hem de verilen cezanın ye2
3

Ebü’l-Fazl Kâdî İyâz b. Mûsâ el-Yahsubî, eş-Şifâ bi-Ta‘rîfi Hukûki’l-Mustafâ
(Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1988), 2: 253.
Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh el-İsfahânî, Delâilü’n-Nübüvve (Beyrut: Dâru’nNefâis, 1986), 2: 587-624; Ebû Muhammed Takıyyüddîn Ahmed b. Alî el-Makrîzî,
İmtâʿu’l-Esmâʿ bimâ li’n-Nebiyyi mine’l-Ahvâli ve’l-Emvâl ve’l-Hafede ve’l-Metâʿ
(Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1999), 4: 183-224.
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rinde olduğunu delillendirmek amacıyla da “Risâle fî Efdaliyyeti
Muhammed ʿAleyhi’s-Selâm” adıyla bir risâle kaleme almıştır.4
Müslümanların

kahir

ekseriyeti

her

ne

kadar

gerek

Kur’ân’dan gerek hadislerden hareketle Hz. Peygamber’e birçok mucizenin verildiğini düşünse de bir kısmı mucize olarak sadece
Kur’ân’ın verildiğini, bir kısmı hiç mucize verilmediğini, diğer bir
kısmı ise bazı mucizelerin verildiğini kabul eder ancak sayının abartılacak kadar da çok olmadığını ifade eder.5
“İnşikâk-ı kamer” olarak bilinen, Müslümanların genelinin
Hz. Peygamber’in mucizesi olarak kabul ettiği, diğer bir kısmının ise
konu hakkında delil olarak gösterilen ayetin farklı durumlara işaret
ettiğini düşündüğü “ayın yarılması” meselesi de tartışmaların, ihtilafların hatta ayın geçmişte yarıldığını kabul etmeyenlerin mülhid,
zındık, mübtedi‘, ehl-i ehvâ gibi çeşitli olumsuz sıfatlarla nitelendirildiği tartışmalı konulardan biri olmuştur.6 Söz konusu hadisenin
gerek ayetlerle gerek birçok hadisle temellendirilmeye çalışılması,
konunun oldukça dikkat çekici olmasına, ayrıca bu hadiseyi mucize
olarak kabul etmeyenlerin Ehl-i Sünnet çerçevesi dışında telakki
edilmesine neden olmuştur.
1. Konu Hakkında İleri Sürülen Düşünceler
İnşikâk-ı kamer meselesi üzerine söylenen sözlerin özellikle
Kamer sûresinin ilk ayetleri üzerinden yapılan tartışmalarla şekillendiği görülmektedir. Mâverdî (ö.450/1058), Râgıb el-İsfahânî
(ö.503/1109), Kurtubî (ö.671/1273), Semîn el-Halebî (ö.756/1355)
4

5

6

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar)
(İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013), 276-77. Efdaliyyet tartışması ve söz
konusu risale hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Salih Sabri Yavuz, “Kelâm’da
Efdaliyyet Meselesi ve İbn Kemal’in ‘Efdaliyyetu Muhammed’ Risalesi”, Din
Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 5/1 (2005): 147-184.
Kâdî İyâz, eş-Şifâ, 1: 253; İsfahânî, Delâilü’n-Nübüvve, 2: 587-624; Makrîzî,
İmtâʿu’l-Esmâʿ, 4: 183-224; Muhammed b. Ömer b. Hüseyin Fahreddin Razi,
Kelam’a Giriş, trc. Hüseyin Atay (Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002),
230-231.
Muhammed İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 2000),
2: 274; Mehmed Said Hatiboğlu, “Büyük Âlimler Büyük Hatâlar – Redd-i Şems
Rivâyeti ve Bir Zihniyetin Tahlîli”, İslâmiyât 2/1 (1999): 11.
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gibi birçok müfessirin, aralarında bazı farklılıklar olmakla birlikte,
söz konusu ayetler üzerinden yapılan tartışmalarda ortaya çıkan
farklı görüşleri gruplandırarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalıştıkları görülür.7 Bu bilgilerden hareketle konu hakkında
ortaya çıkan düşünceleri şu başlıklar altında ele almak mümkündür:
1.1. Ayın Yarıldığını Söyleyenler
Bu düşünceyi benimseyen âlimlere göre ay İslam’ın ilk yıllarında, Hz. Peygamber’in mucizesi olarak iki parçaya ayrılmıştır.
Kamer sûresinin ilk ayetleri8 ve konu hakkında nakledilen hadisler9
bu hadisenin kesin olarak geçmişte gerçekleştiğini ifade etmektedir.
Bu görüşte olan âlimlerin bir kısmı ayın yarıldığı hususunda icmâ
olduğunu,10 diğer bir kısmı ise çoğunluğun bu görüşte olduğunu
söylemektedir.11 Konu hakkındaki farklı görüşlerden ve tartışmalardan da anlaşılacağı üzere her ne kadar icmâdan bahsetmek müm7

8

Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed el-Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘Uyûn (Beyrut: Dâru’lKütübü’l-‘İlmiyye, ts.), 5: 409; Ebü’l-Kasım Hüseyn b. Muhammed er-Râgıb elİsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 2010), 267; Ebû
Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân (Kâhire
Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1935), 17: 126; Ebü’l-Abbâs Şihâbüddin Ahmed b.
Yusuf Semîn el-Halebî, ed-Dürrü’l-Masûn fî ‘Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn (Dimeşk
Dâru’l-Kalem, ts.), 10: 119.
el-Kamer 54/1-5.
ِ
ِ
َّ
) َوَلَق ْد3( اء ُه ْم َو ُك ُّل أ َْم ٍر ُم ْستَِقٌّر
َّ ا ْقتَ َرَب ِت
ْ ) َو َكذ ُبوا َواتََّب ُعوا أ2( ضوا َوَيُقوُلوا س ْح ٌر ُم ْستَمٌّر
ُ ) َواِ ْن َي َرْوا َآي ًة ُي ْع ِر1( اع ُة َو ْان َش َّق اْلَق َم ُر
َ الس
َ َهَو
ِ
ِ
ِ
ُّ ) ِح ْكمةٌ َب ِال َغةٌ َفما تُ ْغ ِن4( اء ما ِفيه م ْزَد َج ٌر
)5( الن ُذ ُر
َ
َ
ُ
َ اء ُه ْم م َن ْاْل َْنَب
َ َج

Konu hakkında nakledilen hadisler için bkz. Buhârî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 296;
Müslim, “Sıfetü’l-Kıyâme”, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 7: 303; 20: 118; Tirmizî,
“Tefsîru’l-Kur’ân”, 54; Ebü’l-Hasen Mukâtil b. Süleymân el-Ezdî el-Belhî, etTefsîrü’l-Kebîr (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâs, 1423), 4: 177; Ebû Ca‘fer Muhammed
b. Cerîr et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân (Beyrut: Müessesetü’rRisâle, 2000), 22: 565; Ebû Abdillâh Fahrüddîn Muhammed b. Ömer er-Râzî etTaberistânî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, 1420), 29: 288.
10 Ebü’l-Kâsım Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî, Letâifü’l-İşârât (Kâhire: elHey’etü’l-Mısriyye, 2000), 3: 493; Kâdî İyâz, eş-Şifâ, 1: 281; Semîn el-Halebî, edDürrü’l-Masûn, 10: 119; Ebü'l-Fidâ’ İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr el-Kaysî,
el-Bidâye ve’n-Nihâye (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1988), 3: 146.
11 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne
(Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-‘İlmiyye, 2005), 9: 441; Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘Uyûn, 5:
409; Ebû Muhammed Abdülhak b. Gâlib İbn Atıyye el-Endelüsî, el-Muharraru’lVecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-‘Azîz (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-‘İlmiyye, 1422), 5: 211.
9
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kün gözükmese de Sünnî, Şiî, Mutezilî birçok âlimin bu görüşte olduğu görülmektedir. Sünnî âlimler arasında Mukâtil b. Süleymân
(ö.150/767), Tüsterî (ö.283/896), Taberî (ö.310/923), Mâtürîdî
(ö.333/944), Bâkıllânî (ö.403/1013), Gazzâlî (ö.505/1111), Râzî
(ö.606/1210), Beyzâvî (ö.685/1286), Âlûsî (ö.1270/1854), Elmalılı
(ö.1942), Mevdûdî (ö.1979);12 Mu‘tezilî âlimlerden Kâdî Abdülcebbâr
(ö.415/1025), Zemahşerî (ö.538/1144);13 Şiî âlimlerden Kummî
(ö.290/903), Tûsî (ö.460/1067), Feyz-i Kâşânî (ö.1090/1679) gibi
birçok âlim bu görüştedir.14
Her ne kadar Ebû Bekir el-Esam (ö.200/816), Nazzâm
(ö.231/845), Ka‘bî (ö.319/931) gibi Mu‘tezilî âlimler inşikâk-ı kamer
hadisesinin geçmişte meydana geldiğini kabul etmese de15 Kâdî Abdülcebbar (ö.415/1025), Zemahşerî gibi Mu‘tezile’nin önemli isimleri bu hadisenin Hz. Muhammed’in (a.s.) peygamberliğini ispat
12

13

14

15

Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsîrü’l-Kebîr, 4: 177; Ebû Muhammed Sehl b. Abdillâh
et-Tüsterî, Tefsîru’t-Tüsterî (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-‘İlmiyye, 1423), 158; Taberî,
Câmi‘u’l-Beyân, 22: 565; Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî ez-Zeccâc, Me‘âni’l-Kur’ân
(Beyrut: ‘Âlemü’l-Kütüb, 1988), 5: 81; Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, 9: 441;
Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib el-Basrî el-Bâkıllânî, İ‘câzü’l-Kur’ân (Kâhire:
Dâru’l-Me‘ârif, 1997), 60; Ebû Hâmid Hüccetü’l-İslâm Muhammed b.
Muhammed el-Gazzâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1982), 2: 383;
Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 29: 288; Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer elBeyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Tenzîl (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî,
1418), 5: 164; Ebü’s-Senâ Şihâbuddîn Mahmûd b. Abdullah el-Âlûsî, Rûhu’lMeânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb‘i’l-Mesânî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l‘İlmiyye, 1415), 14: 74; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili
(İstanbul: Eser Yayınları, 1979), 7: 4625; Ebu’l-A‘lâ el-Mevdûdî, Tefhîmü’lKur’ân, trc. Muhammed Han Kayanî v.dğr. (İstanbul: İnsan Yayınları, 1996), 6:
45-6.
Ebü’l-Hasen Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed el-Hemedânî, Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve
(Beyrut: Dâru’l-Arabiyye, ts.), 1: 55-56; Ebü’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer
el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l‘Arabî, 1407), 4: 430.
Ebû Ca‘fer Muhammed b. Hasen el-Kummî, Tefsîru’l-Kummî (Kum: Müessesetü’lİmâm el-Mehdî, 1435), 3: 1029; Ebû Ca‘fer Muhammed b. Hasen et-Tûsî, etTibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, ts.), 9: 443; Molla
Muhsin Muhammed b. Şâh Murtazâ Kâşânî, Tefsîru’s-Sâfî (Beyrut:
Müessesetü’l-A‘lemî, 1979), 5: 52.
Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, Te’vîlü Muhtelefi’lHadîs (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 1999), 71; Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’sSünne, 9: 441; Ebü’l-Kâsım Abdullah b. Ahmed el-Belhî el-Ka‘bî, Tefsîru Ebi’lKâsım el-Ka‘bî el-Belhî (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 2007), 292.
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eden en büyük mucizelerden biri olduğunu kabul etmektedir.16 Hatta Kâdî Abdülcebbar “Hocalarımızın dediği gibi ay Hz. Peygamber
zamanında kesin olarak yarılmıştır. Bu konuda doğru olan görüş de
budur.” diyerek üstatlarının da bu görüşte olduğunu belirtmiştir.17
Dolayısıyla inşikâk-ı kamer hadisesinde Mu‘tezile’nin tek ses olmadığı görülür. Bu nedenle İlyas Çelebi’nin Mu‘tezile’yi inşikâk-ı kameri kabul etmeyenler arasında zikretmesi tam olarak gerçekle örtüşmemektedir.18
Kur’an Yolu müelliflerinin de işaret ettiği gibi Çelebi’ye itiraz
edilebilecek diğer bir husus da İmam Gazzâlî (ö.505/1111) ve Şah
Veliyyullah ed-Dihlevî’nin (ö.1176/1762) ayın yarıldığı değil, ayın
yarılmış gibi gösterildiği düşüncesini benimsediklerini ifade etmesidir.19 Oysa Gazzâlî İhyâ ve Mustasfâ adlı eserlerinde ayın mucize
olarak yarıldığını,20 Dihlevî ise Tefhîmâtu’l-İlâhîyye adlı eserinde kıyamet kopacağı esnada ayın yarılacağını, bu durumun Hz. Peygamber’in gelecekte meydana gelecek bir hadiseyi yani gaybdan haber
vermesi nedeniyle onun mucizeleri arasında sayılabileceğini açık bir
şekilde belirtir.21
Ayın Hz. Peygamber’in mucizesi olarak yarıldığını kabul edenlere göre aslında Kamer sûresinin ilk ayetleri bu hadisenin geçmişte
16
17
18
19
20

21

Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve, 1: 55-56; Zemahşerî, el-Keşşâf, 4:
430.
Ebü’l-Hasen Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed el-Hemedânî, Tenzîhi’l-Kur’ân ani’lMetâin (Cezîra: Mektebetü’n-Nâfize, 2006), 416.
İlyas Çelebi, “İnşikâku’l-Kamer”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
(Ankara: TDV Yayınları, 2000), 22: 344.
Çelebi, “İnşikâku’l-Kamer”, 22: 344.
Ebû Hâmid Hüccetü’l-İslâm Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, el-Mustasfâ
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1993), 115; Gazzâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, 2: 383.
Çelebi’nin “İtikâdî Açıdan Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili Haberler” adlı eserinde
Gazzâlî’den alıntılar yaparak ayın geçmişte yarılmış olduğu görüşünü
benimsediğini ifade etse de daha sonra Gazzâlî’den hiçbir delil göstermeden
Gazzâlî’nin ayın yarılmış gibi gözüktüğü düşüncesine mütemayil olduğunu
söylemiştir. İlyas Çelebi, İtikâdî Açıdan Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili Haberler
(İstanbul: Kitâbevi Yayınları, 1996), 176.
Ebû Abdilazîz Şah Veliyyullah Kutbüddîn Ahmed b. Abdirrahîm ed-Dihlevî,
Tefhîmâtü’l-İlâhîyye (Debhel: el-Meclisü’l-İlmî, 1936), 2: 57; Karaman, Hayrettin
v.dğr., Kur’ân Yolu (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006), 5: 183.
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kesin olarak gerçekleştiğini açıkça ispat etmektedir ve başka hiçbir
delile de ihtiyaç yoktur. Onlara göre ilk ayette yer alan “ ّ( ”انشقyarıldı)
fiilinin mâzi olması, mâzi fiile muzârî anlamı vermek için bir karinenin gerekmesi, Abdullah b. Mes‘ud’a isnat edilen “ّ ”قد ّانشقkıraatinin
bu hadisenin kesin olarak geçmişte olduğuna işaret etmesi, ayrıca
ayetin siyâkı bu olayın geçmişte meydana geldiğini açıkça göstermektedir.22
Ayın geçmişte kesin olarak yarıldığını kabul edenler için delil
olarak ayetin zahiri yeterli olsa da bununla yetinmeyerek daha pek
çok delil sıralamışlardır. Bu deliller arasında konu hakkında nakledilen ve mütevâtir derecesine ulaştığı düşünülen rivâyetlerin önemli
bir yeri olduğu görülmektedir. Kamer sûresinin ilk ayetlerinin sebebi nüzulü olarak nakledilen bu rivâyetlerden birinde Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber’den bir mucize istemiş, bunun üzerine de Hz.
Peygamber’in peygamberliğini ispat için Allah’ın izniyle mucize olarak ay yarılmıştır.23 Bunun yanı sıra yine pek çok hadisin de ayın
Hz. Peygamber’in mucizesi olarak yarıldığına delil olarak nakledildiği görülmektedir.24 Hadislerin çokluğunun yanı sıra bu hadislerin
çoğunun sahih hadis kitaplarında yer alması, Sünnî ulemânın bu
fikri benimsemesinin en önemli nedeni olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan ayın geçmişte yarılmadığını söyleyenlerin çeşitli vasıflarla nitelendirilmiş olmalarında da bu kişilerin söz konusu hadislere
rağmen farklı bir görüş benimsemelerinin etkisi olmuştur.
Ayın geçmişte yarıldığını kabul edenler bu düşünceye muhalif
olanların ileri sürdüğü “Bu mucize gerçekleşmiş olsaydı birçok kişi
22

23

24

Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve, 57; Ebü’l-Muzaffer Mansûr b.
Muhammed el-Mervezî es-Sem‘ânî, Tefsîru’l-Kur’ân (Riyâd: Dâru’l-Vatan, 1997),
5: 307; Zemahşerî, el-Keşşâf, 4: 431; Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b.
Ali İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘Arabî, 1422), 4: 197;
Kurtubî, el-Câmi‘ li-Ahkâmu’l-Kur’ân, 17: 127; Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, 6: 46.
Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsîrü’l-Kebîr, 4: 177; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 20:
118; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 54; Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, 22: 565; Râzî,
Mefâtîhu’l-Ğayb, 29: 288.
Buhârî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 296; Müslim, “Sıfetü’l-Kıyâme”, 8; Ahmed b. Hanbel,
Müsned, 7: 303; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 54; Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, 22: 565570.
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tarafından görülmesi gerekirdi.” sözüne de tepki göstermiş ve bazı
nedenlerin bu hadisenin birçok kişi tarafından görülmesine ve nakledilmesine mani olabileceğini ifade etmişlerdir. Olayın gece gerçekleşmesi, bu nedenle birçok insanın evinde olması, bunlardan bir
kısmının uyuması, bir kısmının uyanık olmasına rağmen fark etmemesi, uzak bölgelerde hava şartlarının görmeye uygun olmayabileceği ve hadisenin çok kısa bir sürede gerçekleşmiş olma ihtimali
gibi nedenler onlara göre bu hadisenin birçok kişi tarafından görülmesine ve nakledilmesine mani olmuştur.25
1.2. Ayın Yarılmadığını Söyleyenler
1.2.1. Ayın Kıyâmet Kopacağı Esnada Yarılacağını Söyleyenler
Âlimlerin çoğu her ne kadar Hz. Peygamber’in mucizesi olarak geçmişte ayın yarıldığını kabul etse de bu konuda farklı düşüncelerin olduğu da görülmektedir. Başta Hasan Basrî (ö.110/728) ve
Atâ b. Ebî Müslim (ö.135/752) olmak üzere bazı âlimlere göre Kamer sûresinin ilk ayetlerinde yer alan ifadeler geçmişte olan bir olayı
anlatmamaktadır. Onlara göre söz konusu ayette yer alan “”انشق ّالقمر
(ay yarıldı) ifadesi “( ”سينشق ّالقمرay yarılacak) anlamındadır. Dolayısıyla
ayetlerde ayın geçmişte yarıldığı değil, kıyamet günü yarılacağı anlatılmaktadır. Mâverdî’nin (ö.450/1058) naklettiği rivayete bakıldığında Hasan Basrî’nin ayete bu anlamı vermesinin nedeni anlaşılmaktadır. Ona göre böyle bir hadise gerçekleşmiş olsaydı bunu tüm insanların görmesi gerekirdi.26 Dolayısıyla bu hadisenin insanların
25
26

Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve, 55-56; Gazzâlî, el-Mustasfâ, 114;
İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, 2: 483.
Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed es-Sa‘lebî, el-Keşf ve’l-Beyân an Tefsîri’l-Kur’ân
(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, 2002), 9: 160; Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘Uyûn,
5: 409; Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed el-Vâhidî en-Nîsâbûrî, et-Tefsîru’l-Besît (Riyâd:
‘İmâdetü’l- Bahsi’l-‘İlmî, 1430), 21: 89; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, 4: 197.
Rivâyetlerde “Osman b. Atâ babasından nakleder.” şeklindeki ifadeye istinaden
Osman b. Atâ’nın babasının Atâ b. Ebî Rabâh (ö.114/732) olabileceği
düşünülmüş ve bundan hareketle bu görüşte olanlar arasında Atâ b. Ebî Rabâh
zikredilmiştir. Oysa kaynaklarda Osman b. Atâ’nın babasının Atâ b. Ebî Rabâh
değil, Atâ b. Ebî Müslim (ö.135/752) olduğu zikredilmektedir. Ebû Abdillâh
Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm (Beyrut: Dâru’l-
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tümü veya çoğu tarafından görülmediği ifadesi, onun geçmişte böyle
bir hadisenin meydana gelmediği kanaatinde olduğunu göstermektedir.
Ebû Bekir el-Esam (ö.200/816), Nazzâm (ö.231/845), Ka‘bî
(ö.319/931) gibi Mu‘tezilî âlimler de ayın kıyamet kopması esnasında yarılacağını belirtir. Onları bu düşünceyi benimsemeye iten gerekçe ile Hasan Basrî’nin gerekçesinin örtüştüğü görülmektedir.
Yani onlara göre de ay yarılmış olsaydı birçok kişi tarafından görülürdü ve anlatılırdı. Bu nedenle ayette geçmişte olan değil, gelecekte
meydana gelecek olağanüstü bir hadise anlatılmaktadır.27
Eş‘arî âlimlerden Ebû Abdullah el-Hâlîmî’nin (ö.403/1012)
ayete böyle bir anlamın verilmesinin ihtimal dâhilinde olduğunu
söylediği,28 Hint alt kıtasının öncü âlimleri arasında yer alan Şah
Veliyyullah ed-Dihlevî’nin de (ö.1176/1762) bu görüşte olduğu görülmektedir. Dihlevî’ye göre, Kamer sûresinde yer alan ifadeler ayın
kıyamet kopması esnasında yarılacağını açıkça ifade etmektedir.
Ayrıca ilerde meydana gelecek gaybî bir hadisenin Hz. Peygamber
tarafından haber verilmesi de ona göre Hz. Peygamber’in bir mucizesidir.29
İnşikâk-ı kamer hadisesinin geçmişte değil de kıyâmet günü
gerçekleşeceği görüşünün özellikle son asırda daha çok tercih edildiği görülmektedir. Örneğin M. Reşid Rıza (ö.1935), Merâğî (ö.1952),

27

28
29

Ğarbi’l-İslâmî, 2003), 4: 149. Bazı çalışmalarda da bu görüşte olanlar arasında
Atâ b. Ebî Rabâh’ın adı zikredilmiştir. Örnek olarak bkz. Karaman v.dğr., Kur’ân
Yolu, 5: 180; Muhsin Demirci, Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar (İstanbul: M. Ü.
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2017), 3: 243; Mehmet Azimli, Siyeri Farklı
Okumak I (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2009), 132; Hasan Elik Muhammed Coşkun, Kur’an Tefsiri (İstanbul M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı
Yayınları, 2016), 1201-1202.
İbn Kuteybe, Te’vîlü Muhtelifi’l-Hadîs, 71; Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, 9: 441;
Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve, 55-56; Ebû Alî Emînüddîn el-Fazl
b. el-Hasen et-Tabersî, Mecma‘u’l-Beyân fî Tefsîru’l-Kur’ân, Dâru’l-Murtazâ,
Beyrut 2006, 9: 238.
Ebû Abdillâh Hüseyn b. Hasen el-Halîmî el-Cürcânî, el-Minhâc fî Şu‘abi’l-İmân
(Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1979), 1: 431.
Şah Veliyyullah, Tefhîmâtü’l-İlâhîyye, 2: 57.
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İzzet Derveze (ö.1984), Muhammed Esed (ö.1992), Zeki Duman
(ö.2013), Süleyman Ateş, Muhsin Demirci, Mustafa Öztürk gibi birçok ilim adamına göre ayın yarılması kıyâmet esnasında meydana
gelecektir.30
Kurtubî (ö.671/1273), Kuşeyrî’nin (ö.465/1072) de bu görüşte olduğunu söyler. Fakat Kuşeyrî’nin tefsirine bakıldığında onun,
ayın geçmişte yarıldığı görüşünü benimsediği görülür.31 Ayıca Kurtubî’nin, ayın kıyamet kopması esnasında yarılacağı görüşü için “Bu
görüş cumhurun görüşüdür.” sözü ile “Eğer ay yarılmış olsaydı
görmeyen kalmazdı.” sözünü Mâverdî’nin sözü olarak nakletmesi
büyük bir hatadır.32 Öyle ki Mâverdî’nin kendi eserinde ayın geçmişte yarıldığı görüşünü cumhura, “ay yarılmış olsaydı görmeyen
kalmazdı” sözünü de Hasan Basrî’ye atfettiği oldukça açıktır.33 Aynı
hatanın büyük ihtimalle Kurtubî’den meseleyi aynen nakletmiş olması nedeniyle, İbn Âşur (ö.1973) ve Azimli tarafından da tekrar
edildiği görülmektedir. Ayrıca Kurtubî’nin Kuşeyrî’den yanlış olarak
naklettiği fikrin de aynen aktarıldığına şahit olunmaktadır.34
Bu konuda Elmalılı’nın (ö.1942) söylediklerinin de gerçekle
örtüşmediği görülmektedir. Elmalılı’ya göre Hasan Basrî ve Atâ ayın
ilerde yarılacağını söylemekle ayın geçmişte yarıldığını inkâr etmiş
olmamaktadır. Onlar her ne kadar dillendirmeseler de ilk anlamı
yani Hz. Peygamber’in mucizesi olarak ayın yarıldığı görüşünü kabul etmekle beraber ayete verilebileceğini düşündükleri diğer anla-

30

31
32
33
34

Muhammed Reşid Rıza, Tefsîru’l-Menâr (Mısır: Dâru’l-Menâr, 1367), 11: 332-33;
Ahmed Mustafa el-Merâğî, Tefsîru’l-Merâğî (Mısır: Şirketü Mektebe, 1946), 27:
76-7; Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, 2: 274; Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, trc.
Cahit Koytak - Ahmet Ertürk (Ankara: İşaret Yayınları, 2000), 885; M. Zeki
Duman, Beyânu’l-Hak (Ankara: Fecr Yayınları, 2016), 1: 293; Süleyman Ateş,
Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri (İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1991), 9: 155;
Demirci, Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar, 3: 246; Mustafa Öztürk, Kur’an-ı
Kerim Meali (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014), 594.
Kuşeyrî, Letâifü’l-İşârât, 3: 493.
Kurtubî, el-Câmi‘ li-Ahkâmu’l-Kur’ân, 17, 126.
Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘Uyûn, 5: 409.
Muhammed et-Tâhir b. Muhammed İbn Âşûr et-Tûnisî, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr
(Tunus: ed-Dâru’t-Tûnisiyye, 1984), 27: 168; Azimli, Siyeri Farklı Okumak I, 132.

~ 12 ~

Yusuf AĞKUŞ

mı da zikretmişlerdir. Bu nedenle ona göre Hasan Basrî ve Atâ’nın
ayın geçmişte yarılmadığı görüşünü benimsedikleri gibi yanlış bir
düşünce ortaya çıkmıştır.35 Her ne kadar Elmalılı böyle düşünse de
Mâverdî’nin Hasan Basrî’ye atfederek naklettiği bilgiler durumun
hiç

de

Elmalılı’nın

dediği

gibi

olmadığını

göstermektedir.

Mâverdî’nin naklettiği bu bilgiye göre Hasan Basrî “ay ilerde ikiye
yarılacaktır”, “ay yarılmış olsaydı onu insanların hepsinin görmesi
gerekirdi. Çünkü o bir mucizedir, mucize hususunda da insanlar
arasında bir fark yoktur.” diyerek geçmişte böyle bir hadisenin
meydana gelmediğini açıkça ifade etmiştir.36
Bu konuda hatalı atıfta bulunanlardan biri de Muhammed
Esed’dir. Esed ayın kıyamette yarılacağı görüşünü savunanlar arasında Râgıb el-İsfahânî’yi (ö.503/1109) de zikreder.37 Oysa Esed’in
atıfta bulunduğu el-Müfredât adlı eserde, Râgıb’ın ayete verilen manaları zikrettiği görülmekle beraber söz konusu düşünceyi kabul
ettiğine dair bir kanaate varmak mümkün değildir.38
Diğer bir yanlış da aynı görüşün Azimli tarafından Sa‘lebî’ye
(ö.427/1035) atfedilmesidir. Ne Sa‘lebî’nin tefsirinde ne de Azimli’nin nakilde bulunduğu İbn Atıyye’nin (ö.541/1147) tefsirinde
Sa‘lebî’nin böyle bir şey söylediğine rastlamak mümkün değildir.
Sa‘lebî, tefsirinde ayın ilerde yarılacağı fikrini benimseyenlerin kimler olduğunu söyledikten sonra bu düşüncenin âlimlerin düşüncesine muhalif olduğunu, sahih rivâyetlere bakıldığında bu hadisenin
geçmişte meydana geldiğinin açıkça anlaşıldığını söylemiştir.39
Konu hakkında yapılan yanlışlardan biri de Hattâbî’nin
(ö.388/998) ayın kıyamet günü yarılacağı fikrini benimsediği bilgisidir. Recep Özel’in Aynî’den (ö.855/1451) yaptığı nakille böyle bir
hataya düşmesinin çeviri hatasından kaynaklandığı anlaşılmakta35
36
37
38
39

Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 7: 4627.
Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘Uyûn, 5: 409.
Esed, Kur’an Mesajı, 885.
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 267.
Sa‘lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, 9: 160; İbn Atıyye, el-Muharraru’l-Vecîz, 5: 211; Azimli,
Siyeri Farklı Okumak I, 132.
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dır.40 Oysa Aynî’nin vermiş olduğu bilgilere bakıldığında Hattâbî’nin
açık bir şekilde ayın yarıldığını kabul ettiği, hatta bu mucizenin diğer peygamberlere verilen mucizelerle kıyas dahi edilemeyecek büyüklükte olduğunu söylediği görülür.41
1.2.2. Ay Tutulması Nedeniyle Ayın Yarılmış Gibi Göründüğünü Söyleyenler
İnşikâk-ı kamer hadisesi hakkında dile getirilen görüşlerden
bir diğeri de ayın maddî olarak gerçek anlamda yarılmadığı, ay tutulması nedeniyle yarılmış gibi göründüğü düşüncesidir. Bu görüşte
olanların en büyük dayanağı İkrime’nin İbn Abbas’tan naklettiği
ayın Hz. Peygamber zamanında tutulduğu, bunu gören Mekkeli
müşriklerin ayın büyülendiğini söylemeleri, bu söze binaen de Kamer sûresinin ilk iki ayetinin nazil olduğunu ifade eden rivayet olmuştur.42
Söz konusu hadisesinin ay tutulması şeklinde anlaşılabileceğine işaret edenler arasında Mevlana Muhammed Ali (ö.1931), Ömer
Rıza Doğrul (ö.1952), İbn Âşûr, Esed, Cabirî (ö.2010), Azimli gibi
bazı ilim adamlarının olduğu görülmektedir.43 Her ne kadar Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin (ö.638/1240) bu görüşte olduğu ifade edilse
de44 Elmalılı’nın dediği gibi İbnü’l-Arabî’nin sözlerinden onun da
ayın geçmişte yarıldığı görüşünü benimsediği açıkça anlaşılmakta40

41
42

43

44

Recep Orhan Özel, “Kur’ân’daki Hissî Mucizelere Modern Yaklaşımlar
Bağlamında Bir İnceleme: Mustafa Öztürk Örneği -II-”, Amasya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (2017): 61.
Ebû Muhammed Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed el-Aynî, ‘Umdetü’l-Kârî (Beyrut:
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, ts.), 16: 162.
Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm es-San‘ânî, el-Musannef (Beyrut el-Meclisü’lİlmî, 1403), 3: 104; Ebü’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed et-Taberânî, el-Mu‘cemü’lKebîr (Kâhire: Mektebetü İbni Teymiyye, ts.), 11: 250; İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’tTenvîr, 27: 170.
Maulana M. Ali, English Translation of the Holy Quran, ed. Zahid Aziz (U.K.:
Ahmadiyya Anjuman Lahore Publications, 2010), 663; Ömer Rıza Doğrul, Tanrı
Buyruğu (İstanbul: Bilgi Yayınları, 1955), 2: 818; İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr,
27: 170; Esed, Kur’an Mesajı, 885; Muhammed Âbid Câbirî, Kur’ân’a Giriş, trc.
Muhammed Coşkun (İstanbul: Mana Yayınları, 2011), 213; Azimli, Siyeri Farklı
Okumak I, 142. İbn Âşûr her ne kadar ayın geçmişte mucize olarak yarıldığını
kabul etse de yarılmış gibi görülmüş olabileceğini de söyler.
Çelebi, , “İnşikâku’l-Kamer”, 22: 344.
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dır.45
1.2.3. “( ”انشقّ القمرAy Yarıldı) İfadesinin Arapça’da Bir Deyim Olduğunu Söyleyenler
Kamer sûresinin ilk ayetinde yer alan

“( ”انشق ّالقمرay yarıldı)

ifadesinin Arapça’da “her şey ayan beyan ortaya çıktı, belli oldu”
anlamına gelen bir deyim olduğu,46 ayette de bu anlama gelebileceği
düşünülmüştür. Sait Şimşek, Abdülaziz Bayındır, Hasan Elik, Şaban Piriş gibi bazı ilim adamlarının da bu düşüncede olduğu görülmektedir. Söz konusu görüşü benimseyenlerin çoğunun geçmişte
böyle bir hadisenin gerçekleşmediğini açıkça dile getirdikleri anlaşılmakla beraber,47 bazısının ayete “ay yarıldı/her şey ortaya çıktı”
şeklinde anlam vererek her iki durumunda söz konusu olmuş olabileceğine işaret ettiği görülmektedir.48
Ayette geçen “ ”انشق ّالقمرifadesinin Arapça’da “karanlığın yarılıp
aydınlığın ortaya çıkması” yani “gecenin sona erip gündüzün başlaması” anlamına geldiği de ifade edilmiştir.49 Tefsirlere ve meallere
bakıldığında bu anlamı açık bir şekilde tercih edene rastlanmamaktadır. Fakat Ömer Rıza Doğrul’un “bu hadise büyük ihtimalle ay
tutulmasıdır” demesine rağmen son tahlilde ayete mecâzî olarak
şirk cephesinin yarılması anlamını vermesi bir nevi bu son yoruma
yakın fikre sahip olduğu izlenimi uyandırmaktadır.50

45

46

47

48
49
50

Ebû Bekr Muhyiddîn Muhammed b. Alî el-Arabî et-Tâî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye
(Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1999), 5: 163-4; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 7:
4635.
Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘Uyûn, 5: 409; Kurtubî, el-Câmi‘ li-Ahkâmu’l-Kur’ân, 17:
126; Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf el-Endelüsî, el-Bahru’l-Muhît fi’t-Tefsîr
(Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1420), 10: 33.
Sait, Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’an (İstanbul: Beyan Yayınları, 2012), 5: 129;
Süleymaniye Vakfı, “Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi”, erişim: 12 Ekim 2018,
https://www.suleymaniyevakfi.org/kuran-dersleri/2-bakara-suresi-60ayet.html; Elik - Coşkun, Kur’an Tefsiri, 1201-2.
Şaban Piriş, Kur’ân-ı Kerîm Tükçe Anlamı (Kayseri: Okyanus Yayınları, 2004),
251.
Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘Uyûn, 5: 409; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-Muhît, 10: 33.
Doğrul, Tanrı Buyruğu, 2: 818.
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1.2.4. Ayın Yarılmadığını Söyleyenlerin Delilleri
Ayın geçmişte değil de kıyamet kopması esnasında yarılacağını kabul edenler de geçmişte yarıldığını kabul edenler gibi Kamer
sûresinin ilk ayetlerinin kendi görüşlerini teyit ettiğini ifade etmektedir. Onlara göre de ayetin hem siyakı hem sibakı hadisenin geçmişte olduğuna değil, gelecekte olacağına işaret etmektedir. Ayette
her ne kadar “ّ( ”انشقyarıldı) mazi fiili kullanılmışsa da bunun ilerde
kesin olarak gerçekleşecek şeyler için kullanıldığı açıktır ve
Kur’ân’da bunun örneği çoktur. Hasan Basrî ve Atâ’nın ayete “ّ سينشق
( ”القمرilerde yarılacak) anlamı vermesi de bunu teyit etmektedir.51

Geçmişte böyle bir mucizenin gerçekleşmediğini söyleyenlerin
önemli gördükleri delillerden biri de Kur’ân ayetlerinde müşriklerin
mucize taleplerine olumlu cevap verilmediği düşüncesidir. Hatta
onlara göre “Mucize göndermememizin nedeni, öncekilerin mucizeleri yalanlamasıdır.” (el-İsrâ 17/59) ayeti, Hz. Peygamber’e Kur’an
dışında mucize verilmediğinin açık delilidir. Ayrıca böyle bir mucize
gerçekleşmiş olsaydı inanmayanların helak edilmesi gerekirdi fakat
böyle bir helak da söz konusu olmamıştır.52
Ayın yarıldığını kabul etmeyenlerin itiraz ettiği diğer bir husus da böyle bir hadisenin inanan, inanmayan birçok kişiden,
tevâtüren nakledilmemesidir. Onlara göre böyle bir mucize gerçekleşmiş olsaydı bunu birçok kişi görebilir ve tevâtüren nakledilirdi.53
Oysa kabul etmeyenlere göre ilgili rivayetler hem metin hem de senet açısından problemlidir ve mütevâtir değildir.54
51
52

53

54

Merâğî, Tefsîru’l-Merâğî, 27: 77; Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 9: 150-1;
Demirci, Kur’ân Tefsirinde Farklı Yorumlar, 3: 246.
Reşid Rızâ, Tefsîru’l-Menâr, 11: 332-33; Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, 2: 274;
Sun’atullâh Bikbulat, “İnşikâk-ı Kamer Meselesi”, haz. Bünyamin Erul, İslâmiyât
7/3 (2004): 188; Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 9: 153; Şimşek, Hayat
Kaynağı Kur’an, 5: 128.
Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve, 57; Merâğî, Tefsîru’l-Merâğî, 27: 77;
Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 9: 152; Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’an, 5:
128.
Reşid Rızâ, Tefsîru’l-Menâr, 11: 332-33; Merâğî, Tefsîru’l-Merâğî, 27: 77; Derveze,
et-Tefsîru’l-Hadîs, 2: 274; Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 9: 152; İhsan
Arslan, “Hissî Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer
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Ayın yarıldığını kabul etmeyenlere göre eğer ay yarılmış olsaydı insanlar bu hadiseyi dilden dile aktarır, şiirlerinde yer verir,
bu olayın olduğu tarihi önemli bir gün olarak kayıt altına alırdı.
Ama böyle bir durum da söz konusu olmamıştır.55 Hatta onlara göre
İbn İshâk (ö.151), İbn Hişâm (ö.213), İbn Sa‘d (ö.230), Belâzûrî
(ö.279) gibi ilk dönem tarihçilerinin eserlerinde bu hadiseden bahsedilmemiş olması da geçmişte böyle bir olayın meydana gelmemiş
olduğunun en önemli delillerinden biridir.56
2. Konu Hakkında Sünnî Tefsir Disiplininde İlhâd İddiaları
Hâzin (ö.741/1341) Kamer sûresinin ilk ayetinin tefsirinde,
söz konusu ayetlerin siyak-sibakı, konu hakkındaki rivayetler göz
önünde bulundurulduğunda bu olayın geçmişte kesin olarak gerçekleştiğini ve bu olayın Hz. Peygamber’in peygamberliğini ispat
eden muazzam bir mucize olduğunu belirtir. Ona göre söz konusu
gerekçelerden hareketle bir müminin bu hususta şüphe içerisinde
olması mümkün değildir. Hatta bu mucizenin kesin olarak gerçekleştiğine iman etmek her Müslüman için vacip olan itikâdî bir zorunluluktur. Hâzin konu hakkındaki düşüncesini bu şekilde izah
ettikten sonra da Nevevî’den (ö.676/1277) nakille, kendisinin de
benimsemiş olduğu anlaşılan Zeccâc’ın (ö.311/923) şu sözlerine yer
verir:
“İslam karşıtlarına öykünen bazı mübtedi‘ler bu hadiseyi
inkâr etmiştir. Bu durum, Allah’ın onların kalbini kör etmesi nedeniyledir. Oysa aklın bunu inkâr etmesi söz konusu olamaz. Çünkü
ay Allah’ın yaratmış olduğu bir şeydir. Dolayısıyla onu görünmez
kıldığı veya yuvarlak bir şekle bürüdüğü gibi onun üzerinde dilediği

55
56

Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi 6/12 (2017): 18-9.
Merâğî, Tefsîru’l-Merâğî, 27: 77; Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 9: 152;
Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’an, 5: 128.
Azimli, Siyeri Farklı Okumak I, 140; Hüseyin Akgün, “İnşikâk-ı Kamer Hâdisesi”,
Siyer Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 50. Yaptığımız araştırmalarda ilk dönem
siyer kitaplarında inşikâk-ı kamer hadisesi hakkında herhangi bir bilgiye biz de
ulaşamadık.
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tasarrufta bulunmaya da kadirdir. Mülhidlerden bazıları ise şöyle
demiştir: Eğer bu olay mütevâtiren gerçekleşmiş olsaydı sadece
Mekkeliler’in değil yeryüzünde yaşayan herkesin bu hadiseden haberdar olması gerekirdi…”57
İnşikâk-ı kamer hadisesinin Hz. Peygamber’in mucizesi olarak gerçekleşmediğini düşünenleri mübtedi‘, “söz konusu hadisler
mütevatir değildir, tevâtür olsaydı bu hadiseyi herkesin görmesi
gerekirdi” diyenleri mülhid olarak niteleyen, gerek Nevevî’nin gerek
Hâzin’in

naklettiği

bu

cümlelerin

ilerleyen

asırlarda

Beyzâvî

(ö.685/1286) şârihi Hafâcî (ö.1069/1659), Âlûsî (ö.1270/1854),
İsmâil Hakkı Bursevî (ö.1137/1725) gibi birçok müfessir tarafından
da hiç kimseye refere dahi edilmeden aynen benimsendiği ve nakledildiği görülmektedir.58 Yalnız burada Hafâcî konu hakkındaki hadislerin mütevâtir olmadığını düşünenleri mülhid olarak vasfetmez.
Ona göre burada mülhid olarak nitelenen kimseler “eğer ay yarılmış
olsaydı herkesin görmesi gerekirdi” diyenlerdir. Konu hakkında
nakledilen hadisleri mütevatir olarak kabul etmeyenlerin kabul etmeme nedeni de mülhidlerin bu sözleridir. Hafâcî’nin söz konusu
hadisleri mütevâtir kabul etmeyenler hakkında daha dikkatli bir dil
kullanması ise Hattâbî (ö.388/998) gibi bir hadis otoritesinden naklettiği “Hz. Peygamber’e isnat edilen mucizeler arasında Kur’ân’dan
başka hiçbir mucize için tevâtürden bahsedilemez.” sözünden etkilenmesiyle ilgili olsa gerektir.59
Zikrettiğimiz tefsirlerde her ne kadar mübtedi‘ ve mülhid kelimeleri ayın yarıldığı düşüncesine karşı çıkan herkesi kuşatacak
şekilde kullanılmışsa da farklı kaynaklardan bu ithamların ilk mu57

58

59

Ebü’l-Hasen Alâüddîn Alî b. Muhammed el-Hâzin el-Bağdâdî, Lübâbü’t-Te’vîl fî
Me‘âni’t-Tenzîl (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-‘İlmiyye, 1415), 4: 217; Ebû Zekeriyyâ
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, el-Minhâc fî Şerhi Sahîhi Müslim b. Haccâc (Beyrut:
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, 1392), 17: 143. Zeccâc’a atfedilen bu sözü Zeccâc’ın
eserlerinde tespit edemedik.
Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed el-Hafâcî, Hâşiyetü’ş-Şihhâb (Beyrut: Dâru
Sâdır, ts.), 8: 119; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, 14: 75; İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’lBeyân (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 9: 264.
Hafâcî, Hâşiyetü’ş-Şihhâb, 8: 118.
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hatabının

kim

olduğu

anlaşılabilmektedir.

İbn

Kuteybe’ye

(ö.276/889) göre ayın yarılması hadisesini kabul etmeyen, söz konusu rivayetleri yalan olarak niteleyen, gerçekleşmesi halinde böyle
bir hadisenin herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyleyen kişi
Nazzâm (ö.231/845)’dır. İbn Kuteybe’nin eserinde yer verdiği ifadelere göre Nazzâm inşikâk-ı kamer hadisesine şu şekilde karşı çıkmaktadır:
“Her ne kadar (İbn Mes‘ud) ayın yarıldığını ve bunu gördüğünü iddia etmişse de onun bu iddiası açık bir yalandır. Çünkü Allah
sadece onun ve onunla birlikte olan biri için ayı yarmaz. Allah ancak âlemlere mucize, peygamberlerin peygamberliğini ispat, kulları
teşvik ve tüm beldelere burhan olması için ayı yarar. Nasıl oldu da
birçok insan bu hadiseyi bilmedi, hadisenin olduğu vakti tarihlendirmedi, şairler şiirlerinde zikretmedi, hiçbir inkârcı Müslüman olmadı ve hiçbir Müslüman bu hadiseyi bir mülhide delil olarak sunmadı?”60
Kendisi de Mu‘tezile mezhebine müntesip olmasına rağmen
Nazzâm’ın ileri sürdüğü bu fikirlerin yanlış ve cehâlet eseri olduğunu söyleyen Kâdî Abdülcebbar, ayette tercih edilen fiilin bu olayın
geçmişte gerçekleştiğinin delili olduğu, hadisenin gece meydana
gelmesi nedeniyle insanların çoğunun göremediğini, konu hakkında
sahabenin icmâı olduğunu geniş bir şekilde izah ederek Nazzâm’ı
eleştirir; fakat söylediklerini ilhâd, bid‘at, zındıklık gibi vasıflarla
nitelendirmez.61
“Ay yarılmış olsaydı herkesin görmesi gerekirdi.” sözü tefsirlerin genelinde Nazzâm’a aitmiş gibi algılanması nedeniyle olsa gerek
ilhâd, dalâlet, bid‘at, zındıklık nitelemeleri rahat bir şekilde kullanılabilmiştir. Fakat Maverdî’nin aktardığı bilgiye bakıldığında bu sözün ilk sahibinin Nazzâm değil Hasan Basrî olduğu anlaşılmakta-

60
61

İbn Kuteybe, Te’vîlü Muhtelifi’l-Hadîs, 71.
Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nübüvve, 1: 56-9.
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dır.62 Mâverdî’nin “Hasan der ki” diye naklettiği bu cümlelerin
Sünnî

ulemânın

gözünden

kaçmış

olması

nedeniyle

veya

Mâverdî’nin naklettiği bu rivâyete itibar etmemeleri nedeniyle olsa
gerek, bu ifadelerin sahiplerini söz konusu vasıflarla itham edebilmişlerdir.
Müfessirlerin ayın yarılmasını kabul etmeyenlere, konuyla ilgili rivayetlerin mütevatir olmadığını söyleyenleri mübtedi‘ ve mülhidlikle nitelemelerinin bir benzerinin son dönem müfessirlerinden
Said Havva (ö.1989) tarafından da dillendirildiği görülmektedir. Her
ne kadar söz konusu kişileri küfürle itham etmenin uygun olmayacağını söylese de sapkın veya fasık olduklarını şu şekilde ifade eder:
“İnşikâk-ı kamer hadisesinin gerçekleştiğini anlatan rivayetlerin mütevâtirliği hakkında âlimler arasında ihtilafın olması, “Ay
yarıldı” ayetinin az bir ihtimal de olsa “Ay yarılacak” şeklinde anlaşılmasını mümkün kılmaktadır. Bu nedenle biz ayın yarıldığını
inkâr edeni küfürle itham etmeyiz. Fakat o kişi sahih hadisleri yalanlaması nedeniyle ya sapıktır ya da fasıktır. Dolayısıyla böyle bir
inkâr, en azından o kişinin kalbinin hasta olduğuna delildir.”63
Her ne kadar Said Havva inşikâk-ı kamer hadisesini inkâr
eden tekfir olunamaz demiş ve dalâlet, fısk ithamlarıyla yetinmişse
de kendisinden asırlar önce yaşamış olan Makrîzî (ö.845/1442) küfür ithamını kullanmakta bir mahzur görmemiştir. Makrîzî’ye göre
inşikâk-ı kamer hadisesi kesinliği Kur’ân tarafından tescil edilmiş
bir mucizedir. Fakat ona göre bazı kâfir ve mülhidler “Mucize göndermememizin nedeni, öncekilerin mucizeleri yalanlamasıdır.” (elİsrâ 17/59.)

ayetini delil göstererek Kur’ân’da yer alan bu mucizeyi

inkâr etmiştir.64
İnşikâk-ı kamer hakkında vârid olan hadislerin mütevâtir
olup olmadığı hakkında söylenenlere
62
63
64

bakınca Âlûsî ve Said

Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘Uyûn, 5: 409.
Said Havvâ, el-Esâs fi’s-Sünne (Kâhire: Dâru’s-Selâm, 1995), 270.
Makrîzî, İmtâʿu’l-Esmâʿ, 4: 219.
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Havvâ’nın da dediği gibi konunun ihtilaflı olduğu anlaşılmaktadır. 65
Îcî (ö.756/1355),66 Sübkî (ö.771/1370),67 İbn Kesîr (ö.774/1373)68
gibi âlimler bu konudaki hadislerin mütevâtir olduğu kanaatindedir. Hadis âlimi Hattâbî’nin (ö.388/998) ise Kur’ân’dan başka hiçbir
mucizenin mütevâtiren nakledilmediği düşüncesinde olduğu ifade
edilmektedir.69 Her ne kadar Hattâbî’nin bunu söylediği ifade edilse
de Aynî’nin (ö.855/1451) aktardığı bilgilere istinaden Hattâbî’nin
inşikâk-ı kamer hadisesini büyük bir mucize olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır.70 Yine aynı şekilde İmam Gazzâlî (ö.505/1111) de
inşikâk-ı kamer hadisesini kabul etmekle birlikte bu hususta
tevâtürün olmadığını belirtmiştir.71 Bursevî’nin (ö.1137/1725) kendisinden birçok kez atıfta bulunduğu Ebû’l-Kâsım el-Huzeymî’nin
de bu konuda tevatürün olmadığı görüşünü benimsediği nakledilmiştir.72
Son dönem Kazan âlimlerinden Sun‘atullah Bikbulat (ö.1955)
inşikâk-ı kamer hakkındaki rivayetlerin mütevâtir olmadığını söyledikten sonra konu ile ilgili hadislerin mütevâtir olamayacağını şu
şekilde izah eder:
“İnşikâk-ı kamer hadisesi sadece pek mahdud kişilerden rivayet edilmektedir. Hadiseyi rivayet eden ashabın ileri gelenleri bizzat vakıada hazır bulunmamışlardır. İnşikâk hadisesi daha çok İbn
65
66
67
68
69

70
71
72

Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, 14: 74; Havvâ, el-Esâs fi’s-Sünne, 270.
Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf
(Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1998), 8: 280.
Ebû Nasr Tâcüddîn Abdülvehhâb b. Alî es-Sübkî, Raf‘u’l-Hâcib an Muhtasari
İbni’l-Hâcib (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1999), 2: 322.
Ebü'l-Fidâ’ İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr el-Kaysî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm
(Beyrut: Dâru’t-Taybe, 1999), 7: 472.
Hafâcî, Hâşiyetü’ş-Şihhâb, 8: 118. İbn Hacer de “Kur’an hariç tevâtürlüğünde
tartışma olmayan hiçbir mucize yoktur.” diyerek bu sözü Hattâbî’ye atfeder.
Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu
Sahîhi’l-Buhârî (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1379), 7: 185. Ancak Hattâbî’nin birçok
eserinde yaptığımız araştırmada bu sözü tespit edemedik.
Aynî, ‘Umdetü’l-Kârî, 16: 162.
Gazzâlî, el-Mustasfâ, 115.
Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 9: 265. Bursevî’nin, tefsirinde çokça yer verdiği bu şahıs
ve el-Es’iletü’l-Mukhame fî’l-Ecvibeti’l-Müfheme adlı eseri hakkında bir bilgiye
ulaşamadık.
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Mes‘ud, İbn Abbas ve Enes’den rivayet edilmektedir. Hâlbuki Enes o
vakit Medine’de dört-beş yaşında bir çocuktur. İbn Abbas ise o vakit
doğmamıştır. O, veda haccı yılında baliğ olmuştur. Bu nedenle hadisi tam olarak rivayet eden pek az kişidir.”73
“İnşikâku’l-kamer” maddesini kaleme alan İlyas Çelebi’nin de
konu ile ilgili rivayetler hakkında oldukça ayrıntılı bilgi sunduğu ve
daha sonra da kendi değerlendirmesine yer verdiği görülmektedir.
Bu değerlendirmede söz konusu olayı bizzat görme imkânına sadece
Ali b. Ebû Tâlib, Abdullah b. Mes‘ûd, Cübeyr b. Mut‘im ve Huzeyfe
b. Yemân’ın sahip olabileceğini, Ali b. Ebû Tâlib ile Huzeyfe’ye nisbet edilen rivayetlerin sahih hadis kitaplarında yer almadığını, Cübeyr b. Mut‘im’in rivayetinin münkatı‘, İbn Mes‘ûd’un rivayetinin ise
mevkuf olduğunu belirtmektedir.74
Konu hakkında nakledilen rivayetlerle ilgili lehte ve aleyhte
birçok söz söylenmiş olması en azından konunun tartışmalı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle Kâsımî, söz konusu hadislerin mütevârliği hakkında farklı düşünceye sahip insanları zındıklıkla, dalâletle, mülhidlikle nitelemenin büyük bir cinayet olduğunu
ifade etmiştir.75 Farklı düşünceye sahip olanların zındıklıkla vasıflandırmanın yanlış olduğunu vurgulayan Kâsımî’nin bu ifadelerine
katılmakla beraber, kimi zaman kendisi de benzer ithamlara yer
vermesi nedeniyle çelişkiye düşmüştür. Örneğin halku’l-Kur’ân
mevzunda İbn Teymiyye’nin, farklı düşüncelere sahip olanları sapkın bid‘atçiler olarak nitelemesini eleştirmek bir tarafa aynen benimseyerek nakletmiştir.76
73

74

75
76

Bikbulat, “İnşikâk-ı Kamer Meselesi”,187-88. Benzer değerlendirmeler için bkz.
Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 9: 152; Arslan, “Hissî Mucize Olarak Hz.
Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım”, 1723; Akgün, “İnşikâk-ı Kamer Hadisesi”, 33-54.
Çelebi, “İnşikâku’l-Kamer”, 22: 344. Benzer değerlendirmenin daha önce
Mevdûdî tarafından da yapıldığı görülmektedir bkz. Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân,
6: 47.
Muhammed Cemâlüddîn b. Muhammed Saîd b. Kâsım, Mehâsinü’t-Te’vîl (Beyrut:
Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1418), 9: 87-8.
Kâsımî, Mehâsinü’t-Te’vîl, 3: 450; Ebü’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm
b. Teymiyye el-Harrânî, Mecmû‘u’l-Fetâvâ (b.y.: Dâru’l-Vefâ, 2005), 3: 403-404.
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Sonuç
Bilgiye ulaşmada rivayetlerin Sünnî âlimler açısından vazgeçilmez olmasının yanı sıra bu rivayetlerin sahih hadis kitaplarında
yer alması doğal olarak Sünnî âlimlerin ekserisinin inşikâk-ı kamer
hadisesinin geçmişte kesin olarak gerçekleştiği görüşünü benimsemelerini zorunlu kılmıştır. Mu‘tezile’nin önemli isimlerinden Kâdî
Abdülcebbar’ın söz konusu rivayetlerden hareketle aynı sonuca
ulaşmış olması oldukça dikkat çekicidir. Bununla birlikte yine
Mu‘tezilî âlimler arasında zikredilen Nazzâm, Ebû Bekir el-Esam ile
Sünnî ulemâ arasında zikredilen birçok kişinin de daha çok ayetin
bağlamından hareketle ayın kıyametin kopması esnasında yarılacağı görüşünü benimsemeleri de dikkat çekici diğer bir husustur. Dolayısıyla bu konu Sünnî olarak nitelendirilen kişilerin Mu‘tezilî,
Mu‘tezilî olarak nitelendirilen kişilerin Sünnî düşünceye sahip olabileceğini, neticede tek bir Sünnîlik veya Mu‘tezilîlik algısının olamayacağını gösterir niteliktedir.
Söz konusu meselede ayın kesin olarak geçmişte yarıldığını
söyleyen âlimlerin bir kısmı dahi ayetlerin kesin olarak ayın geçmişte yarıldığına delâlet etmediğini, söz konusu rivayetlerin mütevâtir
olmadığını veya mütevâtirliğinde ihtilaf olduğunu belirttiği görülmektedir. Ayın yarılmasına şahit olan ve konu ile ilgili rivayetler
kendisine isnat edilen sahabîlerin küçük yaşta olması veya rivayetlerin bir kısmının bizzat kendilerinden nakledilmemesi, bununla
birlikte nakledilen rivayetler arasındaki farklılıklar, hadislerden hareketle kesin bir sonuca ulaşmayı mümkün kılmamaktadır.
Ayrıca başta göğsünün yarılması olmak üzere Hz. Peygamber’in doğumundan önce ve sonra onun mucizesi olduğu ifade edilen olağanüstü birçok olaya yer veren ilk dönem siyer kaynaklarının,77 bu kadar önemli, muazzam bir mucizeye kitaplarında yer
vermemiş olmaları da izâha muhtaç ciddi bir problemdir. Dolayısıy77

Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk el-Kureşî el-Medenî, Sîretü İbni İshâk (Beyrut:
Dâru’l-Fikr, 1978), 50; Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d el-Bağdâdî, etTabekâtü’l-Kübrâ (Beyrut: Dâru Sâdır, 1968), 1: 102.

~ 23 ~

İnşikâk-ı Kamer Konusunda Sünnî Tefsirlerde İlhâd İddiaları

la konu hakkındaki rivayetlere istinaden farklı fikirlerin yanlış veya
kabul edilemez olduğu söylenecek olsa dahi söz konusu ihtilaf ve
problemler zındıklık, mülhidlik, mübtedîlik nitelemelerine asla izin
vermemektedir.
İnşikâk-ı kamer hakkında farklı düşünceye sahip olanları küfürle olmasa da fasıklık, ilhâd, zındıklık vb. vasıflarla nitelemenin
Kâsımî’nin de ifade ettiği gibi gerçekten büyük bir cinâyet olduğu
aşikârdır.78 Öyle ki bu tür ithamların dillendirilmesi veya tasvip
edilmesi, ayın kıyamet kopması esnasında yarılacağını söyleyen veya ilgili ayetlerin bu anlama gelebileceğini ifade eden Hasan Basrî,
Atâ b. Ebî Müslim başta olmak üzere birçok ilim adamının bu yergi
ifadeleriyle nitelendirilmesi anlamına gelecektir. Bu nedenle bu nitelemelere başvurmak yerine, yanlış olduğu düşünülen fikirlerin neden yanlış olduğunun delilleriyle birlikte ortaya konması hem dinî
hem ilmî hem de ahlâkî bir zorunluluktur.
Konu hakkında son dönem yapılan araştırmalara ve yazılanlara bakıldığında da eleştirilebilecek bir husus göze çarpmaktadır.
Ayın kıyamet esnasında yarılacağı görüşünün pozitivizm, modernizm, rasyonalizm veya geri kalmışlık kompleksiyle ilişkilendirilmesi,79 sözün çokta nereye gittiği hesap edilmeden dillendirilmiş bir
itham olarak görülmektedir. Her ne kadar cumhuru ulemâ ayın
geçmişte yarıldığını kabul etmişse de daha ilk dönemlerden itibaren
farklı görüşleri benimseyen birçok âlimin de olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla bu durum onların da modernizm, pozitivizm, rasyonalizm gibi akımlardan etkilenmiş oldukları veya geri kalmışlık kompleksiyle hareket ettikleri anlamına gelir ki bu düşüncenin anakronizmle malul olduğu gayet açıktır.

78
79

Kâsımî, Mehâsinü’t-Te’vîl, 9: 87-8.
Ayın geçmişte gerçek anlamda yarılmadığı düşüncesinde olan Hasan Elik ve
Muhammed Coşkun, bu konuda farklı düşünceye sahip insanların söz konusu
vasıflarla nitelendirilmesinin uygun olmayacağını ifade ederler. Elik - Coşkun,
Tevhit Mesajı, 1142.
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Heretic Claims on the Subject of İnshiqāq al-Qamar
(Splitting of the Moon) in Sunnī Tafsīrs
Summary
Muslims accept that the prophets can perform miracles to
prove their prophethood. However, the fact that something is a
miracle or not, is a controversy among Muslims. Therefore, it is
seen that scholars have different opinions about the miracles given
to Muḥammad, peace be upon him (pbult). Some of them accept
that the prophet (Pbult) has been given too many miracles. Others
adopt the idea that no miracle has been given to the prophet (Pbult).
Finally, some people say that a few of miracles have been given to
the prophet (Pbult), but not many. Whether the moon was split into
two as a miracle in the past is also a controversial issue among
Muslims.

Some

of

the

scholars

accept

that

the

moon

is

miraculously split into two. Others agree with the idea that the
moon will be split into two on the judgment day. We note also that
some of the scholars say the moon seems to had been split in the
past.
The consideration of the splitting of the moon by the prophet
as a miracle was supported passionately by the Sunnī scholars and
the contrary opinions were regarded as heresy, atheism and perversion. These claims were included in the tafsīrs. This study deals
with firstly the opinions which were uttered “inshiqāq al-qamar” and
also on the arguments which are used by parties to base their opinions. Then we propound in this article, heresy, atheism and perversion claims of Sunnī ʿulamā which were included in the tafsīrs towards those who had different opinions on this subject and finally
we attempt to express the necessity of avoiding these negative attributions and claims.
Ḥadīths are an important source because they can give us
the opportunity to learn about events in the time of the prophet.
Having authentic hadiths on a matter naturally requires more
precision in this matter. Due to the fact that there are authentic
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hadiths about "shaq al-qamar", scholars gave great importance to
this subject. Thanks to these ḥadīth, most Sunnī scholars
acknowledge the moon’s splittng into two as a miracle. However,
although they are Sunni, some scholars did not accept this idea.
Nevertheless,

some

non-Sunni

scholars

accepted

this

idea.

Therefore, it is a controversial issue with different opinions.
Some who claims that the moon is split in to the two says
that the evidence is not certain. According to them, ḥadīths do not
give certain results. They say there were very few who see that the
moon was split into two. They also say that those who saw this
event were children. According to them, there are big differences
between the hadiths. Thus, the verses too shown as evidence do not
express for certain that the moon was split into two. Although many
miracles of the prophet were written down in the first period history
books, it is noteworthy that this event was not included. According
to them, if the moon was split into two, they would had included it
in history books. For these reasons, some people staded that the
moon was not split into two. It is quite inconvenient to anneunce
the people as heretics upon a subject associated with much
controversy.
Keywords: Sunnī, tafsīr, heresy, splitting, moon.
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Dua ve Dinî Başa Çıkma: Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri
Örneği*
Öz
Din, travma ile mücadele etmeye çalışan insan için birtakım
destekleyici öğelere sahiptir. Bunların en başında dua gelmektedir.
Dua genellikle, dinî başa çıkmanın fiilen başladığı an olarak değerlendirilmektedir. Birey dua ederek yalnızlık hissine çözüm bulabilmekte, Tanrı’nın yardımını isteyerek yaşadığı problemleri çözecek
gücü toplayabilmektedir. Bu bağlamda dua en çok kullanılan başa
çıkma yöntemlerinden biridir. Çalışma şehit ailelerinin, gazilerin ve
gazi ailelerinin yaşadıkları başa çıkma sürecinde duanın işlevini
görmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonucuna göre duaya en çok
rahatlamak, huzur bulmak ve sabır için müracaat edilmektedir.
Şehit yakınları yaşadıkları kayıp acısının dua ederken hafiflediğini
söylemektedir. Gaziler, çocuklarının iyiliği ve uğruna yaralandıkları
millî değerlerin selameti için dua etmektedirler. Gazi yakınları dualarında, çocuklarını, sabrı ve millî değerleri vurgulamaktadırlar.
Dua etmek, bireysel bağlamda farklı yansımalar göstermekle birlikte, başa çıkmaya olumlu yansımakta ve travma yaşamış kişinin
duygusal yönden daha güçlü olmasına katkı sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Din Psikolojisi, dua, başa çıkma, şehit,
gazi, aile
Invocation and Religious Coping: Case Of Martyr Families, War
Veterans And Their Families
Abstract
Prayer in the sense of invocation is one of the ways of religious coping. It is often considered to be the moment when the religious overcoming begin. The individual can find a solution to the
feeling of loneliness by prayer, and gather the power to solve the
problems he has experienced by asking for God’s help. The study
aims to see the function of prayer in the coping process of martyr
Bu makale Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Ailelerinde Dinî Başa Çıkma: Adana
Örneği (2018) isimli doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
*
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families, war veterans and their families. According to the results of
the study, the prayer is applied the most to relax, find peace and be
patient. Martyr relatives say that the pain they suffered is weakened
when they pray. War veterans pray for the goodness of their children and the salvation of national values for which they were injured. War veteran’s relatives emphasize their children, patience
and national values in their prayers. Prayer is often positively reflected in coping.
Keywords: Psychology of religion, prayer, coping, martyr, war
veteran, family
Giriş
Hızla değişen yaşam koşulları, teknoloji, kurallar, roller, ekonomik ve siyasi yenilikler kişileri durmaksızın yeni olay ve durumlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Tüm bunlara uyum sağlama çabaları ve beraberinde getirdikleri sorunlarla başa çıkma mücadeleleri artmaktadır1. Din başa çıkma esnasında yoğun olarak kullanılmakta, en çok kullanılan ögesi de dua olmaktadır.
Sözlükte çağırmak, seslenmek, yardım istemek gibi anlamlara
gelen dua, İslam dininde insanın bütün benliği ile Allah’a halini arz
etmesi, ona niyazda bulunması, onunla iletişime geçmesi manasında kullanılmaktadır.2 Budunbilim Terimleri Sözlüğünde (BTS) dua,
bir ferdin veya dinî törene katılmış bir din adamınca yönetilen kişilerin, ilahi varlıkların, yüce ve aşkın güçlerin yardım ve merhamet
etmeleri için tapındıkları varlığa seslenişleri ve yakarışları olarak
tanımlanmaktadır.3 Bu bağlamda dua neredeyse tüm dinlerde olan
bir ritüel iken onun biçim ve şartları değişiklikler göstermektedir.
Ancak onun asıl ve en yaygın olanı yalvarıp yakarmaktır. Bu tür
duada insan bir kötülükten kurtulmayı veya bir iyiliğe kavuşmayı
Kenneth I. Pargament, The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research,
Practice (New York: The Guilford Press, 1997), 71-72.
2 Fikret Karaman v. dğr., Dinî Kavramlar Sözlüğü (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, 2006), 128.
3 Sedat Veyis Örnek, "Dua", Budunbilim Terimleri Sözlüğü (Ankara: Türk Dil
Kurumu Yayınları, 1973), 23.
1
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dilemektedir.4 Albayrak’a göre dua, fıtrî bir değer taşımakta olup,
kişi hangi psikolojik yönelimle hareket ederse etsin, dua ettiğinde
kendi varoluşundan kaynaklanan kutsî bir pratiği uyguluyor demektir.5
Dua, inanılan varlık ile direkt bağlantı kurma yolu olarak düşünülebilir. Zayıf ve fani olanın güçlü ve ebedi olan ile iletişime
geçme ve ondan yardım isteme yoludur6. Bu sebeple dua, tarih boyunca gündelik sıradan ihtiyaçların içinde yer alagelmiştir.7 Yardım
istemek, zayıftan kuvvetliye, küçükten büyüğe istek ve niyaz anlamları ile dua, başa çıkma konusunda dikkat çeken kavramların başında gelmektedir.
Duanın formları inanılan dine göre şekillenmektedir. Bu bağlamda o, ihtiyaç ve istekler doğrultusunda birkaç kelime ile sınırlı
kalabileceği gibi, özellikle belirli yer ve zamanlarla ilişkilendirilmiş
ayinler şeklinde, uzun ve yoğun da olabilmektedir.8 Temel ve yaygın
dua türü olan yakarma ve yalvarma ile inanan kişi sıkıntı ve kötülükten kurtulmayı dileyebileceği gibi, bir güzelliğe ulaşmayı da isteyebilir.9 Dua, arzu ve istekleri Kutsal Varlık’a duyurma aracıdır.
Kul, bu aracılıkla isteklerine ulaşacağına inanır. Bu bakış açısına
göre dua, ihtiyaç olarak değerlendirilebilir.10 Kayıklık duayı ihtiyaç
olarak nitelendirmese de bireyi duaya götüren etkenlerden ilki olarak ihtiyaçları belirler. İstekler, güçsüzlük ve çaresizlik de bireyi
dua etmeye sevk etmektedir.11 Buna göre insan, yaşadığı sıkıntı ve
zorluklardan kurtulmak ya da en baştan bunları hiç yaşamamak
Erkan Yaman - Yunus Emre Temiz, "Dua Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması", Değerler Eğitim Dergisi 12/28 (2014): 194-195.
5 Ahmet Albayrak, "Dindarlık Tipleri Açısından Dua Formları", Marife 7/2 (Güz
2007): 190.
6 Hasan Kayıklık, Din Psikolojisi: Bireysel Dindarlık Üzerine (Adana: Karahan
Kitabevi, 2011), 129.
7 Alexis Carrel, Dua, trc. M. Alper Yücetürk (İstanbul: Yağmur Kitabevi, 2001), 32.
8 Mehmet Efe, "İlahi Dinlerde İbadet ve Namaz," İslam Araştırmaları Dergisi 2/3
(2009): 20.
9 Osman Cilacı, "Dua", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV
Yayınları, 1994), 9: 530.
10 Efe, "İlahi Dinlerde İbadet ve Namaz", 21.
11 Hasan Kayıklık, Din Psikolojisi: Bireysel Dindarlık Üzerine, 132.
4
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için Tanrı’yı hatırlar, kendi çaresizlik, güçsüzlük ve zayıflığını kabullenerek O’ndan yardım talep eder.12 Kişi, dua yoluyla kaygıları, korkulan, zaafları ve çaresizlikleriyle baş edebilmek için her şeye gücü
yeten, şefkatli ve merhametli Yaratıcıyla ruhsal bir iletişim kurmaktadırlar13. Bu noktada Kimter’e göre dua umuttur, kişiyi ayakta tutar ve yaşamına devam etmesini sağlar.14 Argyle bu tür duanın çocuklukta ilk öğrenilen dua tarzı olduğunu söyler ve duayı, insanın
kendini başarısız ve yetersiz gördüğü durumlarda sık sık kullandığı,
bir yardım isteme aracı olarak görür.15 Argyle’in bu yaklaşımına ek
olarak Şeriati duayı probleme odaklanmayı sağlayan bir yöntem
olarak görür. Buna göre dua ederken kişi, sorun hakkında düşündüğü için, aklî bir netleşme ve teşhis kuvveti kazanabilmektedir.
Aynı zamanda dua bu yönüyle çağın getirmiş olduğu sorunlara ve
zorluklara karşı direnme ve katlanma gücü vermektedir.16 Marinier,
duanın yeni problemlerin çözümünde sağladığı kolaylığı, şahsî güçlerin serbest bırakılması olarak açıklamakta ve bunun sadece mevcut sorunların değil gelecekte yaşanacak problemlerin de çözümünde bireyi güçlü tutacağını vurgulamaktadır.17 Duanın umutsuzluk,
karamsarlık ve yalnızlık duygularını aşmada da önemli katkısı olduğu söylenebilir. Dua eden birey, umut ediyor demektir.18
Dua, kişi ile Aşkın Güç arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir
iletişim aracıdır. İlk etapta bunun inanandan kutsal olana doğru
tek yönlü bir iletişim olduğu düşünülebilir. Fakat insanda, istekleSelahattin Parladır, "Dua: İslam'da Dua," Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1994), 9: 531.
13 Asım Yapıcı, "Güdü ve içerik Açısından Çocuk Duaları ve Dualara Yansıyan
Sorunlar", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/2 (2005): 89.
14 Nurten Kimter, "Dinî İnanç, İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine",
Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, Ed. Hayati Hökelekli (Ankara: Ankara Okulu
Yayınları, 2005), 183-208.
15 Michael Argyle, "İbadet ve Dua", trc. Mustafa Koç, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi 2/21 (2006): 331.
16 Ali Şeriati, Dua (İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları, 2006), 30.
17 Pierre Marinier, Dua Üzerine Düşünceler: Psikofizyolojik Sebepleri ve Sonuçları
(İzmir: Nil Yayınları, 1990), 31.
18 Mustafa Doğan Karacoşkun, "Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Dua",
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/1 (Haziran 2005): 104.
12
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rine Tanrı’nın cevap vereceği beklentisi vardır.19 Bu beklenti, dua
sonrası yaşanan ve tecrübe edilen olayların, duaya bir karşılık olarak algılanmasına neden olabilmektedir. Kısaca duada bir iletişim
vardır. Karaca, bu sayede insanın, ruh dengesinin yeniden kurulduğunu yalnızlık, çaresizlik, çözümsüzlük gibi duyguların yerini
kuvvet ve direncin aldığını belirtir.20 Benzer şekilde Carrel, dua en
derin etkilerini dua eden insanın ruhu ve fıtratı üzerinde gösterir
diyerek21 duanın süreklilik kazanması ve alışkanlık haline getirilmesi halinde, insanın karakter özelliklerine etki edebileceğini savunmaktadır. Dua etmenin mutlak bir şekli yoktur, zaman ve
mekâna bağlı değildir. Bu esasında duanın, insanın yönelimi olarak
nitelendirilebilecek bir ibadet olduğu düşüncesini de beraberinde
getirmektedir. Birtakım kalıp dua cümleleri mevcut olmakla birlikte,
“dua” kavramı psikolojik bağlamda incelendiğinde, dini yaşayış sürecinde kişinin iç dünyasında oluşan duygu yoğunluğunun duaların
içeriğini belirlediği görülecektir.22
Pargament, duayı en sık tekrar eden dinî başa çıkma yöntemlerinin başında zikreder.23 Ayrıca Pargament ve arkadaşları, körfez
savaşına ailesinden ya da arkadaşlarından birini göndermiş üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada, dua etmenin, stresin
zamanla azalmasına yardımcı olacak şekilde, dinî başa çıkma sürecine olumlu etki ettiğini tespit etmişlerdir.24 Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu
yaptıkları araştırmada katılımcıların %80’inin, özel veya ailevi yaşanan her konuda, dua etmekte olduğunu tespit etmişlerdir. Felaket
ve kötülüklerden uzak olmak amacıyla dua etmek, deneklerin en

Mustafa Koç, "Din Psikolojisi Açısından Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet
Psikolojisinin Gelişimi", Ekev Akademi Dergisi 9/25 (2005): 77-78.
20 Faruk Karaca, Din Psikolojisi (Erzurum: Eser Ofset Matbaacılık, 2011): 147.
21 Carrel, Dua, 21.
22 Karacoşkun, "Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Dua", 103.
23 Pargament, The Psychology Of Religion and Coping: Theory, Research, Practice,
301.
24 Kenneth Pargament v.dğr., "Methods of Religious Coping with the Gulf War:
Cross-Sectional and Longitudinal Analyses", Journal for The Scientific Study of
Religion 33 (1994): 347–361.
19
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fazla başvurduğu uygulamalardandır.25 Benzer şekilde Eryücel de
çalışmasında duanın en çok kullanılan dinî başa çıkma yöntemlerinden biri olduğunu bulgulamıştır.26 Topuz’a göre dua dinî başa
çıkmanın başladığı andır.27 Bireyin dua etmeye başlaması İlahi yardım isteğinin en net göstergesidir. Dolayısıyla stres ve travma durumlarında, en çok kullanılan dinî başa çıkma davranışlarının ilk
sıralarında dua gelmektedir.28
Aydın araştırmasında, sıkıntılı dönemlerde dua etme ile stresle
başa çıkma arasında olumlu ilişkiler tespit etmiştir.29 Karacoşkun,
dua etmenin, çocuğun birey olma ve sosyalleşme süreçlerine, güven
duygusunu güçlendirerek katkı sağladığını belirtmektedir.30 Koç,
ibadet ve dua etmenin, ergenlik döneminde kişilik ve kimlik gelişimini düzenleyici ve dengeleyici etkisi olduğunu bulgulamıştır.31 Aynı
araştırmacı, bir başka çalışmasında, ergenlik döneminde yapılan
dua ve ibadetin, ergenlerin ruh sağlıkları üzerinde olumlu psikolojik
etkileri olduğu sonucuna da ulaşmıştır32.Gashi, duaya yönelim arttıkça hayat memnuniyeti düzeyinin de artmakta olduğunu tespit
etmiştir.33 Bu bağlamda Güzel, duanın, ruhsal hayatın düzenlenmesinde, bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavi edilmesinde etkili
olduğundan terapi sürecinde kullanılmasının gerektiğini vurgulaAli Çarkoğlu - Ersin Kalaycıoğlu, Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir
Karşılaştırma (İstanbul: Sabancı Üniversitesi Araştırma Raporu, 2009): 30.
26 Sema Eryücel, Yaşam Olayları ve Dinî Başa Çıkma (Doktora tezi, Ankara
Üniversitesi, 2013), 150.
27İlhan Topuz, Dini Gelişim Seviyeleri ile Dini Başaçıkma Tutumları Arasındaki İlişki
Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2003), 70.
28 Spilka v.dğr,. The Psychology of Religion an Empirical Approach (New York:
Guilford Press, 2003) 55-60, ; Ali Ayten, Tanrı’ya Sığınmak: Dini Başa Çıkma
Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma (İstanbul: İz Yayıncılık, 2012), 129.
29 Özlem Aydın, Yaşamı Sürdürmede Dinî İnancın Rolü (Doktora tezi, Ankara
Üniversitesi, 2011), 131.
30 Karacoşkun, "Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Dua", 123.
31 Mustafa Koç, "Din Psikolojisi Açısından Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet
Psikolojisinin Gelişimi", 88.
32 Mustafa Koç, "Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Algılarının Ruh Sağlığına
Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 10 (2004): 153.
33 Feim Gashi, "Dua ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri
Örneği)", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (2016/2): 26.
25
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maktadır.34 Baş, manevi danışmanlıkta duanın destekleyici bir yöntem olarak kullanılmasının fiziksel ve psikolojik iyileşme açısından
faydalı olduğunu belirtmektedir. Ancak o, sürecin uzman kontrolünde ilerlemesi gerektiğine de vurgu yapmaktadır.35 Kaya ve Küçük
çalışmalarında, dua etmenin, kişinin hayatına anlam vermesine ve
psikolojik iyi olma durumuna pozitif yönde etki ettiğini tespit etmişlerdir.36 Hayta araştırmasında, dua ile kendini kabullenme, sosyallik ve kendini ifade etme boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulmuş, bu anlamlı korelasyonların yönünün de olumlu şekilde olduğunu saptamıştır.37
Diğer metotların başarısızlıkla sonuçlandığı durumlarda dua,
bir başa çıkma yöntemi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra
dua, bireysel sağlığın formları içerisinde iyileşmenin sağlanmasına
katkıda bulunmaktadır.38 Bu noktada, duanın travma sonrasında
başa çıkmaya yardım etmesinin yanı sıra, koruyucu etkiler için yapıldığı da göz ardı edilmemelidir. Özellikle, sağlıklı kalmak için edilen dualar bu noktada kişi için gündelik endişe ve huzursuzlukla
baş etmede etkili olmaktadır.39 Buna göre dua esnasında insan ruhunda bir takım olumlu hisler oluşur. Manevi doygunluk hissi bunların başında gelmektedir. İnsan, pozitif bir yüklenme ile dolar, daha aktif ve istekli işler yapma çabasına girer.40
Sümeyra Güzel, Telkin ve Terapide Duanın Önemi (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk
Üniversitesi, 2009), 125.
35 Selma Baş, "Manevi Danışmanlıkta Duanın Bir Destekleme Metodu Olarak
Kullanımı", Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 52 (Haziran 2017): 192195.
36 Mevlüt Kaya - Nurettin Küçük, "İbadetler İle Hayatın Anlamı ve Psikolojik İyi
Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi 42(2017): 41.
37 Akif Hayta, "U. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İbadet ve Ruh Sağlığı (PsikoSosyal Uyum) İlişkisi Üzerine Bir İnceleme", Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi 9/9 (2000): 10.
38 Argyle, "İbadet ve Dua", 336.
39 Kevin Masters - Glen Spielmans, "Prayer and Health: Review, Meta-analysis, and
Research Agenda", Journal Of Behavioral Medicine 30 (2007), 335; Amy Wachholtz Usha Sambamoorthi, "National Trends in Prayer Use as a Coping Mechanism for
Health Concerns: Changes from 2002 to 2007", Psychology of Religion and
Spirituality 3/2 (2011), 65.
40 Ahmet Albayrak, Gençlerde Dua Psikolojisi, Üniversite Gençlerinin Dua Tutum ve
34
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Dua, bireyi yalnızlık duygusundan kurtarırken bu sayede taşıdığı yükün paylaşıldığı hissini verir.41 Bu noktadan hareketle, duanın başa çıkmadaki rolü duygu odaklı gibi görünmektedir. Ancak
sorunun çözümüne dair sağladığı zihinsel netlik problem odaklı başa çıkmaya da hizmet etmektedir. Kişi dua ederken, yaşadığı sıkıntıyı analiz eder, olası çözüm yolları için yeni imkânlar bu yolla doğabilir.42
İnsan, psikolojik çatışmalar doğuran ve ruhu üzerinde stresi
ve kaygıyı artıran durumlardan kurtulmak üzere, imkânları ölçüsünde alternatif çözümler bulabilir ve bu durumdan kurtulabilir.
Bu aşamada dinî anlamda duaya yoğun bir şekilde başvurabilir.43
Başa çıkmada olumlu rol oynayan şekli ile dua, yaşanan sıkıntıyı
tanımlamayı ve net bir şekilde görmeyi sağlamaktadır. Zira Temiz
belirsizlik arttıkça duaya daha çok başvurulduğunu söylemiştir.44
Bu durumlarda dua, problemi çözmek için stratejileri ortaya koyma
çabasına eşlik etmektedir. Stres seviyesini düşürürken, depresyon
riskini azaltabilir. Tanrı ile yakınlaşmayı sağlamakta, bu da kişini
mücadele azmini artırırken karar verme gücünü yükseltmektedir.
Dua etmek, insanda dinginlik ve sükûnet sağlarken, umudun kaybolmamasına da hizmet etmektedir.
Olumsuz başa çıkma durumunda, dualarının kabul olmadığı
düşüncesi kişiyi günahkârlıktan doğan bir suçluluk duygusuna,
isyana, inancından şüphe etmeye yöneltebilir.45 İnsanın Yaratıcısından dualarında yardım istemesinin ve sükûnete kavuşmak üzere
huzur ve mutluluk aramasının, insan varlığının olgunlaşması açı-

Davranışları (İstanbul: Düşünce Kitabevi, 2013), 81.
41 Erkan Kavas, Dinî Tutum-Stresle Başaçıkma İlişkisi (Doktora tezi, Süleyman
Demirel Üniversitesi, 2013), 76.
42 Şeriati, Dua, 30-31.
43 Ahmet Albayrak, "Dindarlık Tipleri Açısından Dua Formları", Marife Dergisi 7/2
(2007), 190.
44 Yunus Emre Temiz, Yetişkinlerde Dinî Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua (Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2014), 91.
45 Asude Arıcı, Ergenlerde Dinî Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua (Yüksek Lisans
Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2005), 85.
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sından anlamlı olduğu söylenebilir. Ancak, dualarının kabul edilmediğine dair düşünce bireyde olumsuz reaksiyonlara sebep olabilir.46 İnsanda suçluluk, öfke, isyan, engellenme gibi pek çok duygu
uyandırabilecek47 olan bu durum, olumsuz başa çıkmaya yol açabilir. Bu bağlamda kişi, Allah’ın kendisini sevmediği, cezalandırdığı
için sıkıntılar yaşadığı gibi sonuçlara ulaşırsa, başa çıkma olumsuza evrilecektir.
1. İslam’da Dua ve Başa Çıkma
Kuranda, namaz ve dua sıklıkla beraber ya da tek bir kelime
ile kullanılmıştır. Salat kavramı hem dua hem de namaz için kullanılmıştır. Bu bağlamda İslam’ın en önemli ibadeti kabul edilen namazın, dua kavramıyla ifade edildiği48 görülecektir (el-En'âm 6/52;
el-Kehf 18/ 28). Namaz, zamanı ve şekli net olarak belirlenmiş bir
ibadet olarak gündelik yaşamda yapılan biçimsel olmayan tarzdaki
duaya direkt benzememektedir. Ancak, namaz kılan fert, ibadetin
bilincine tam olarak ulaşmış ve gönüllü olarak bunu yapıyorsa bu
durumda namaz dua olarak değerlendirilebilir. Zira bu durumda o,
duanın taşıdığı, Allah’ın büyüklüğü ve yüceliğinin zikredilmesi, kişinin aczini itiraf edip isteklerde bulunması gibi pek çok özelliği
bünyesinde taşımaktadır.49 Bu başlık altında, salat kavramından,
namaz değil dua anlamı kastedildiği düşünülen ayetler üzerinde
durulacaktır.
Kur’an-ı Kerim’de 200’e yakın ayet doğrudan doğruya dua ile
ilgilidir. Bunun yanında, tövbe istiğfar gibi kişinin Allah’a yönelip
yakarmasını ve O’ndan isteklerini içeren çokça ayet de, dua konusu
kapsamındadır. Bunlarda, duanın nasıl olması gerektiği, usul ve
adabı, etkileri, makbul olmayan ve olan dualar, peygamber ve salihlerin duaları gibi içerikleri vardır.50 Kur’an’da dua ifadeleri yakarma,
Albayrak, "Dindarlık Tipleri Açısından Dua Formları", 192.
Hayati Hökelekli, "Fıtrat", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara:
TDV Yayınları, 1996), 13: 47-48.
48 Parladır, "Dua: İslam'da Dua", 9: 531.
49 Hasan Kayıklık, Dini Yaşayış Biçimleri: Psikolojik Temelleri Açısından Bir
Değerlendirme (Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2000), 137.
50 Mustafa Çağırıcı, "Dua: Literatür", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
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lütuf dileme gibi görünümler arz etmektedir. Seslenme, çağırma ve
davet etme, bir durumu iletme, ibadet, yardıma isteme, aman dileme, Yaratıcının varlığını ve birliğini tasdik etme gibi manalarda kullanılmıştır.51 Sufilere göre en makbul ve güzel dua, kişinin zor durumda, ihtiyacı varken gönlünden geldiği şekil ve ifadelerle ettiği
duadır.52
Parladır’a göre, Kur’an’da çaresizlik halindeki insanın, daha
fazla dua ettiğine dair psikolojik bir işleyiş bulmak mümkündür.53
Bu noktada, duanın zor durumda kalan insan için bir çıkış yolu
arama yöntemi olduğunu söylemek mümkündür. Sıkıntı halindeki
kişi, bu durumdan kurtulmak için Allah’tan dua yolu ile yardım
ister. Bu yardım kendisine ulaşınca, bazıları tekrar eski yaşamına
döner. “İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken,
gerek otururken, gerekse ayakta iken (her hâlinde bu sıkıntıdan
kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan
kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider.” (Yûnus 10/12; 22-23; Fussilet 41/51;
er-Rûm 30/33; ez-Zümer 29/8). Bazıları ise Allah’ın bu lütfunu daima hatırlayarak şükreder. Hadislerde sıkıntılı durumlarda dua etmek sıklıkla telkin edilmektedir. “Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir’ zikri cemiline devam ediniz.”54 hadisi ile “Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını
Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar
istesin.”55 hadisi bu duruma örnektir. “Kime dua kapısı açılmış ise
ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a talep edilen (dünyevî
şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri

(Ankara: TDV Yayınları, 1994), 9: 536.
51 Parladır, "Dua: İslam'da Dua", 9: 530.
52 Süleyman Uludağ, "Dua: Tasavvufta Dua Anlayışı", Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1994), 9: 536.
53 Parladır, "Dua: İslam'da Dua", 9: 531.
54 Tirmizî, "Kıyâme", 8.
55 Tirmizî, "Daavât" 149.
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çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.”56 hadisi duanın kulun
yaşamı için ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu hadise göre olumsuz yaşam olaylarının engellenmesi de
dua etme yolu ile gerçekleşmektedir.
Allah, Bakara Suresi 186. ayetinde “…muhakkak ki Ben (kullarıma) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına
cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve
Bana iman etsinler…” diyerek kulun duasına muhakkak karşılık
vereceği vaadinde bulunmaktadır. “…Bana dua edin, duanıza cevap
vereyim...” (el-Mü’min 40/60) diyerek Tanrı, kendisine inanan kişinin umudunu kaybetmemesini sağlamaktadır. Benzer nokta “…
Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. Allah’ın fazlından isteyin. Zira Allah, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en faydalısı dua edip kurtuluşu beklemektir.”57 hadisinde de tekrarlanmaktadır. Ayrıca bu vaat, insanın
yaşadığı zorluğu aşmasında, Allah’ın ona yardımının er ya da geç
geleceği bilincine ulaşmasını sağlamakta ve başa çıkmayı kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır denilebilir. Aslında bu işlevi Allah, er-Ra'd
Suresi 28. ayetinde kendisi de belirtmektedir. Buna göre “…kalpler
ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”, “Arınan ve Rabbinin adını anıp,
namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.” (el-A'lâ 87/14-15) diyerek de vaadini tekrarlamaktadır. Bunu Meryem Suresinde (Meryem
19/4) Zekeriya Peygamberin aracılığı ile “…Rabbim, sana (ettiğim)
dua sayesinde hiç bedbaht olmadım.” ve Hz. İbrahim’in dilinden
“…Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir.” diyerek (İbrâhîm 14/
39) de bunu tekrar eder. Allah, tekliğini ve kudretini de dualara cevap vermesi üzerinden vurgular (eş-Şuarâ 26/ 71-72). Buna göre
putlar, edilen duaları duyup dua edene cevap veremezler. Ancak
Allah, dualara karşılık verecek olandır. Ancak insanlar bu konuda
oldukça acelecidir. “Acele etmediği müddetçe her birinizin duasına
56
57

Tirmizî, "Daavât", 112.
Tirmizî, "Daavât", 126.
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icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: Ben Rabbime
dua ettim duamı kabul etmedi.”58 hadisi bunun örneği olarak gösterilebilir. bunun gibi pek çok hadiste insana duasında sabırlı ve ısrarlı olması öğütlenir. Zira dua kazaya siper olur59, yaşanış ve yaşanacak olan üzüntü ve musibeti engeller.60
Allah’ın dualara muhakkak icabet edeceği vaadinin inanlarda
karşılığını bulduğunu düşünmek mümkündür. Zira yapılan bir
araştırmada, katılımcıların sadece %8’i dualarının Allah tarafından
kabulü hususunda emin olamadıklarını söylemişlerdir, ancak katılımcıların %85’i ettikleri duaların kısmen ya da tamamıyla kabul
edildiğine inanmaktadır.61 Bu durum, dinin vurguladığı bu vaadin
inananlar arasında kabullenilmiş olduğunu göstermektedir.
Duanın alçak gönüllüce, içten gelerek, umut ederek (el-A'râf
7/55-56) yapılması gerekmektedir. Kur’an’da sıkıntılar ile boğuşan
kişilerin nasıl dua etmesi gerektiği, peygamberler üzerinden örnekler verilerek anlatılmıştır. Özellikle el-Enbiyâ Suresi bu hususta
dikkat çekicidir. Burada sağlık sıkıntıları çeken Müslümanlara
Eyüp Peygamber (el-Enbiyâ 21/83-84), umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşayanlar için Yunus peygamber (el-Enbiyâ 21/87-88), çocuk
sahibi olamayanlar için Zekeriya peygamber (el-Enbiyâ 21/89-90)
örnek olarak gösterilmiştir. Onların samimi bir şekilde ve tam teslimiyetle yaptıkları dualarının kabul edildiği ve karşılıklarını bulduğu
belirtilmiştir. Benzer şekilde, Hz. İsa rızık (el-Mâide 5/114), Hz. Musa kendisini rahat ifade edebilmek (Tâhâ 20/25-35), Hz. Yusuf
düşmanlarının hilelerinden kurtulmak (Yûsuf 12/33), Hz. Lut sapkın kavminin zararlarında uzak olabilmek (eş-Şuarâ 26/169), Hz.
Âdem günahlarından kurtulmak için (el-A'râf 7/23) Allah’a dua etmişlerdir. Bu örneklerde insanlara, nasıl bir sıkıntı yaşıyor olursa
olsunlar dua etmeleri öğütlenmiş, edilen duaya mutlaka karşılık
verildiği, Allah’ın kulunun yardımına yetişeceği vurgulanmıştır.
58
59
60
61

Tirmizî, "Daavât", 145.
Tirmizî, "Salât", 13.
Tirmizî "Daavât", 101.
Çarkoğlu - Kalaycıoğlu, "Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma", 30.
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Sonuç olarak Kuran’a göre, sıkıntıya düşen kişiler için yardım
istenecek nokta Allah’tır ve ona açılan kapı duadır. Albayrak’a göre,
duanın hakikati, kulun Tanrı'ya derdini anlatmasından ziyade, o
derdin dermanının ancak Tanrı olduğunu bilmesi halidir. 62

Nasıl

bir sıkıntı içinde olursa olsun insan, Allah’a tam bir teslimiyet, güven duygusu ve umutla dua etmelidir. Allah, bu duayı muhakkak
duyacak ve karşılığını verecektir. Bu inanç, sıkıntıdaki kişi için, başa çıkmada olumlu etkiler yapacaktır. Zira her şeye gücü yeten Tanrı’nın vaadi, zorluk yaşayan insana güç vererek, mücadelesinde kararlılıkla devam etmesine yardımcı olacaktır.
2. Yöntem
Araştırmada nitel yöntem kullanılmış olup mülakat ve gözlem
tekniklerine başvurulmuştur. Yarı yapılandırılmış formlar kullanılmıştır. Mülakatlar ses kaydına alınmış, analiz edilmeden önce çözümlenerek Word metni haline getirilmiştir. Toplanan verinin analizi
aşamasında NVivo10 Nitel Veri Analiz Programından yararlanılmıştır. Bu program verilerin tasnifini yaparak yorumlamaya elverişli
hale getirmiştir. Elde edilen veriler içerik ve anlam analizi ile yorumlanmıştır.
Araştırmanın katılımcıları şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerinden oluşmuştur. Bu bağlamda 31 görüşme yapılmıştır. Görüşmecilere kartopu örnekleme modeli ile ulaşılmıştır. Uygulama grubunun yaş aralığı 19-89’dur. Eğitim konusunda grup oldukça çeşitlidir, buna göre okuryazarlığı olmayandan üniversite mezununa kadar her basamaktan katılımcı mevcuttur. Katılımcılar genellikle altorta gelir seviyesinde olup Adana şehir merkezinde ikamet etmektedir.
31 mülakatın tamamı 2018 yılı şubat ve nisan ayları arasında
Adana il merkezinde yapılmıştır. Süreçte 7 gazi; 7 gazi yakını- üç eş,
iki çocuk, bir anne ve bir kardeş-,17 şehit yakını- 10 ebeveyn, beş
kardeş, iki eş- ile görüşülmüştür. Görüşmeler, katılımcıların belirlediği mekânlarda, dernek ve vakıf binaları, orduevi, görüşmecinin
62
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kendi evi gibi, gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların mahremiyetlerini
korumak amacı ile raporlaştırma esnasında takma isimler kullanılmıştır.
3. Şehit Ailelerinde Dua ve Başa Çıkma
Duanın şehit ailelerinin başa çıkmasındaki rolünü anlamak
amacıyla “Dua eder misiniz?”, “Dualarınızda neler istesiniz?”, “Dua
etmek size nasıl hissettiriyor?”, “Hangi durumlarda dua edersiniz?”,
“Geçmişte en çok ne için dua ettiniz?” gibi sorular sorulmuştur. Tüm
şehit yakınları dua ettiklerini söylemişlerdir. Bu duaların içeriğinde
en çok vurgulanan konu, ülkenin bütünlüğüdür. 12 kez vatan, millet, devlet gibi atıflar kullanılmıştır. 12 kez sabra, altı kez çocuklara
yönelik olumlu beklentilere atıf yapılmıştır. Beş kere yaşanılan acı
gibi bir acıyı bir daha kimsenin yaşamamasına yönelik istek belirtilmiştir. Bunun dışında sağlık, günahların affı, rahmet isteği, sıralı
ve imanlı ölüm, şehit olmuş yakın ile cennette buluşma istekleri de
dile getirilen içeriklerdir.
Duaların içeriği konusunda erkeklerin “Allah vatana millete
zeval vermesin.” (Bahri), “Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın.”
(Bilal), “Allah ölenlere rahmet eylesin, vatanımızı milletimizi korusun.”
(Zekeriya), gibi daha basmakalıp, milli değerlere odaklı ve kısa cevaplar vermişlerdir. Kadınlar bu konuda çok daha uzun ve duygusal
yönü ağır basan içerikler sunmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse, şehit annesi İmran herkese dua ettiğini belirttikten sonra
“…kendime Allah’tan kuruca yatak, kuruca toprak! Elden ayaktan
düşürmeden alsın canımızı.” diyerek dünyada da ahrette de mütevazı beklentiler içinde olduğunu belirtmektedir. Güzin, oğlu için dua
ederken “… Allah onu zorda yatırmasın da nurda yatırsın, yatağı
kara toprak değil de cennet bahçesi olsun! Bana sabır ver derim. En
çok sabır için dua ederim.” demektedir. O, bir de akıl sağlığı için dua
ettiğini söylemektedir. “Akıl olmasa hiçbir şeyin yok. Allah’ım aklıma
mukayyet ol, derim.” Bu ifade üstüne “Aklını kaybetmekten mi korkuyorsun?” sorusu sorulmuş ve “Bazen vallahi çıldıracağım sanıyorum.” cevabını vermiş, bu esnada hıçkırarak ağlamaya başlamıştır.
Şehit eşi Ayşe çocuklarını bu konuda eğitme gayretindedir. “Onları
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da alıp dua etmek iyi geliyor. Onun dışında zaten acı geçmiyor.” Şehit annesi Melek için dua, bir terapi şeklidir. O çoğunlukla dua ederek rahatlamaktadır ve “Allah’ım inancımı benden alma!” diye dua
etmektedir. Şehit annesi Elif’in en çok istediği şey ise askerlerin güvende olmasıdır. “Allah’ım bu askerleri koru diyorum, askerlerimizin
ayağına taş değmesin diyorum. Yalvarıyorum namaz kıldıktan sonra,
Allah'ım diyorum onların annesi babası var diyorum. Onlar aynı bizim gibi oluyor diyorum. Allah kimseye göstermesin…” Elif, yaşadığı
ağır acıyı başka kimsenin yaşamaması için dua etmektedir.
Şehit yakınlarının dualarının muhteviyatının genellikle, manevi olarak daha iyi duruma gelmek amacıyla teslimiyet içerdiği görünmektedir. Bu Araf Suresi 55. ayetinde belirtildiği gibi alçak gönüllülükle, yürekten ve için için dua edin hitabının şehit ailelerinde
karşılığını bulduğu şeklinde yorumlanabilir. Dua etmenin nasıl hissettirdiği sorusuna ise iki kişi ferahlatıyor, üç kişi rahatlatıyor, üç
kişi huzur veriyor, iki kişi teselli ediyor, dört kişi acıyı hafifletmeye
yardımcı oluyor, bir kişi ise iyi geliyor şeklinde cevaplar vermiştir.
Dua, şehit yakınları için çaresizlik karşısında yapılacak yegâne eylemdir. Bu durum “…kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”
(Rad 13/28) ayetinin şehit aileleri için geçerli olduğunu göstermektedir. Bu çaresizlik, geri döndürülemeyecek bir travma yaşamış olmalarından kaynaklanmakta ve rahatlamalarını da dua sağlamaktadır. Zira kaybettikleri yakınlarını tekrar hayata döndürmek mümkün değildir ve onlar bu acı ile yaşamayı öğrenmek zorundadırlar.
Sadece dua ederek kaybın yaşatmış olduğu yıkımı, hasreti ve acıyı
hafifletmeyi amaçlamaktadırlar.
Şehit babalarından Asım, “Allah’tan sabır isterim.” duası ile
beraber beddualarını da dile getirmiştir. Hedefi çocuğunun ölümüne
etkisi olan kişilerdir. “Ona sebep olanların Allah belasını versin derim” ifadesi bu durumun kanıtı niteliğindedir. Şehit annesi Hacer
ise oğlunun çatışması sürerken destek birlik göndermeyen bir yetkiliye beddua etmektedir. “Allah da onu nasıl biliyorsa öyle yapsın,
onun ciğeri de benim ciğerim gibi yansın.” Hacer anne için dua etmek, oğluna Kur’an okumaktır. Ona “Allah’tan ne istersiniz?” soru-
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su sorulduğunda ise “İsteyecek bir durum yok. Oğlumu istesem gelir
mi? Yok!” şeklinde cevap vermiştir. Mülakat boyunca dua benzeri
bir cümle kurmamış olması, söylediği bu cümleyi destekler görünmektedir. Bu noktada beddua şeklinde de olsa Allah’a yönelme söz
konusudur. Olumsuz başa çıkma olarak nitelendirilebilecek bu durumda, kayıp sahibi kişi öfke ve acısını boşaltma ya da en azında
azaltma amacını taşımaktadır denilebilir. Bu noktada Allah’ın adaleti beklenmekte ve kendilerinin acı çekmesine sebep olan kişilerden
Allah’ın hesap sorması istenmektedir. Bu yolla bir nevi rahatlama
sağlanmakta ve özellikle öfke duygusunun üstesinden gelinmeye
gayret edilmektedir.
Dualarında hiçbir şey istememe durumu şehit babası Mehmet için de geçerlidir. Nasıl dua ettiği sorulduğunda, “Dua ederim,
oğlana hanıma okurum işte.” Cevabını vermiştir. Bunun üzerine,
Allah’tan ne gibi istekleri olduğu sorulunca “İsteyip ne isteyeceksin!
Yok, bir şey istemem kimse için.” cevabını vermiştir. Mehmet mülakat boyunca dua benzeri bir cümle kullanmamıştır. Hacer ve Mehmet, konuşmalar boyunca depresif belirtileri ve hayat memnuniyetsizliğini en çok yansıtan görüşmecilerdir. Hacer’in yedi ay önce oğlunu kaybetmiş olması ondaki bu durumu açıklamaktadır. Mehmet
ise, oğlundan sonra eşinin de ölmesiyle yalnız kalmıştır. Diğer çocukları ile iletişimi zayıftır. Evlenmek istemiş çocukları izin vermediği için evlenememiştir. Bu sebeple çocuklarına kızgındır. Yalnız
kalmak onu depresif ve öfkeli bir ruh haline sokmuştur. Bu ruh hali
dua davranışına da yansımakta ve basmakalıp ifadelerin dışına
çıkmamaktadır. Bu görüşmecide dua etmenin başa çıkma üzerinde
bir etkisi gözlemlenmemiştir.
Şehit yakınları en çok ne zaman dua ettikleri sorusuna, her
gün, namazlardan sonra, şehitliğe gidince, Kur’an okunduğu zaman
gibi cevaplar vermişlerdir. Şehit annesi Elif “… Ağzımı duadan geri
koymam ki, her nefeste her adımda… Allah’ım derim büyüksün yardım et, koru, gözet derim…” diyerek dua etmenin kendisi için süreklilik arz ettiğini göstermiştir. Mülakatlardan anlaşıldığı kadarı ile
şehit aileleri dua etmek için belirli yer ve zaman ya da belirli bir ola-
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ya ihtiyaç duymamaktadır. Zira iki şehit yakını dışında tüm katılımcılar mülakat esnasında dua etmişleridir. Genellikle kaybettikleri
yakınlarından bahsederken dua eden görüşmeciler, günlük hayata
devam edecek gücü ve sabrı bulmak amacıyla da dua etmişlerdir.
Geçmişte en çok ne zaman dua ettiklerini sorduğumuz mülakiler,
kaybın ilk yaşandığı dönemi işaret etmişlerdir. Taziye dönemi ve
sonrası katılımcıların en çok duaya başvurduğu dönem olmuştur.
Bu dönem acının tüm şiddeti ile yaşanıyor olması dua davranışını
artırmıştır yorumunu yapmak mümkündür.
Sonuç olarak dua etmenin, katılımcıların çoğu üzerinde
olumlu etkileri olduğu ve başa çıkmaya pozitif tesir yaptığını söylemek mümkündür. Şehit aileleri dualarında, yaşadıkları acıya sabır,
benzer acı yaşamamak, yakınlarının mutluluğu ve huzurlu güvenli
bir ülke beklentisi üzerinde durmaktadırlar. Esasında bu temel konular, yaşanılan travmanın etrafında dönmektedir. Yakınların duaları, kayıp vermenin acısı ve bu acıyı hafifletme yolları üzerinde
odaklanmıştır, denilebilir. Duaların hem içeriği hem de ediliş şekilleri, Kur’an’da istenilen şekle benzemektedir. Teslimiyet içinde, gönüllüce ve umut içinde edilen dualar, şehit yakınlarının başa çıkma
sürecine olumlu yansımaktadır.
4. Gazilerde Dua ve Başa Çıkma
Dua edip etmedikleri sorulan yedi gaziden altısı dua ettiklerini belirtmişlerdir. Biri ise eskiden çok dua ettiğini ancak dua etmekle hiçbir şeyi değiştiremediğini görünce dua etmeyi bıraktığını söylemiştir.
Gaziler dua ederken, öncelikli olarak çocukları için güzellikler
temenni etmektedirler. Dua ettiğini söyleyen altı gazi de bunu belirtmişlerdir. Daha sonra üçer atıf ile vatanın bütünlüğü-beraberliği
ve sağlıklı olmak gelmektedir. İki gazi ölürken imanlı olmayı muhakkak dualarına eklerken, biri tüm şehit yakınılarına ve gazilere
kolaylık ve günahlarının affını dilemektedir.
Çocuklarla beraber sağlıklı, güzel ve huzurlu bir yaşam en
çok edilen dua gibi görünmektedir. Gaziler için aile, vatan ve sağlık
yaşamlarının ekseninde döndüğü temel değerler olarak görülmekte-
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dir. Onlar vatanı koruma uğruna sağlıklarını kaybetmiş kişilerdir.
Şimdi uğrunda “kanlarını döktükleri bu topraklarda” (Ercan) evlatları
ile sağlık ve huzur içinde, “geçim talihi” ile (Abdurrahman) yaşamayı
istemek onların en doğal hakkıdır. Bundan sonra ise “imanlı bir şekilde can vermek…” (Mahmut) gazilerin dua edip Allah’tan istedikleri
şeylerden biridir. Yavuz, “imanlı bir ölüm”den sonra “cennete girme”ye yönelik dua eden tek gazidir.
Gazilerden üçü dua ederek huzur bulduğunu, ikisi rahatladığını ifade etmektedir. Tamer için dua, gerekliliktir. İnsan için terapi
vazifesi görür. Kendisi de dua ederek ruhunu dinginleştirmektedir.
Bu noktaya kadar dua etmek, gazilerin hayatlarına genellikle
olumlu bir etki bırakmaktadır, denebilir. Ancak Fikret için durum
bundan farklı görünmektedir. “Eskiden (dua) ederdim. Ama dua ile
bir şeylerin yoluna girmeyeceğini gördüm. Artık etmiyorum.” diyen
Fikret, için din bir avutma sistemidir ve dua da insanı pasifize etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Kendisini, “itikadı zayıf” olarak tanımlayan Fikret’te olumsuz dinî başa çıkma oldukça yoğun
bir şekilde gözlemlenmektedir. Dua konusu da böyledir. O Allah’tan
bir şey istemenin çözüm olduğuna inanmamaktadır. Fikret, bu durumunda pek çok nedenin etkili olduğunu söylemektedir. Yaşanılan
dine olan olumsuz tavrını, dinin bütün alanlarına yansıtmıştır.
Gazilerin dua ile ilgili söyledikleri, şehit babalarında olduğu
gibi oldukça geleneksel kalıplardadır. Çoğunlukla birkaç cümle ile
konuyu kapatmışlardır. Bu noktada farklılaşan iki gazi bulunmaktadır. Birisi dine ve dine dair şeylere tepkili olan Fikret, diğeri ise
duaya işlevi açısından yaklaşan Tamer’dir. Tamer, psikiyatrik tedavi
ve psikolojik destek alan tek gazidir. Bu nedenle Tamer için dua,
sadece Tanrı’dan istekte bulunma değil rahatlama yöntemidir.
En çok ne zaman dua ettikleri sorusuna yine geleneksel cevaplar veren gaziler Cuma günleri, namazlardan sonra, Kur’an okununca gibi cevaplar vermişlerdir. Ancak mülakatlar esnasında Fikret dışında kalan altı gazi de dua etmişlerdir. Bunlar genellikle yaşadıkları süreci anlatırken “Allah bir daha kimseye göstermesin.”,
“Allah yardımcımız olsun.”, eşler, komutanlar ve doktorlar kastedile-
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rek “Allah onlardan razı olsun.”, şehit olan arkadaşları konuşulurken “Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin.” gibi dualar etmişlerdir. Gaziler günlük konuşmalar esnasında ettikleri duaları, ibadet sonrası edilen dualara dâhil etmemektedirler. Bu durumun sebebi ibadet sonrası zaman ayırıp, odaklanıp dua etmeleri olabilir.
Aynı zamanda dua etmek zihinlerinde, farz bir ibadet sonrası olur
düşüncesi de yerleşmiş olabilir.
Sonuçta dua etmek, gaziler üzerinde pozitif duygular uyandırmakta ve olumlu başa çıkmaya yardımcı olmaktadır denebilir.
Bireysel yaşantılar ve kişilikler, bunun niteliğini ve derecesini belirleyici durumdadır.
5. Gazi Yakınlarında Dua ve Başa Çıkma
Gazi yakınlarından hepsi, her gün düzenli olarak dua ettiğini
söylemiştir. Bunların içeriklerine gelince, vatan ve milletin bütünlüğüne dört atıfta bulunulmuştur. Bu değer uğruna, yakınlarını kaybetme tehlikesi başta olmak üzere travmatik olaylar yaşayan gazi
yakınlarının, vatan atfı yapmaları olağan görünmektedir. Zira onlar,
bu değeri yücelterek çektikleri sıkıntıya anlam yüklemektedirler.
Gazilerin de vatan üzerine oldukça yoğun atıf yapmış olmaları, gazi
yakınlarının, bu konunun sıklıkla gündeme geldiği bir bağlamda
bulundukları ve bundan etkilendikleri yönünde bir yorumu beraberinde getirmektedir. Ayrıca mülakatlar esnasında pek çok gazi ve
yakının, telefon kılıfı, çakmak, kolye, tespih, yüzük gibi objelerinde
Türk bayrağının sembolleri olan ay ve yıldız figürleri olduğu gözlenmiştir. Bu da vatan ve bayrak gibi millî değerlerin gaziler ve yakınları için öncelikli değerler olduğunu göstermektedir.
Üç gazi yakını çocukları için hayırlı bir hayat isterken bunlardan ikisi “Allah kimseye evlat acısı göstermesin.” diye eklemiştir.
Gazi annesi Feride ise, sıralı ölüm istediğini belirtmiştir. Bu onun
evlatlarının ölümünü görmemeyi istediği şeklinde yorumlanabilir.
Üç gazi yakını dualarında muhakkak şehit ailelerine sabır dilediklerini belirtmişlerdir. “Onların durumu en zoru.” açıklaması ile söylenen bu cümlenin altında yatan empatik anlam, gazi yakınlarının
sevdiklerini kaybetmekten korktuklarına bir gönderme olarak dü-
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şünülebilir.
Görüşülen iki gazi çocuğu, babalarına özellikle dua ettiklerini
belirtmişlerdir. Buna göre İlhan, “Babama şifa dilerim.” diyerek öz
bir cevap verirken İpek duasını ve dua etmesinin nedenini detaylandırmıştır. “Babamın daha sakin, daha dingin olmasını isterim.
Daha az sinirlensin diye dua ederim. Eskiden daha çok gerilip bağırıp çağırıyordu gerçi. Yavaş yavaş normalleşti ama yine de isterim
yani daha da sakin olsun. Daha iyi bir hayatı olsun.”
Gazi eşi Huriye için sadece ettiği dualar değil, bir yakınının
ona ettiği dualar da çok önemlidir. Bu dualar, onu teselli etmiş ve
ayakta tutmuştur. Esra, dua etmenin huzur verdiğini söylerken,
Özge için dua etmek, Allah ile konuşmak, ona derdini anlatmaktır.
Allah’ın kendisini duyduğunu derinden hissettiğini söyleyen Özge,
çocuklarına ve ailesine bu konuda oldukça yoğun telkinde bulunduğunu belirtmektedir. “…çok konuşurum ağlarım, anlatırım. Çok
istediğim şeyi anlatırım. Üzüntülü olduğum dönemlerde de konuşurum. Beni dinlediğini bilirim.” Özge için dua etmek, Allah ile dertlerini paylaşmak ve rahatlamak anlamına gelmektedir.
İfade ediş özgünlüğü açısından gazi annesi Feride’nin duası
oldukça dikkat çekicidir. Feride, artık yaşlandığını ve ölümün çok
yakınında olduğunu belirttikten sonra, daha uzun yaşamak gibi bir
duası olmadığını söyler. Onun en büyük duası kimseye yük olmadan yaşamaktır. “Allah dipte yatırıp da kapı gözletmesin.” diyerek
çaresiz ve bakıma muhtaç bir şekilde yaşamak istemediğini belirtmektedir.
Gazi yakınları için dua etmek, olumlu duygular uyandıran,
dinî bir eylem olarak görünmektedir. Duanın, yaşanılan zorluğu
aşarken onlara yardım ettiği ve olumlu etkilerde bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada yaşanan travma ve gaziye olan yakınlık, edilen duaların niteliğini belirlemektedir.
Günün her anı dua edebildiklerini belirten katılımcılar, geçmişte en çok gazi olan yakınları hastanedeyken onun sağlığı için
dua ettiklerini belirtmişlerdir. Bu onları rahatlatmış ve umutlarını
diri tutmuştur. Gazi yakınlarının dualarında genellikle ailelerinin
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sağlığı, milli değerler ve güzel bir hayat sürme isteği yer almaktadır.
Dua konusunda katılımcıların bilinçsiz olarak yapmış olduğu
bir takım konuşmalar da bazı sonuçlara ulaşılmasında yardımcı
olmaktadır. Pek çok katılımcı konuşma esnasında bilinçsizce duaya
başvurmuştur. Özellikle yaşadıkları acıyı anlatırken Allah’tan sabır
ve yardım istedikleri dualar gözlemlenmiştir. “O acıyı Allah bir daha
kimseye göstermesin…” diye dua etme davranışı gözlenmiştir. Ayrıca
inançlarına ve akıllarına mukayyet olması için Allah’tan yardım istemeye yönelik dua da gözlemlenmiştir. Dua, çokça müracaat edilen
ve olumlu yönde işlev gören başa çıkma davranışıdır.
Sonuç
Dua, sıklıkla başvurulan dinî başa çıkma yöntemidir. Buna
göre sadece bir gazi dua etmediğini belirtmiş onun dışındaki katılımcılar dua ettiklerini söylemişlerdir. Dua, bütün gruplarda başa
çıkmaya olumlu etki etmektedir. Sonuçlar, Kula63, Arıcı64, Temiz65,
Ayten, Göcen, Sevinç, Öztürk66, Ayten ve Yıldız67, Işık68, Aydın69,
Eryücel70, Koç71, Karagöz72 gibi pek çok araştırmacının bulguları ile
paralellik göstermektedir. Bu bağlamda, nitelikler birey özelinde
değişse de, dua etmek başa çıkmada olumlu rol oynamaktadır çıkarımını yapmak mümkündür.
M. Naci Kula, Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma (İstanbul: Dem Yayınları,
2005), 241-242; M. Naci Kula, “Deprem ve Dinî Başa Çıkma”, Gazi Üniversitesi
Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002/1 (2002): 234-255.
64 Arıcı, Ergenlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua, 173-175 .
65 Temiz, Yetişkinlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua, 169.
66 Ali Ayten v.dğr., "Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi:
Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma"
Din Bilimleri Akademik Araşrıma Dergisi 12/2 (2012), 76.
67 Ali Ayten - Refik Yıldız, "Dindarlık, Hayat Memnuniyeti İlişkisinde Dinî Başa
Çıkmanın Rolü Nedir? Emekliler Üzerine Bir Araştırma", Dinbilimleri Akademik
Araştırma Dergisi 16/1 (2016): 281-308.
68 Zehra Işık, Ebeveyni Ölen Yetişkinlerde Dinî Başa Çıkma (Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2013), 180.
69 Aydın, Yaşamı Sürdürmede Dinî İnancın Rolü, 145.
70 Eryücel, Yaşam Olayları ve Dinî Başa Çıkma, 150.
71 Koç, "Din Psikolojisi Açısından Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Psikolojisinin
Gelişimi.", 88-89.
72 Sema Karagöz, Otistik Çocukların Anne Babalarında Anlamlandırma ve Dinî
Başaçıkma (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010), 102.
63
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Şehit yakınları dualarında en çok millî değerlere atıf yapmaktadırlar. Vatan, bayrak, millet kavramlarının bu denli sık atıf almasının altında kayıplarının etkisinden söz edilebilir. Buna göre aileler
en kıymetli varlıklarını vatan uğruna kaybetmişlerdir. Vatanın bu
denli değerli ve önemli olması buradan kaynaklanabilir. Çocuklarının hayatlarını feda etmiş olmaları, onlarda vatan ve bayrağın önem
derecesini yükseltmiş görünmektedir. Bu sebeple de dualarında bu
değerlere sıklıkla yer vermektedirler yorumu yapılabilir.
Şehit ailelerinin sıklıkla sabır dileğinde bulundukları görülmüştür. Buna göre, yaşadıkları sıkıntıların hallolması için sadece
Allah’tan yardım beklemektedirler ve bu da dua yolu ile olmaktadır.
Ayrıca çocuklarının geleceği için ve başka ailelerin bu kayıp acısını
yaşamaması için de dua etmektedirler. Erkek şehit yakınları genellikle dualarını ibadetlerden sonra yaptıklarını belirtirken anneler
başta olmak üzere kadın şehit yakınları dua etmek için yer, zaman,
şart aramamakta, her an dua etmektedirler. Dua etmek rahatlama,
hafifleme, ferahlama gibi hisleri beraberinde getirdiğinden sıklıkla
tekrarlanmaktadır.
Gaziler en çok çocukları için dua ederken ikinci sırada milli
değerler gelmektedir. Milli değerlere fazla atıf yapılmasında yaşadıkları travmaya atfettikleri anlam ve değerin etkisinin olması mümkündür. Sağlık sorunları çeken gazilerin sıhhat isteyen dualar etmesi gayet olağan görülmektedir. Gazilerin zihinlerinde dua etmek,
ibadet sonrası yapılan bir davranıştır. Ancak günlük konuşmalar
esnasında da farkında olmaksızın birtakım dualar etmektedirler.
Hem kendileri hem de diğer gaziler için sağlık isteyen dualar etmek
onlara huzur vermektedir.
Gazi yakınları için en çok milli konular dua edilmeye değerdir.
Ayrıca çocukları ve gazi olmuş yakınları için dua eden bu grupta
şehitler ve şehit aileleri unutulmamaktadır. Onlar için sabır ve yardım dileğinde bulunulmaktadır. Gazi ailelerinde dua etme günün
her anı yapılabilecek bir davranıştır. Bu onların yaşadıkları zorlukları aşmalarında kolaylık sağlamakta, kendilerini yalnız ve güçsüz
hissetmemelerine yardım etmektedir. Dua eden katılımcılar bundan
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olumlu yönde etkilenmektedir. Dua, rahatlama, ferahlık, teselli
bulma gibi işlevler görmektedir.
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Invocation and Religious Coping: Case of Martyr Families, War
Veterans And Their Families
Summary
Prayer can be thought of as a connection with the holy one.
The person who prays, invokes Gog for the fulfilment of his needs.
In Islam, God emphasizes that in difficulties, help must be asked
from him. God states that he will not leave the person who is
experiencing troubles and who is seeking help from him for their
solution. This promise of God may serve to believers to overcome
their difficulties, and may give hope about the resolution of their
problems. Praying is thought to be the beginning of religious coping.
Because praying is the point at which the search for help begins.
Researchers show that the most commonly used religious coping
activity is prayer. The human being in distress concentrates on his
problem while praying. This situation seems to be important in
terms of ensuring the clarity of mind that can bring new solutions
together. Praying can help to overcome the feelings of loneliness and
destruction. The study examines the place and function of prayer in
coping with the traumas of the families of martyrs, war veterans
and their families. The study group consisted of people who are
struggling with many major traumas, such as loss of family
member, loss of organ, disability, risk of a family member loss,
living with a disabled family member. As a result of the interviews,
it is determined that all participants except one person pray. The
families of the martyrs pray more in their first period of trauma.
While the male relatives of the martyrs use more traditional
patterns while praying, the content of women's prayers is more
subjective and individual. Relatives of martyrs in their prayers
mostly want to be patient and the protection of national values.
They are also praying to meet in heaven with their loved ones who
are martyrs. They are trying to overcome their suffering by praying.
Praying provides relaxation and relief. Veterans pray more for the
sake of their children and for the sake of national values. Veterans
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who gave more importance to prayer after worship stated that they
found peace and tranquility when they prayed. The relatives of war
veterans pray mostly for the sake of their families, patience and
national values. Martyrs and families of martyrs are also frequently
mentioned in the prayers by veterans. Relatives of veterans express
their wishes for the health of the war veteran in their family when
they pray. Participants generally expressed that they prayed more
during the first period of trauma and that in time these prayers
become routine. There is only one example where prayer is
negatively reflected in coping. Thus, it is possible to say that
praying in all groups has a positive effect on coping. In particular, it
strengthens the patience and mediates the acceptance of the
distress experienced by the person.
Keywords: Psychology of religion, prayer, coping, martyr, war
veteran, family
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Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde Öne Çıkan Hususlar
Öz
H.G. Gadamer, geliştirmiş olduğu felsefî hermenötik kuramı
ve 1960 yılında yayınlanan “Wartheit und Methode” (Hakikat ve
Yöntem) adlı eseriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış önemli bir
Alman düşünürüdür. Gadamer’in felsefî hermenötik kuramının
mahiyeti hakkında bilgi verip buradan hareketle onun hermenötiğe
kazandırmış olduğu yeni ufukların değerlendirilmesi bu incelemenin
temel gayesidir.
Gadamer’in felsefî hermenötiğinde öne çıkan hususların konu
edildiği

bu

araştırmada

öncelikle

hermenötiğin

Hermes’ten

Heidegger’e kadar geçirmiş olduğu tarihi süreç özetlenmiştir. Bu
bağlamda hermenötiğe dair görüşleriyle dikkat çeken ve hermenötik
konusunda önemli fikirler ileri sürmüş olan Schleiermacher, Dilthey
ve Heidegger’in hermenötik kuramlarına da kısaca değinilmiştir.
Bu çalışmada ayrıca Gadamer’in hermenötik ve felsefî
hermenötikle ilgili görüşlerinin ana çizgilerini ortaya koymak
suretiyle
kavramlar

Gadamer’in
ele

felsefî

alınmıştır.

hermenötiğinde
Bu

bağlamda

öne

çıkan

Gadamer’in

temel
felsefî

hermenötiğinin yapı taşları denilebilecek olan; yöntem ve hakikat,
tecrübe, anlama, yorum, dil, oyun, sanat, ufuk, gelenek ve önyargı
kavramları ise ayrı ayrı başlıklar halinde konu edinilmiştir.
Anahtar

Kelimeler:

Hermenötik,

Felsefî

Hermenötik,

Yöntem, Anlam, Yorum.
Prominent Issues in Gadamer's Philosophical Hermeneutics
Abstract
H. G. Gadamer is an important German philosopher who
managed to draw attention with his philosophical hermeneutic theory which he developed and in 1960 and his work entitled “Wartheit
und Methode” (Truth and Method). The main purpose of this study
is to give information about the essence of Gadamer's philosophical
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hermeneutic theory and to evaluate the new horizons that he
brought in hermeneutics.
In this research, where prominent issues in Gadamer's philosophical hermeneutics have been mentioned, the historical process
of hermeneutics from Hermes to Heidegger is summarized in the
first place. In this context, the hermeneutical theories of Schleiermacher, Dilthey and Heidegger, which are noteworthy for their opinions and ideas about hermeneutics are also mentioned briefly.
Additionally, main concepts of Gadamer's philosophical hermeneutics have been discussed by introducing the main lines of
Gadamer's views on hermeneutics and philosophical hermeneutics
in this study. In this context, the concepts of method and truth,
experience, understanding, interpretation, language, play, art, horizon, tradition and prejudice, which can be the building stones of
hermeneutics, are discussed separately.
Keywords:

Hermeneutics,

philosophical

hermeneutics,

method, meaning, interpretation.
Giriş
Hermenötik, “hermenuien” sanatı, haber verme, bildirme,
çeviri yapma, açıklama ve açımlama sanatı demektir.1 Yorumlama
sanatı olan hermenötik köken itibarı ile Kutsal kitabı ve diğer
anlaşılması güç olan metinleri yorumlama teorisi ve metodudur.2
Bu bağlamda hermenötik, genel anlamda herhangi bir ifade, anlam,
metin

ya

da

sanat

eserini

yorumlama

sanatı

olarak

da

tanımlanmaktadır.3
Anlama

kavramına

açıklık

kazandırma

gayretinde

olan

H. G. Gadamer, “Hermeneutik”, Hermeneutik Üzerine Yazılar, Çev. ve der. Doğan
Özlem (İstanbul: İnkılâp Yay., 2003), 13.
1

Michael Inwood, “Hermeneutics”, Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy
(London and New York: Routledge, 2000), 348.
2

Arslan Topakkaya, Felsefî Hermeneutik, Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe
Bölümü Dergisi 4 (2007), 76.
3
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hermenötik, bir düşünme veya felsefî tefekkür geleneğidir.4 Böylece
hermenötik, anlama fenomenini derinliğine araştırmayı meşru hale
getirir. Bu nedenle hermenötik fenomenin günümüzdeki aktüelliğini
bilimler dışındaki meşrulaştırmasına borçlu olduğu söylenebilir.5
Felsefî hermenötik ise genelde hermenötik disiplini üzerine
felsefî fikir yürütme işlemi olarak tanımlanır. Bu bağlamda felsefî
hermenötiğin üç farklı tanımının öne çıktığı görülmektedir. Birinci
anlamda metinleri anlama ve yorumlamanın genel öğretisi olarak
tanımlanan felsefî hermenötik, ikinci anlamda insan davranışları ve
eserlerinin anlaşılmasını sağlayan öğreti olarak tarif edilir. Üçüncü
anlamda ise felsefî hermenötik insanın kendi ontolojik temellerini
anlama gayreti olarak tanımlanmaktadır. Özel anlamda ise felsefî
hermenötik Gadamer’in felsefî pozisyonunun adı olarak karşımıza
çıkmaktadır.6
1.Hermenötiğin Tarihî Süreci
Hermenötik kavramı Yunanca bir fiil olan ve genelde
“yorumlamak” şeklinde tercüme edilen “hermêneia”’ kökünden
gelmektedir.7 Kelimenin kökeni, mitolojide tanrılardan haberler
getiren haberci-tanrı Hermes’le de alakalıdır. Hermes, anlaşılmaz
olanı insanın anlayacağı bir söz kalıbına döktüğünden dolayı
mitolojide dil ve yazıyı icat etme şerefinin ona atfedildiği görülür.8
Hermenötik terimini, yorumlama yöntemi anlamında ilk defa
kullanan, Alman yazar J. Danhhauer’dir. 1654 yılında çıkan bir
kitabının Latince başlığı “Hermeneutica sacra sive methodus
exponendarum

sacrarum

literarum”

“Kutsal

Metinlerin

Gerard Bruns, Antik Hermeneutik, Çev. İhsan Durdu (İstanbul: Yeni Zamanlar
Yay., 2001), 15.
4

5

Zeki Özcan, Teolojik Hermenötik (İstanbul: Alfa Yay., 1998), 102.

Topakkaya, Felsefî Hermeneutik, 76,77.
Richard E. Palmer, Hermenötik, Çev. İbrahim Görener (İstanbul: Anka Yay.,
2002), 39.
6
7

Osman Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları
Hermeneutik (Ankara: Kitâbiyât, 2002), 22.
8
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Açıklanmasının Yöntemi Olarak Kutsal Hermeneutik” şeklindedir.9
Hermeneutica şeklinde Lâtince’ye ve oradan da Batı dillerine
geçen kelime, o zamandan beri, Grekçe kök anlamının içeriğine
bağlı olarak, yorum sanatı ya da yorum bilimi olarak anlaşılır.
Patristik

Dönem’de

hermenötik/hermeneutica

hermenötik,
sacra”

tümüyle

olarak

“teolojik

karşımıza

çıkar.

Hermenötiği geliştirmek için ilk çabalar Rönesans’la başlamış ve
Schleiremacher’a gelinceye kadar bu konuda pek çok çalışma
yapılmıştır. Bu çabaların sonucunda iki yeni hermenötik daha
ortaya çıkar: “felsefî/filolojk hermenötik” ve “hukukî hermenötik”.
Daha sonra ise, bu üç hermenötiğin birbiriyle kaynaşmasından
“genel hermenötik” doğmuştur.10
Hermenötik yönteme tali unsur olarak bakma alışkanlığını
terk ederek anlama sorunlarını bütün olarak ele almaya başlayan
iki

önemli

isim

Schleiermacher

ve

Dilthey

olmuştur.

Schleiermacher, hermenötiği bir yardımcı disiplin olmaktan çıkarıp
evrensel felsefi bir sorun olarak ele alır.11 Bu bağlamda o, özel
hermenötik yaklaşımlara karşıt bir genel hermenötiği tesis etme
yönündeki

ilk

Schleiermacher,
fenomeninin

adımları

atan

hermenötiğin

bizzat

kendisine

düşünür
tarihinde
yönelen

olarak
ilk

görülür.12

defa

düşünürdür.13

anlama
Onun

hermenötiği, bireysel, kültürel ve tarihsel hayatın bütün insani
ifade tarzlarına giriş olması bakımından bir genel “verstehen”
(anlama) teorisidir.14 Schleiermacher’in genel hermenötik yöntem
9

Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 48.

10

Özcan, Teolojik Hermenötik, 6,7.

11

Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 48.

Gayle L. Ormiston ve Alan D. Schrift; “Hermeneutiğe Giriş”, Hermeneutik ve
Hümaniter Disiplinler, Çev. ve der. Hüsamettin Arslan (İstanbul, Paradigma Yay.,
2002), 17.
12

13

Ormiston ve Schrift, “Hermeneutiğe Giriş”, 19.

Dieter Misgeld, “Gadamer’in Hermeneutiği Üzerine”, Hermeneutik ve Hümaniter
Disiplinler, Çev. ve der. Hüsamettin Arslan (İstanbul, Paradigma Yay., 2002), 73.
14
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çağrısını takip eden Wilhelm Dilthey ise hermenötiği, “yazılı ifadeleri
anlamanın metodolojisi” olarak görür. Fakat o, hermenötiğin,
Schleiermacher’in öngördüğünden çok daha geniş epistemolojik
uygulama

alanına

sahip

olduğu

kanaatindedir.

Bu

noktada

Dilthey’in hermenötik yöntemi, insan bilimleri için, doğa bilimlerine
bilimsel yöntemin sağladığı temel kadar güçlü bir felsefî temel
sağlamayı hedefler.15 Dilthey’a göre hermenötik yöntemin nihai
gayesi, yazarı, onun kendisini anladığından daha iyi anlamaktır.16
Martin Heidegger’in yazılarıyla birlikte hermenötik yaklaşım
ve söylemde temel bir değişmenin olduğu görülür. Schleiermacher
ve Dilthey’ın eserlerinde görülen epistemolojik ve metodolojik
sınırlamaları aşmak için Heidegger, hermenötik analizi Varlık
(Being) sorununa çevirir.17 Onun dasein hermenötiğine göre,
“anlamak” ve “yorumlamak” insan varlığının temel şekilleridir.18
Heidegger, ilk olarak anlamanın neye göre olduğu ve nasıl bir ufuk
içinde gerçekleştiğinin net bir şekilde ortaya konulması gerektiğini
düşünür. Bu manada yalnız anlamanın değil aynı zamanda dilsellik
ve

zamansallığın

da

insan

varoluşunun

yapıları

içerisinde

düşünülmesiyle birlikte hermenötik açıdan yeni bir ufuk açılmış
olur.19
Hermenötiğin tarihi süreciyle ilgili aktarmaya çalıştığımız
yukarıdaki bilgiler ışığında, H. G. Gadamer’in hermenötiğe bakışı ve
onun felsefî hermenötiğinin mahiyeti gibi hususların irdelenmesi
daha faydalı olacaktır.
2.Gadamer’in Felsefî Hermenötiği
Gadamer’ “Hakikat ve Yöntem” adlı başyapıtında hermenötik
problem üzerinde durur.20 Bu eserde Gadamer hermenötiğini
15

Ormiston ve Schrift, “Hermeneutiğe Giriş”, 20.

Wilhelm Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, Çev. Doğan Özlem (İstanbul,
Paradigma Yay., 1999), 107.
16

17
18
19
20

Ormiston ve Schrift, “Hermeneutiğe Giriş”, 21.
Palmer, Hermenötik, 73.
Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları,100.
Monica Vilhauer, Gadamer’s Ethics of Play (Lanham, Maryland: Lexington Books,
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şekillendiren aslî unsur hakikattir. Yöntem, hakikatten sonra
gelir.21 İncelememizin ilerleyen bölümlerinde Gadamer’in yönteme
karşı takındığı bu olumsuz tavrın onun felsefî hermenötiğinde
belirleyici bir unsur olduğu daha net bir şekilde görülecektir.
Gadamer’in

hermeneuein

kavramını

kullanımında

Heidegger’in ontolojik hermenötiğinin önemli etkisi olduğu görülür.
Heidegger insanın ontolojik olarak hermenötik bir varlık olduğunu
öne sürer. Ona göre, insan dünyasını sürekli olarak yorumlar. Bir
şeyi ‘bir şey olarak’ anlamak demek, onu yorumlamaktır. Kısaca,
anlamak yorumlamak demektir.22 Bu noktada hermenötik geleneği
Heidegger’in fenomenolojik ontolojisi ışığında felsefî açıdan yeniden
yoğuran Gadamer, hermenötiği tüm insan bilimleri için geçerli
olacak boyuta ulaştırmaya çalışır.23
Gadamer’e göre ise hermenötik, yazılı söz olma niteliğinden
veya kültürel ya da tarihsel mesafeden dolayı uzağımıza düşmüş
olan şeyin tekrar dile gelmesine izin vermek demektir. Başka bir
deyişle hermenötik, yazılan ve söylenenlerin yeniden dile gelmesini
sağlama sanatıdır.24 Gadamer ayrıca hermenötiğin, anlamanın
karakter ve temel tüm şartlarına ilişkin felsefî araştırma olduğu
vurgusunu da yapar.25 Gadamer’e göre hermenötik insan yaşamının
her

köşesine

dokunmaktadır.26

Bu

bağlamda

ona

göre,

hermenötiğin görevi sadece konuşma ve yazıya değil, hemen hemen
tüm insani yaratımlara “anlam”ın sokulmuş olduğu gerçeğinden
2010), 3.
Hüsamettin Arslan- İsmail Yavuzcan, “Türkçe’de Gadamer’e Ön Söz”, Hans Georg
Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1 içinde, Çev. Hüsamettin Arslan- İsmail Yavuzcan
(İstanbul: Paradigma Yay., 2008), XIV.
21

22

Arslan, Yavuzcan, “Türkçe’de Gadamer’e Ön Söz”, XIV.

Burhanettin Tatar, Hermenötik, (İstanbul: İnsan Yay., 2004), 32.
Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 49.
25 Susan Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Mannheim, Gadamer, Foulcault
ve Derrida, Çev. Hüsamettin Arslan- Bekir Balkız (İstanbul, Paradigma Yay., 1999),
126.
26 Vilhauer, Gadamer’s Ethics of Play, 4.
23
24
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hareketle bu anlamı tekrar okumak demektir.27 Kısaca, Gadamer
için hermenötik araştırma, bir varlık sorgulaması ve son noktada dil
araştırmasıdır.28
Gadamer’e göre, hermenötik, felsefe, sanat ve tarih gibi
bilimin dışında ikamet eden tecrübe tarzlarıyla ilgilenir. Zira bunlar
bütünüyle

bilime

has

metodolojik

araçlarla

doğrulanamayan

hakikatin iletişime maruz kaldığı tecrübe tarzları olarak karşımıza
çıkmaktadırlar.29 Bu bağlamda, ona göre hermenötiğin amacı,
nesnel olarak geçerli anlama için gereken kuralları tespit etmekten
ziyade bizzat anlamanın kendisini olabildiği ölçüde kapsamlı olarak
kavramaktır.30 Sonuç olarak doğrulama yöntemini sadece bilimsel
yönteme indirgemenin bizi felsefe, ahlak, sanat gibi sahalardaki
tecrübelerimizi anlama noktasında önemli sorunlarla karşı karşıya
bırakacağını söylemek mümkündür.
Gadamer hermenötiği, Dilthey gibi tin bilimlerinin kendine
has metodolojisi olarak görmekten çok onu insanın veya tarihsel
varoluşun doğasını ortaya çıkaracak anahtar olarak değerlendirmiştir.31 Bu bağlamda o hermenötiğin sadece beşeri disiplinler için metodolojik bir temelden ibaret olmayıp onun aynı zamanda felsefenin
evrensel bir varlık biçimi olduğunu iddia eder.32 Gadamer’e göre,
hermenötik yalnızca bir teori, daha da kötüsü diğer yöntemlerle
mukayese edilebilecek bir yöntem de değildir. Hermenötiğin daha
çok, evrensel anlama sürecinin incelenmesi olduğunu vurgulayan
Gadamer, bu anlamanın doğal bir insani yetenek olduğunu iddia

27

Gadamer, “Hermeneutik”, 29.

Seyit Coşkun, Gadamer’de Hermeneutik Yöntem, Kaygı Dergisi, Uludağ
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 12 (2009), 32.
28

Brice R. Wachterhauser, “Söylediğimiz Şey olmamız Gerekir mi? İnsan
Bilimlerinde Hakikat Üzerine Gadamer”, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, Çev.
ve der. Hüsamettin Arslan (İstanbul: Paradigma Yay., 2002), 127.
29

30

Palmer, Hermenötik, 280.

31

Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü (İstanbul: Paradigma Yay., 2005), 741.

32

Palmer, Hermenötik, 278.
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eder.33 Hermenötiğin ontolojik önceliği ve evrenselliği iddiası Heidegger’de zımnen, Gadamer’de ise daha net bir şekilde vardır.34
Gadamer için hermenötik yukarıda da belirtildiği üzere
sadece tinsel bilimlerin metodu veya her türlü eseri daha iyi anlama
ve yorumlama sanatı demek değildir. Ona göre hermenötik bizzat
insanın özsel varlığı ile ilgilidir. Bu bağlamda hermenötik insanın
zamansallığı, tarihselliği, sonluluğu, geleneği, dinî ve kültürü ile
doğrudan alakalı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca
insan varoluşunun sırrını anlama gayretinde olan hermenötik bunu
yaparken diğer insanlarla özsel bir birlik kurmayı hedefler.35
Hermenötiği, sadece kültürü anlamanın değil, her şeyi
anlamanın alanına dâhil eden Gadamer, hermenötiğin evrensel
olduğunu ısrarla savunur.36 Onun evrensellik iddiasında bulunan
hermenötiğinin hem gündelik hayatın pratik boyutunu hem de
bilimsel etkinliklerimizin teorik alanını “ortak anlama” zemininde
diyalektik bir ilişki içine sokma gayretinde olduğu görülür.37 Bu
noktada Gadamer hermenötiğin bütün insanlar arası tecrübenin
temeli olduğunu iddia eder.38
Gadamer’de felsefi hermenötik hem dünyayla ilgili bütün
kavrayışımız hem de bu kavrayışın içinde kendisini ortaya çıkardığı
farklı bütün formlar için asli öneme sahiptir.39 O, en çok felsefî
hermenötiğe yönelik görüşleriyle tanınır.40
Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, 145.
Richard J. Bernstein, “Hermeneutikten Praksise”, Retorik, Hermeneutik ve Sosyal
Bilimler, İnsan Bilimlerinde Retoriğe Dönüş, Çev. ve der. Hüsamettin Arslan
(İstanbul: Paradigma Yay., 2002), 59.
35 Topakkaya, Felsefî Hermeneutik, 78.
36 Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 134.
37 Tatar, Hermenötik, 8.
38 Hans Georg Gadamer, “Hermeneutik Refleksiyonun Kapsamı ve Fonksiyonu”
Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler, İnsan Bilimlerinde Retoriğe Dönüş, Çev. ve
der. Hüsamettin Arslan (İstanbul: Paradigma Yay., 2002), 12.
33
34

39

Gadamer, “Hermeneutik Refleksiyonun Kapsamı ve Fonksiyonu”, 1.

Kathleen Wright, “Gadamer”, Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy
(London and New York: Routledge, 2000), 303.
40
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Gadamer’in felsefî hermenötikte öncelikli hedeflerinden birisi,
sosyal bilimlerin “aşağılık kompleksi” olarak adlandırılan şeyi
ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda o, insan bilimlerinin konusu
olan insani anlamanın bütün bir bilmenin ön şartı olduğunu
vurgulamak suretiyle insan bilimlerinin mantıksal açıdan doğa
bilimlerine öncelikli olduğunu öne sürer.41 Kısaca beşeri bilimlerin
insanın kendi kendisini anlamasıyla doğrudan ilgili olmalarından
ötürü doğa bilimlerinden farklı oldukları gerçeğini unutmamak
gerekir.42
Gadamer’in

felsefî

hermenötiği

Heideggerci

anlamanın “dilselliği” içinde geliştirmek suretiyle

kavrayışı,
Heidegger’in

hermenötiğe fenomenolojik yaklaşımını işler. Gadamer’e göre de dil,
anlamanın bizatihi kendisinin içinde gerçekleştiği evrensel ortam
olup dilin tarzı veya gerçekleşmesi ise yorumdur. Heidegger gibi
Gadamer’in de hermenötik sorgulamanın faaliyet alanını sadece
insan

bilimlerinin

metodolojisine

uygun

olan

problemlerle

sınırlandırmaya karşı olduğu görülür.43 Gadamer anlama ve
yorumlamayı felsefi bir sorun olarak ele alma gerekliliğini sık sık
vurgular.44 O, felsefi hermenötiğin betimleyici olduğunu ve bir
yöntem önermediğini iddia eder. Gadamer felsefi hermenötiğin
sadece, anlama tecrübesinin ortak öğelerini, anlamanın şartlarını ve
imkânlarını keşfetmeye çalıştığını belirtir.45
Gadamer’in

hermenötik

ve

felsefî

hermenötiğe

dair

görüşlerinin genel yapısının ortaya konulmasının ardından onun
geliştirmeye çalıştığı felsefî hermenötiğin hangi kavramlar üzerine
bina edildiğini ele alabiliriz. Burada belirtilmesi gereken husus,
Gadamer’in felsefî hermenötiğinin bir bütünlük arz ettiği başka bir
deyişle onun felsefî hermenötiğinin çatısını oluşturan kavramların
birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisinde olduğudur. Bu çalışmada ilgili
41
42
43
44
45

Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, 165.
Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 109.
Ormiston ve Schrift, “Hermeneutiğe Giriş”, 24.
Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 112.
Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 172.
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kavramları ayrı ayrı başlıklarda ele almaktaki amaç ise onun felsefi
hermenötiğini sistematize ederek biraz daha anlaşılır hale getirmeye
çalışmaktır.
2.1.

Gadamer’in

Felsefî

Hermenötiğinde

“Yöntem”

ve

“Hakikat” Kavramları
Gadamer, hermenötiğin modern bilim tarafından tesis edilmiş
olan yöntem kavramının sınırlarını aştığını iddia eder. Ona göre,
metinleri anlama ve yorumlama sadece bilimi ilgilendiren bir şey
olmayıp metinleri anlama ve yorumlama insanın dünya tecrübesine
ait bir husustur. Gadamer’e göre hermenötik fenomen temelde bir
yöntem problemi değildir.46 Bu bağlamda “Hakikat ve Yöntem” adlı
bir

eserin,

en

azından,

hakikat/doğru/doğruluk

sorununu

doğrudan ve sistematik tarzda tartışmadığını söylemek, gerçekten
çok şaşırtıcı bir durumdur. Bu noktada Gadamer’in magnum
opus’u / şaheseri olan “Hakikat ve Yöntem” adlı eserinin, insan
bilimlerinde anlamanın ve yorumun mahiyeti ve şartları konusunda
çok şey söylese de bu alanlarda hakikat/doğruluk problemini net
bir şekilde ele almadığı görülür.47 “Hakikat ve Yöntem” adlı eserinde
Gadamer’in

amacı,

bilimsel

yöntemin

hakikat/

doğru

üretemeyeceğini öne sürmek değil, diğer bilgi türlerinin çok daha
temel bilgi türleri olduğunu iddia etmektir.48
Gadamer’e göre eleştirilmesi gereken asıl nokta 18 ve 19.
yüzyılda hakikatin bilimsel pozitivist yönteme havale edilmesidir.
Bu noktada Gadamer, hakikat ve yöntem arasındaki kopukluğun
tam bir skandal olduğunu öne sürer. Ona göre bu skandal
modernliğin başarısızlığını simgelemektedir. Zira modern insan
Hans Georg Gadamer, Truth and Method, Trans. Joel Weinsheimer, Donald G.
Marshall (Bloomsbury Publishing, 2013), XX.; Hans Georg Gadamer, Hakikat ve
Yöntem 1, Çev. Hüsamettin Arslan- İsmail Yavuzcan (İstanbul: Paradigma Yay.,
2008), XXXIII.
47 Wachterhauser, “Söylediğimiz Şey olmamız Gerekir mi? İnsan Bilimlerinde
Hakikat Üzerine Gadamer”, 127.
48 Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, 199.
46
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kuramsal bir kesinlik olmaksızın gündelik yaşamıyla ilgili en ufak
kararları bile alamamaktadır. İşte felsefi yorumsama modern
bilincin bu tuhaf yalanlarından kurtulmaya çalışır. Böylece bilimsel
yönteme duyulan putperestçe inancı, bilimlerin adı konmamış
otoritesini düzeltmeyi amaçlar.49 Gadamer’e göre metodolojik olarak
kontrol edilebilen şey sadece hayat tecrübemizin küçücük bir
parçasından ibarettir. Hayat ve birbirimizle ilişkiler evrenimiz, ifade
edilebilen, paylaşılabilen şeyler, sevgilerimiz, sempatilerimiz ve
antipatilerimiz,

kavramlaştırılması

mümkün

olmayan

hayat

faktörleri; bütün bunlar yöntemin kontrolünde olan alanların
dışında kalmaktadır. Ancak biz burada da “hakikat”i tecrübe eder,
onu paylaşır, iletir ve onunla birlikte yaşarız. Gadamer’in “Hakikat
ve Yöntem” adlı eserinde ilgilendiği hermenötik hakikat budur.50
Gadamer açısından esas sorun insan doğasıdır. O, Heidegger
gibi en başta insanı anlamayı hedefler. Bu yüzden onun nazarında
yöntem sorunlarına yönelik ilgi, bir insanın idrak sahibi bir yaratık
olarak ne olduğuna dair antropolojik soruya kıyasla ikinci sırada
yer almaktadır.51 Gadamer ayrıca insan bilimlerindeki hakikat
sorununu kendinin/benin-bilgisi sorunundan ayrı düşünmez. Bu
bağlamda Gadamer insan bilimlerinde, bildiğimiz şeyin nihai
belirlemede,

kendimiz

olduğunu

vurgular.

Ona

göre

insan

bilimlerinde bilgi daima, kendi/ben-bilgisi hakkında bir şeydir.52
Gadamer’e göre, özne-nesne ontolojisine dayalı olan yöntem
fikrinden kaynaklı kesinlik düşüncesi, araştırmacının hem kendi
tarihselliğini dikkate almamasına hem de modern öznelciliğe
düşmesine sebep olmaktadır. Bununla birlikte Gadamer hatalardan
uzak durabilme noktasında yöntemin kabul edilmesi gerektiğini de
Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, Önce Söz Vardı, Yorumsamacılık
Üzerine Bir Deneme (Ankara: Vadi Yay., 1999), 46.
50 Arslan, Yavuzcan, “Türkçe’de Gadamer’e Ön Söz”, XVIII.
51 G. Skirbekk, N. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Çev.
Emrah Akbaş, Şule Mutlu (İstanbul, Kesit Yay., 2006), 583.
52 Wachterhauser, “Söylediğimiz Şey olmamız Gerekir mi? İnsan Bilimlerinde
Hakikat Üzerine Gadamer”, 130.
49
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belirtir.53 Gadamer hatalardan kaçınmak için yönteme olumlu
bakmakla birlikte onun karşı çıktığı şey, doğrulama ve kesinlik
ilkelerini temel almak suretiyle hakikat bilgisini yöntem aracılığıyla
sınırlandıran bilimsel nesnellik fikrinin arka planında yer alan öznenesne ontolojisidir. Ona göre özne-nesne arasında bir mesafe ve
yabancılaşmayı öngören bilimsel yöntemin evrensellik iddiasına
insanın hakikat (dünya) tecrübesi karşı koymaktadır.54 Gadamer,
hermenötik projesinin Schleiermacher’de olduğu gibi geleneksel
hermenötiğin başarmaya çalıştığı ya da Dilthey’da olduğu gibi
temelci hermenötiğin izlediği bir yöntembilimsel araştırmadan
ziyade temel niteliği itibariyle ontolojik olduğunu vurgular. Bu
bağlamda Gadamer’e göre, metni anlama ve yorumlama sadece bir
bilim konusu olmayıp aynı zamanda genel olarak insanın dünya
tecrübesine ait olduğu için, hermenötik olay özü itibariyle bir
“yöntem sorunu” değildir.55
Sonuç olarak Gadamer’in doğa bilimlerinde yürürlükte olan
yöntem bilgisine karşı tam bir güvensizlik içerisinde olduğunu
söylemek

mümkündür.

yakalanamayacağı

inancında

Bilimsel
olan

yöntemlerle
Gadamer,

hakikatin

hakikate

ancak

hermenötik çalışmayla varılabileceği kanaatindedir.56
2.2.

Gadamerin Felsefî Hermenötiğinde “Tecrübe” Kavramı
Gadamer,

tecrübenin

hafızada

oluştuğunu

söyler.

Bu

noktada, tecrübe onu yaşayan kişi için tecrübedir. Tecrübe edilen
her şey, biri tarafından tecrübe edilerek anlamı kısmen bu benin
birliğine ait olmakta ve bu durum aynı zamanda tek bir hayat ile
Burhanetttin Tatar, “Hans- Georg Gadamer ve Hakikat ve Yöntem (Wahrheit
und Methode) Adlı Eseri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1213 (2001), 285.
54 Burhanettin Tatar, Felsefî Hermenötik ve Yazarın Niyeti, Gadamer versus Hirsch
(Ankara: Vadi Yay.,1999), 137.
55 Tatar, Felsefî Hermenötik ve Yazarın Niyeti, 30.
56 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme,
52.
53
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bütün arasındaki eşsiz ve mutlak bir ilişkiyi içermektedir. Nitekim
bir tecrübedeki asli unsur onun hakkında söylenebilecek şeyle veya
anlamlı sayılabilecek şeyle tüketilememesidir. Çünkü tecrübenin
varlık

modu

onunla

ilişkiye

asla

son

verilemeyecek

ölçüde

belirleyicidir. Kısaca “erlebnis” (tecrübe) diye adlandırılan şey
unutulamaz, yeri doldurulamaz, anlamı kavramsal belirlemeyle
tüketilemez bir şey demektir.57
Gadamer doğa bilimlerinin tecrübe anlayışının da ciddi
problemler

içerdiği

görüşündedir.

Ona

göre

tecrübenin

tekrarlanabilir olması konusundaki ısrarıyla doğa bilimlerinin
yöntemi, tecrübeden bütün tarihsel unsurları çıkarmak suretiyle
onu gereksiz ölçüde basitleştirmekte ve onun reel bir süreç olma
karakterini gözden kaçırmaktadır.58
Gadamer’e

göre,

gerçek

deneyim

bir

kişinin

kendi

tarihselliğini tecrübe etmesi demektir. Tarih içerisinde duran ve
eylem yapan insanoğlu, tecrübe vasıtasıyla beklentileri olabilecek ve
planlar kurabilecek bir halde, geleceğe dair bir fikir edinir. Bu
bağlamda bir kişiyi geçmiş ve geleceğe karşı açık bir konuma
yerleştiren deneyimdeki olgunluk aynı zamanda Gadamer’in tarihsel
olarak

faal

bilinç

diye

zihninde

tuttuğu

şeyin

de

özünü

oluşturmaktadır. Gadamer deneyimin beklentiye bağlı olarak çok
yönlü bir hayal kırıklığı olayı olduğunu vurgular. Hatta o deneyimin
sadece bu yolla elde edilebileceğini iddia eder. Ona göre olumsuzluk
ve hayal kırıklığı, deneyimin ayrılmaz bir parçası durumundadır.
Çünkü insanın tarihsel varoluşunun tabiatında deneyim şeklinde
açığa çıkan bir olumsuzluk dönemi vardır. Bu yüzden Gadamer
deneyimin

gerçekten

deneyim

ismini

hak

edebilmesi

için

beklentilerin aksi yönünde hareket edeceğini öne sürer.59
2.3.

57
58
59

Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde “Anlama” Kavramı

Gadamer, Truth and Method, 61. ; Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1: 92.
Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, 143.
Palmer, Hermenötik, 257,258.
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Gadamer, tarihsel

bir çerçeve

içinde

var

olan bilinçli

insanların kendilerini dünyaya bağlamalarının en temel yolunun
“anlama” olduğunu vurgular. Buna göre, anlamanın, epistemolojik
bir anlamdan ziyade, ontolojik bir anlamı vardır.60 Bu bağlamda ona
göre anlama fenomeni, dünya ile her insani ilişkiyi içine alır. Bilim
için de bağımsız bir geçerliliği olan anlama fenomeni bilimsel
yöntemin terimleri çerçevesinde yorumlanma teşebbüslerine de
direnmektedir. Çünkü anlam bilimlerinin bilimin dışında kalan
tecrübe tarzlarıyla, yani felsefenin, sanatın ve bizatihi tarihin
tecrübesiyle
belirtildiği

sıkı
gibi,

bir

ilişkisi

vardır.61

Gadamer

hermenötiği

anlama

temelinde

yukarıda

da

tanımlarken;

hermenötiği anlamayı ise insandaki ontolojik bir süreç ve felsefî bir
gayret olarak görmektedir.62
Gadamer’in felsefi hermenötiğindeki anlama kavramını net
bir

şekilde

anlamaya

ortaya
karşı

koyabilmek

takındığı

için

tavrın

aydınlanmacı

belirtilmesi

yaklaşımın

çok

önemlidir.

Aydınlanmacı yaklaşıma göre anlama veya bir metni anlama
öznenin,

karşısında

bağımsız

olarak

durmakta

olan

metni,

kendisinden bir şey katmadan olduğu gibi kavramasıdır. Bu tanıma
göre metnin anlamı öznenin karşısında durup onun tarafından
keşfedilmeyi beklemekte ve anlama olayında özne pasif durumda
kalmaktadır. Bu bağlamda özne, metni anlama esnasında ‘anlam’ a
kendisinden bir katkıda bulunamaz ki zaten bulunmaması da
gerekir. Çünkü o, sadece metnin anlamını keşfeder. Gadamerci
anlama kavramı ise özne ve nesnenin karşılıklı etkileşimini öngörür.
Burada anlama, öznenin etkinliği ile başlamaktadır. O yüzden
burada özne pasif değil aktiftir. Anlama sujenin ön-bilgilerine
dayanmak suretiyle başladığından dolayı burada suje anlamaya (ve
anlama) zorunlu bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Bu durumda,
60

Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 741.

61

Gadamer, Truth and Method, XX, XXI. ; Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1: XXXIV.

62

Palmer, Hermenötik, 216.
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sujenin ön-bilgisi ile başlayan anlama eylemi ve bunun sonucu
olarak ortaya çıkan ve sujenin katkılarını içeren ‘anlam’ın sujeden
bağımsız olması da mümkün değildir. Çünkü bu anlayışa göre
metnin anlamı aydınlanmacı yaklaşımda söz konusu olduğu gibi
şurada keşfedilmeyi bekleyen bir şey olmayıp sujenin katkılarıyla
‘oluşan’ bir şeydir.63
Gadamer’e göre, nesnel olarak geçerli yorumdan bahsetmek
saflıktır. Çünkü bu iddia tarih dışında var olan bir yerden anlama
eyleminin gerçekleştirilebileceğini varsaymaktadır.64 O anlamanın
geleneğin akışında, geçmiş ile geleceği karıştıran bir konumda yer
aldığını belirtir.65 Bu bağlamda anlamanın görevi, yorumcunun
ufkuyla yorumlanan şeyin ufkunun nasıl kaynaştığını açıklamak
demektir.66 Sonuç olarak diyebiliriz ki anlama, iki farklı ufkun
kaynaşarak yeni bir ufuk içinde bütünleşmesi şeklinde ortaya
çıkmaktadır.67
2.4.

Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde “Yorum” Kavramı
Gadamer’in felsefî hermenötiğinde anlama ve yorumlama çok

sıkı

bir

bağ

yorumlamanın
olmadığı

ile

birbirine

anlamaya

görüşündedir.

bağlıdır.

sonradan
Ona

Bu

bağlamda

eklenen

göre

Gadamer,

tesadüfi

anlama,

her

bir

şey

zaman

bir

yorumlamadır ve dolayısıyla da yorumlamayı, anlamanın açık bir
biçimi olarak değerlendirmek gerekir.68 Bu bağlamda yorumlama,
belirli bir anlamda muhtemelen yeniden-yaratmadır, fakat bu ilk
yaratma eyleminin değil, yaratılan eserin yeniden yaratılması
demektir ve eserin yorumcunun onda bulduğu anlama göre yeniden
temsil

edilmesidir.

Gadamer’e

göre,

tarihsel

varoluşumuzun

Ramazan Ertürk, “Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde ‘Ön Yargı’ Kavramı ve
Düşündürdükleri”, Felsefe Dünyası, Türk Felsefe Derneği Yayını 38 (2003/2),
67,68.
63

64
65
66
67
68

Palmer, Hermenötik, 79, 80.
Palmer, Hermenötik, 243.
Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, 195.
Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 206.
Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 119.
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sonluluğu göz önüne alındığında, bütünüyle eşsiz, doğru yorumun
olması fikri makul görünmemektedir.69
Gadamer’e göre insan daima süreç içerisinde bulunur. Bu
yüzden de hiçbir zaman sürecin dışına adım atıp onu inceleyemez.
Ona göre, insan sezgi gücünü ilerletebilir ve böylece öğrenebiliryaşça ve hikmet bakımından olgunlaşır-, ancak hiçbir zaman tarih
dışındaki zamansız bir konumdan ‘nihai’ gerçeğe ulaşmış gibi bir
tavır takınamaz. Bu anlamda insan daima yolun üzerindedir. Kısaca
insanın anlayışı daima tarihsel olarak belirlenecek ve yorum süreci
hiçbir zaman sona ermeyecektir.70 Buradan hareketle, yorumun,
insan düşüncesinin belki de en temel hareketi olduğunu söylemek
mümkündür.71 Sonuç olarak yorumlamanın Gadamer’in felsefî
hermenötiğinde önemli bir yere sahip olduğu rahatlıkla ifade
edilebilir.
2.5.

Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde “Dil” Kavramı
Gadamer’in felsefî hermenötiğinde dilin çok önemli bir yeri

vardır. O dilin, sadece sembolik formlar arasında yer alan bir araç
olmadığını vurgular.72
nesne

olmayıp

o

Gadamer’e göre, dil yalnızca elimizdeki bir
geleneğin

haznesi

ve

içinde

varlığımızı

sürdürdüğümüz ve kendisiyle dünyamızı algıladığımız ortamdır/
vasıtadır.73
Gadamer’in dile verdiği önemin arkasında Heidegger’in etkisi
net bir şekilde kendini hissettirmektedir. Heidegger, dili sadece bir
iletişim aracı olarak gören teorileri eleştirir. Ona göre, insan olmak
konuşmak demektir. Heidegger bizim özümüzün dilin gücünü
barındırmak zorunda olduğunu düşünür. Aksi takdirde, varlıkların
tamamının bize kapalı kalacağını kısacası bizim varlığımız ile

72

Gadamer, Truth and Method, 123. ; Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1: 154.
Skirbekk, Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, 586.
Palmer, Hermenötik, 35,36.
Gadamer, “Hermeneutik”, 29.

73

Gadamer, “Hermeneutik Refleksiyonun Kapsamı ve Fonksiyonu”, 11.

69
70
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yokluğumuz arasında bir farkın olmayacağını vurgulayan Heidegger
böylelikle var olmamızı dile bağımlı kılar.74 Gadamer de dilin bu
dünya içinde yer alan varlığımızın temel işleyiş modu ve dünyanın
oluşumu ile alakalı her şeyi kapsayan form olduğunu belirtir.75 O,
dilde, ‘ben’ ve dünyanın orijinal birliklerini ifşa ettikleri merkezî
nokta olarak bir evrensel ontolojik yapı bulur.76 Bu bağlamda bizzat
insan vasfının linguistik özellikte olduğunu ileri süren Gadamer,
dilin varlık, anlama, tarih, varoluş ve gerçeklikle ilişkileri gibi
tamamen felsefî problemlere dalar.77
Dilin, insanın öznelliğinin hizmetinde bir araç olmayıp, içinde
geçmiş ve mevcut anın gerçek bir diyalog ya da yaşayan bir
konuşmayı

gerçekleştirdiği

aşkın

(transcendental)

bir

zemin

olduğunu sıkça vurgulayan Gadamer’e göre, varlığı anlamak
temelde linguistik bir hadisedir. Böylece Gadamer, dil sorununu
felsefi hermenötiğin merkezi konusu haline getirir.78 Artık nihai
noktada önemli olan, diğer bütün konuları anlamanın anahtarı
olduğu için anlaşılması gereken konu, dildir. Bu konu, neredeyse
Gadamer’in tartıştığı bütün diğer alt konuları gölgede bırakır ve
kendisiyle diğer konulara yaklaşılması gereken bir perspektif
sağlar.79 Kısaca onun ulaştığı sonuç dilin anlamaya götüren kapıyı
açacak anahtar olduğudur.80 Bütün bu değerlendirmeler ışığında
dilin

Gadamer’in

felsefî

hermenötiğini

şekillendiren

temel

unsurlardan birisi olduğunu söylemek mümkündür.
2.6.

Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde “Oyun” Kavramı

Gadamer ontolojik anlamanın anahtarı olarak oyun kavramını
Palmer, Hermenötik, 204,205.
Hans Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics, Trans. and Ed. Dawid E.
Linge, (University of California Press, London 2008), s.3. ; Hans Georg Gadamer,
“Hermeneutik Problemin Evrenselliği” Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, Çev. ve
der.; Hüsamettin Arslan (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2002), 61.
74
75

76

Ormiston ve Schrift, “Hermeneutiğe Giriş”, 25.

77

Palmer, Hermenötik, 74.
Tatar, Hans- Georg Gadamer ve Hakikat ve Yöntem Adlı Eseri, 300, 301.
Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, 129.
Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, 156.

78
79
80
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seçer. Oyunla bizatihi sanat eserinin kendi oluş modundan söz
eder.81 Gadamer’e göre, “oyun” fenomeni içerisinde, sanat eserinin
varlık

biçimine

ışık

tutan

pek

çok

anlamlı

unsur

bulmak

mümkündür. Gadamer oyun kelimesiyle insan öznesinin yaratma
ve eğlenme eylemini veya tavrını, oyuna katılan insan öznelliğinin
hürriyetini kastetmez. Ona göre, “oyun”, sanat eserinin kendi
başına bulunuş tarzına işaret eder.82

Bu bağlamda Gadamer

oyunun oynayanların bilincinden bağımsız bir öze sahip olduğunu
belirtir.83
Gadamer’e

göre,

oyun

oyuncunun

bilincinde

ya

da

tutumunda var olmayıp, tam tersine oyun oyuncuyu kendi alanına
sürükleyerek ona kendi ruhunu verir. Böylelikle oyuncu oyunu
kendisini

aşan

bir

gerçeklik

olarak

tecrübe

eder.

Oyunun

anlaşılması gereken bir anlamı vardır ve bu yüzden oyuncunun
davranışından ayrı bir varlığı söz konusudur.84 Bu manada oyunun
kendi dinamikleri ve oynayanların bilinçlerinden bağımsız hedefleri
vardır. O, bir özne karşısında duran bir nesne olmayıp, bizim
içerisine girdiğimiz bir varlığın, kendisini tanımlayan hareketidir.85
Sonuç olarak oyunun gerçek öznesi oyuncu değil, oyunun
kendisidir. Oyuncuyu büyüsüne hapseden, kendisine ram ederek
orada tutan oyunun kendisidir. Çünkü her oyunun kendine has
özel bir ruhu vardır.86 Görüldüğü gibi oyun kavramı da Gadamer’in
felsefî

hermenötiğinin

önemli

yapı

taşlarından

birisi

olarak

karşımıza çıkmaktadır.
2.7.

Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde “Sanat” Kavramı

Gadamer, Truth and Method, 106. ; Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1: 141.
Palmer, Hermenötik, 226.
83 Feysel Taşçıer, “Gadamer’in Diyalektik Hermeneutiği”, Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 ( 2017 / 2), 42.
84 Gadamer, Truth and Method, 113, 114. ; Gadamer, Hakikat ve Yöntem
1:153,154.
81
82

85

Palmer, Hermenötik, 226,227.

86

Gadamer, Truth and Method, 111. ; Gadamer, Hakikat ve Yöntem, 1: 149.
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Gadamer’e göre insan bilimleri tecrübesi her zaman sanat
tecrübesine yakın olmuştur. Çünkü sanat tecrübesi bize doğa
bilimlerinin yöntemsel sınırlamalarının dışında kalan bir tecrübe
kipinin varlığını kanıtlar.87 Ona göre sanat eserinde, başka bir yolla
ulaşamayacağımız bir hakikatin tecrübe edilmesi sanatın felsefi
önemini oluşturmaktadır. Sanat, kendisini rasyonalize etmeye
çalışan her girişime direnir. Bu yüzden, felsefe tecrübesi gibi sanat
tecrübesi de bilimsel bilincin kendi sınırlarını teslim etmesi için
yapılmış çok keskin bir ikaz olarak karşımıza çıkmaktadır.88
Gadamer’e göre, bir sanat eseri sadece zevk veren bir nesne
olamaz; o aynı zamanda bir sunuştur, o artık bir imaja çevrilmiştir
ve bir olgu olarak varlığın gerçekliğine aittir.89 Bu bağlamda sanatın
geçerliliği, onun estetik zevk uyandırmasında değil, varlığı açığa
çıkarmasında ortaya çıkar. Sanatı anlamak, onu bir nesne gibi
metotlu bir şekilde kesip bölmeyle ya da şekli içerikten ayırmakla
değil, varlığa açık olmakla ve eserin bize yönelttiği soruları işitmekle
mümkün olabilir.90 Gadamer’e göre, sanat yalnızca estetik olarak
anlaşılmalıdır fikri öldürücü bir yanlış anlamadan ibarettir. Bu
yanlış anlamanın kökeninde ise hakikat sorunlarında bilimsel
yöntemin egemen olması yatmaktadır.91
Sanat deneyimi, sanat eserinin müstakil bir özne karşısında
duran bir nesne olmadığını açıkça göstermiştir. Sanat eseri kendi
otantik oluşuna sahiptir. Sanat deneyiminin zaman süreci içinde
kalabilen konusu, eseri tecrübe eden kişinin öznelliği olmayıp,
bizzat

eserin

kendisidir.

Böylece

Gadamer

sadece

estetiğin

öznelleştirilmesi görüşünün artık çöktüğünü göstermekle kalmayıp,
kendi

hermenötiğinin

diyalektik

ve

ontolojik

özelliklerini

de

kanıtlamaya temel olabilecek bir model ortaya koymuştur.92 Sonuç
87

Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, 116.

88

Gadamer, Truth and Method, XXI. ; Gadamer, Hakikat ve Yöntem 1: XXXV.

89

Palmer,
Palmer,
Arslan,
Palmer,

90
91
92

Hermenötik, 226,227.
Hermenötik, 222,223.
Yavuzcan, “Türkçe’de Gadamer’e Ön Söz”, XX.
Hermenötik, 229,230.
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olarak Gadamer’in felsefî hermenötiğinin şekillenmesinde sanat
kavramının önemli bir yere sahip olduğu ifade edebilir.
2.8.

Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde “Ufuk” Kavramı
Gadamer

ufuk

kavramını,

belirli

bir

bakış

açısından

görülebilen her şeyi içine alan vizyon/görüş sahası olarak tanımlar.
Gadamer’in ufukların kaynaşması görüşü, hermenötik anlama
teorisinin bir başka merkezi unsurudur.93

Ufukların kesişmesi

“etkin tarihsel bilinç”, “hermenötik döngü” ve oyun gibi kavramlarla
birlikte onun felsefi hermenötiğinin temelini oluşturur ve anlamanın
ontolojisini kurar.94
Gadamer’in felsefî hermenötiğine göre metnin anlamı sadece
ve sadece metnin içine yerleştirildiği anlam ufku ışığında beliren
şeydir. Bu bağlamda yabancı bir metni anlamanın üstesinden gelme
derecesi

iki

kuramayacağına,

anlam

ufkunun

birbirlerine

birbiriyle

yaklaşıp

iletişim

kurup

yaklaşamayacaklarına

bağlıdır. Gadamer bunu ‘ufukların kaynaşması’ olarak adlandırır.
Ancak bu, iki ufkun da tek ve aynı ufka dönüştüğü anlamına da
gelmemektedir. Zira bir ufuk diğerinden farklıdır. “Benim anlam
ufkumun dönüşümünde ne olmuştur?” sorusuna cevap ararken
insanın derin bir oluşum geçirdiği görülür. Bu oluşum aynı
zamanda bir öğrenme sürecidir ve insan bu şekilde kendi ufkunu
genişletmek suretiyle daha çok şey anlar.95
Gadamer’in yukarıda vurgulamaya çalıştığı husus, içinde bulunduğumuz ufuk ya da bağlamın geçmiş ufuklar olmadan teşekkül
edemeyeceği yani kendi başına mevcut bağlam (ufuk) ın söz konusu
olamayacağı ile ilgilidir. Ufukların kaynaşması, belli bir konu (sorun) üzerinde geçmiş ve şimdi arasında sürekli cereyan eden birlik
ve ayrılık (ötekilik) diyalektiği demektir. Bu yaklaşımın ‘gelecek’ fik-

94

Hekman, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, 141.
Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 1665.

95

Skirbekk, Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, 585, 586.
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rini göz ardı ettiği düşünülmemelidir.96 Bu noktada geçmiş ufkun
ortaya çıkması önceden açıklığına sahip olmadığımız bir hakikati
aydınlatarak geleceğe yönelik yeni bir olanağa kapı aralamış olmaktadır.97 Buradan hareketle Gadamer’in felsefî hermenötiğinde, metni
anlamada ufuk kavramının son derece etkin bir role sahip olduğu
söylenebilir.
2.9.

Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde “Gelenek” Kavramı
Gadamer, gelenek ve miras fikrini yeniden inşa etmeyi, onun

asli doğası ve temelini yeniden keşfetmeyi, sözün kısası, geleneğin
anlamını yeniden canlandırmayı hedeflemiştir.98 Başka bir ifadeyle
Gadamer, aydınlanma düşüncesinde geleneğe karşı alınan katı
olumsuz tutumu düzeltebilmeyi amaçlamıştır.
Gadamerci anlayışa göre gelenek-akıl veya geçmiş-bugün
ilişkisi, aydınlanma döneminde öne çıkan bakış açısından farklı bir
şekilde ele alınmalıdır.

Aydınlanmacı anlayış, gelenek ile aklı

çatıştırıyor ve tercihini akıldan yana koyarak onun geleneğe hâkim
olmasını istiyordu. Bu durumda ise gelenek ve akıl bağımsız iki ayrı
şey olmalıydı. Oysa gelenek ile akıl arasında böyle keskin bir ayrıma
gitmek makul değildir. Çünkü gelenek, geçmişin birikimlerini
günümüze taşıyan ve böylece günümüzü şekillendiren bir kültür
unsurudur. Ayrıca, gelenek aklın şekillenmesinde rol oynayan
önemli faktörlerden biridir. Diğer bir deyişle gelenek, aklın, içinden
çıktığı ve işlerken de ayaklarını üzerine bastığı şeydir. Dolayısıyla,
aklın gelenekten bağımsız olmasını düşünmek pek mümkün
değildir.99

Geleneği

Aydınlanma

dönemindeki

anlamıyla

ve

günümüzdeki kullanımıyla, aklın ve akıl hürriyetinin düşmanları
olarak görmeye gerek yoktur.100
Tatar, Hans- Georg Gadamer ve Hakikat ve Yöntem Adlı Eseri, 295.
Taşçıer, Gadamer’in Diyalektik Hermeneutiği, 44.
98 G. F. Mclean, “Yaşayan Düşünce Olarak Gelenek: Hans- Georg Gadamer”, Çev.
Hafsa Fidan, Bilimname 6 (2004/ 3), 26.
99
Ertürk, Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde ‘Ön Yargı’ Kavramı ve
Düşündürdükleri, 67,68.
100 Palmer, Hermenötik, 240.
96
97
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Gadamer’in felsefî hermenötiğine göre geçmiş, sadece bilince
ait bir nesne yapılabilecek olgular yığını olmayıp aksine bizim her
anlama eyleminde içerisinde hareket ettiğimiz ve katıldığımız bir
nehirdir. Buna göre gelenek, bize karşı değil ama bizim içerisinde
bulunduğumuz ve sayesinde var olduğumuz bir şeydir.101
2.10. Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde “Önyargı” Kavramı
Heidegger’in Gadamer’in felsefî hermenötiğine etkisi çok
yönlü ve derin olmuştur. Bu bağlamda Gadamer’in önyargıyla ilgili
değerlendirmelerinde

de

Heidegger’in

etkisi

açık

bir

şekilde

görülmektedir. “Anlama döngüsü” ve Heidegger’in bu kavrama
özellikle “ön-kavrayış” (fore-conception), “önyargı” (prejudies), “öngörüş” (fore-sight), “ön-edinim” (fore-having) kavramlarının ışığında
bakışı, Gadamer açısından çok şey ifade etmektedir.102
Gadamer’in önyargıyla ilgili görüşlerinde Aydınlanma düşüncesinin eleştirisi çok önemlidir. Aydınlanma düşüncesi bir konuyu
ele alırken, zihnimizi önyargılardan tamamen temizlememizi ister.
Aydınlanma düşüncesine göre incelememizi, herhangi bir önyargının etkisinde kalmadan nesnel bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekir. Aydınlanma düşüncesinin ‘önyargı’ ya olan bu ısrarlı olumsuz
tavrı, sonuçta, modern bilimsel yöntemin vazgeçilmez özelliği olan
‘objektiflik’ şeklinde kendini göstermiştir. Gadamer’e göre, aydınlanma düşüncesiyle birlikte, aslında hem olumlu hem de olumsuz
çağrışımlara sahip olan ve hem pozitif hem de negatif yükü bünyesinde taşıyan ön yargı kavramının, olumlu çağrışımları ve pozitif
yükü zihinlerden silinerek sadece olumsuz çağrışımlara sahip olan
negatif yükü öne alınmıştır. Bu şekilde geleneğin eleştirisinin yapılması ve hatta zihnimizden atılması suretiyle de belirleyici bir ön

101

Palmer, Hermenötik, 232.

Yücel Dursun, “Gadamer’in Hakikat Anlayışının İki Kaynağı ve Hermeneutik’in
Görevi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21/1 (2004), 221.
102

~ 87 ~

Gadamer’in Felsefî Hermenötiğinde Öne Çıkan Hususlar

yargı rolüne son verilmesi hedeflenmiştir.103 Gadamer yorumlama
konusunda, bilimin önyargılardan tamamen arındırılmış nesnellik
idealine karşı çıkar.104 Ona göre Aydınlanma'nın temel önyargısı
bizatihi önyargıya karşı önyargısıdır; bu önyargı geleneğin gücünü
reddetmektedir. Gadamer felsefî hermenötiğinde önyargı kavramını
hem pozitif hem de negatif değere sahip olabilecek bir düşünce unsuru olarak değerlendirir.105
Gadamer,
durumda

sürekli

olduğumuzu

olarak
vurgular.

bir

anlamın

Ona

göre

ufkuna
tüm

batmış

amaçlarımız

önyargılar ve peşin hükümler taşır. Bu bağlamda Gadamer
anlamanın önyargılarımız tarafından yönlendirildiğini öne sürer.106
Ona göre kişinin önyargıları sadece kendisinin yargıları olmayıp,
aynı zamanda kendisinin tarihsel oluşunun bir realitesidir. Kısaca,
önyargılar

kendilerinden

vazgeçebileceğimiz

veya

vazgeçmemiz

gereken şeyler değildir. Onlar bizim tarihi anlamamıza imkân
sağlayan varlığımızın temelidir.107
Gadamer’e göre önyargılar, anlamanın ön-şartı ve yapı taşları
durumundadır. O, zihnimizi ön yargılardan temizleyerek onlardan
kurtulmak bir yana önyargılar olmadan anlamanın düşünülmesi
veya gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını belirtir. Kısaca ifade
etmek gerekirse eskiden zararlı ve kurtulmamız gereken baş belası
şeyler olduğu iddia edilen ön yargılara, Gadamerci yaklaşımla
beraber ‘gerekli şeyler’ gözüyle bakıldığı hatta onlara ‘anlamanın
hammadesi’ olma rolünün verildiği görülmektedir.108 Bu bağlamda
Ertürk, Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde ‘Ön Yargı’ Kavramı ve
Düşündürdükleri, 60.
104 Dawid E. Linge, Editor’s Introduction, Hans Georg Gadamer, Philosophical
Hermeneutics içinde, Trans. and Ed. Dawid E. Linge, University of California Press,
London 2008, s.XVII.
105 Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem 2, Çev. Hüsamettin Arslan- İsmail
Yavuzcan (İstanbul: Paradigma Yay., 2009), 11.
106 Göka, Topçuoğlu, Aktay, Önce Söz Vardı, Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme,
54.
107 Palmer, Hermenötik, 238,239.
108
Ertürk, Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde ‘Ön Yargı’ Kavramı ve
Düşündürdükleri, 66.
103

~ 88 ~

Erol ÇETİN

Gadamer’in önyargı kavramına yönelik değerlendirmelerinin onun
felsefesinin en tartışmalı yönlerinden birini teşkil etmesi şaşırtıcı
değildir.109
Gadamer, önyargılarımızın eleştirilemeyeceklerini, dil ve tarih
içinde dönüştürülemeyeceklerini öne sürmez; önyargıların dil ve
tarih dışında bir konumdan eleştirilemeyeceklerini öne sürer.110
Anlamada ön yargılara yer verme noktasında önyargılar meşru
olmakla birlikte ön yargılara sınırsız bir alan tanımak suretiyle
onlara sorgusuz sualsiz teslim olmak suretiyle anlamamızı mutlak
şekilde ön yargılarımızın belirlemesine müsaade etmek doğru
değildir. Ön yargıların anlamadaki işlevi, bir başlangıç noktası
olmasıdır.111 Buradan hareketle Gadamer’e göre felsefi hermenötiğin
görevinin bütün önyargıların değil de anlamayı engelleyen gizli
önyargıların üstesinden gelmek olduğu söylenebilir.112
Gadamer’e göre önyargı kavramı aydınlanma düşüncesinden
günümüze geldiği gibi olumsuz içerikli ve bizi sınırlayan bir şey
olmayıp, bize olumlu katkıları olan ve anlama sürecimizi başlatan
çok önemli bir unsurdur.
Sonuç
Gadamer’in

felsefî

hermenötiğinin

konu

edinildiği

bu

çalışmada onun felsefî hermenötik kuramının çok önemli iddialara
sahip olduğu ve bu iddiaların hala güncelliğini korumasının tesadüf
olmadığı

görülmüştür.

Buradan

hareketle

Gadamer’in

felsefî

hermenötik kuramının hermenötiğin anlaşılması noktasında önemli
katkılar sağladığını söylemek mümkündür.
Linge, Editor’s Introduction, XV.
Wachterhauser, Söylediğimiz Şey olmamız Gerekir mi? İnsan Bilimlerinde
Hakikat Üzerine Gadamer, 142.
111
Ertürk, Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde ‘Ön Yargı’ Kavramı ve
Düşündürdükleri, 67.
109
110

Erdal İsbir, “Provokatif Bir Düşünür Olarak H. G. Gadamer, Kaygı”, Uludağ
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 21 (2013), 82.
112
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Gadamer’in felsefi hermenötiğini bu denli önemli kılan şey,
onun hermenötiği ontolojik boyutta ele alması, hermenötiği yalnızca
epistemolojik bir problem olarak görmeyip ona doğrudan felsefî bir
problem olarak yaklaşması ve hermenötiğin evrenselliği iddiasıdır.
Bu bağlamda Gadamer, başta anlama sorunu olmak üzere ele aldığı
tüm konulara her zaman felsefî bir derinlikle yönelmeyi hedeflemiş
ve hermenötiğin evrenselliği iddiasını temellendirme gayretinde olmuştur.
Onun
Gadamer’in

felsefî

hermenötiğinde

modern

bilimin

öne

yöntem

çıkan

anlayışına

husus

ise,

karşıt

olan

tutumudur. Her ne kadar felsefî hermenötiğinin temeli olan eseri
“Hakikat ve Yöntem” adını taşısa da Gadamer, yöntem konusunu
doğrudan problem edinmemiş ve her zaman hakikati yöntemin
önüne koymuştur. Onun yönteme karşı takındığı bu olumsuz tavır
yüzeysel olmayıp çok ciddi ve derin tenkitleri içermektedir.
Gadamer’in Aydınlanma düşüncesinin temelini oluşturan
bazı görüşlere karşı takındığı tavır da onun felsefî hermenötiğinin
anlaşılabilmesi için ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle gelenek ve
önyargı kavramlarının Aydınlanma düşüncesiyle birlikte büyük bir
sapmaya uğradığını ve yanlış anlaşıldığını iddia eden Gadamer,
felsefî

hermenötiğinde

gelenek

ve

önyargı

kavramlarını,

çalışmanın ilgili kısımlarında da belirtildiği üzere,

bu

anlama süreci

için vazgeçilmez temel unsurlar olarak ele almıştır.
Bütün

bu

değerlendirmeler

ışığında

Gadamer’in

felsefî

hermenötiğinin, hermenötiğe yeni bir soluk getirdiğini, hermenötiğin
anlaşılması noktasında yeni ufuklar açtığını söylemek mümkündür.
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Prominent Issues in Gadamer's Philosophical Hermeneutics
Summary
Hermeneutics which concern the art of interpretation, is originally referred as the theory and method of interpreting the Bible
and other complicated texts. However, hermeneutics is also defined
as the art of interpreting any expression, meaning, text or work of
art in general. Hermeneutics is a tradition of thinking or philosophical contemplation that tries to clarify the concept of “understanding”. Thus hermeneutics legitimizes the research into the depth of
the phenomenon of understanding.
Philosophical hermeneutics is generally described as the process of formulating philosophical ideas on hermeneutic discipline.
In this framework, three different definitions of philosophical hermeneutics come out. In its first definition, philosophical hermeneutics is the general doctrine of understanding and interpreting texts,
in its second definition, it is the doctrine that helps understanding
human behaviors and works, and thirdly, it is defined as an effort of
human beings to understand their ontological bases. But in its specific definition, the philosophical hermeneutics is the name given to
the philosophical position of Gadamer.
According to Gadamer, the task of hermeneutics is to re-read
the meaning, since the “meaning” is involved in not only in speaking
and writing but also in all human creations. Hermeneutics for Gadamer is neither just a method of spiritual sciences, nor is it the art
of understanding and interpreting all kinds of works better. Hermeneutics is an area that is directly related to the personal existence of
the human being, to his temporality as well as to his

historicity,

his mortality, his tradition, religion and culture. In short, hermeneutics is a discipline that seeks to understand the secret of human
existence, and in doing so to establish an essential unity with other
people. Concisely, hermeneutical research for Gadamer is a questioning of existence, and it is language research at the final point.
Gadamer says that hermeneutics is not only about under-

~ 94 ~

Erol ÇETİN

standing culture, but it is a way of understanding everything, and
insists that it is universal in this sense. At this point, Gadamer
claims that the hermeneutic is universal as the basis of interpersonal experiences, both in history and now.
The German philosopher Hans-Georg Gadamer is best known
for his views on the philosophical hermeneutic. For Gadamer, philosophical hermeneutics is fundamental to all our understanding of
the world and hence to all the different forms in this conception.
One of Gadamer's philosophical hermeneutics’ primary target is to
eliminate what is called the inferiority complex of the social sciences. In this context, he argues that human sciences are prior to the
natural sciences, emphasizing that understanding human is prerequisite for understanding everything. In short, human sciences
are different from natural sciences because they are directly related
to self-understanding.
What makes Gadamer's philosophical hermeneutics so important is the treatment of hermeneutics in an ontological dimension. Indeed, Gadamer treats hermeneutics as a philosophical problem rather than as an epistemology problem, and his claim of the
universality of hermeneutics. In this context Gadamer, always
strives to address all the issues he dealt with, with a philosophical
depth, and has always sought to base his claim on the universality
of the hermeneutics.
Keywords:

Hermeneutics,

method, meaning, interpretation.
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İmâm Şâfiî’de Şer’î Delillerin Teâruzu ve Çözüm Yolları
Öz
İmam Şâfiî'ye göre, şer’î hükümler konusunda kesin ve güvenilir bilgi sağlayan kaynaklar/cihetü'l-ilm, Kur'an, Sünnet ile icmâ
ve kıyastır. Şer’î delillerin birbiriyle uyumu ve aralarında yaşanacak
ihtilafı giderme, Şâfiî’nin eserlerinde önemli bir yer tutmaktadır. O,
eserlerinde teâruz kavramını çoğunlukla ihtilafu’l-hadis kavramına
müteradif kullanmaktadır. Şâfiî, muhtelif/ihtilaf kavramlarıyla, aralarında cem’ imkânı bulunmayan hadislerin çatışmasını kastetmektedir. Şâfiî, zahirde birbiriyle çatışan ve te’lifi imkân dâhilinde olan
deliller için “cem’ ” kavramı yerine "isti’mâlu’d-delileyn" ya da
"İmdâu’d-delîleyn" ifadelerini kullanırken, buna karşın uzlaştırılamayan deliller için ise, “ıskatu/tarhu/ta’til-ü ehadi’d-delîleyn” tabirlerini kullanmaktadır. Şâfiî, ihtilafı gidermede sırasıyla cem’, nesh
ve tercih yollarına başvurmaktadır. O’na göre nesh ve tercih, hakiki;
cem’ ise zahiri ihtilafı giderme yoludur.
Anahtar Sözcükler: Şer’î delil, İhtilaf, Teâruz, Cem’, Nesh,
Tercih, Iskat, İ’mal.
Conflict of Sharīʿa Evidence and Solution Ways in Imam Shafi 's
Works
Abstract
According to Imam Shafi, the sources that provide definite
and reliable information on the legal provisions, are Qurʾān, Sunna,
ijmāʿ and qiyās. The harmony of the Sharīʿa arguments and the
elimination of the conflict between them has an important place in


Bu çalışma 02.02.2019 tarihinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde tamamladığımız "İmâm Şâfiî’de Şer’î Delillerin Teâruzu Ve Çözüm
Yolları" başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. / This study was
prepared on the date of 02.02.2019 at Diyarbakır Dicle University Institute of
Social Sciences extracted from my doctorate dissertation entitled “Accordıng To
Imam Shafı Conflict Of Evidence And Solutıon Ways”.
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the works of Shafi. In his works, Shafi often uses the conflict, in his
concept of controversial-hadith. Shafi refers to the clash of ḥadīths,
which have no possibility of jamʿ with various concepts of conflict.
He uses the expressions "iste'mâlu'd-delileyn ' or "İmdâu’d-delîleyn"
instead of the jamʿ-concept for the evidences that contradict each
other and if not possible to reconcile he uses the term, “isqāṭ
/tarhu/ta’til-ü ehadi’d-delîleyn”. For the resolution of the conflict,
Shafi refers to the ways of jamʿ, nesh as well as the ways of preference. According to him nesh and preference is used to solve real
dispute and the jamʿ is the way to resolve the apparent (Ẓāhirī) dispute.
Keywords: Proof of Sharīʿa, dispute, conflict, conciliation,
cancel, preference, drop, actuate.
Giriş
İslâm âlimleri, ister aklî ister naklî olsun Şer’î delillerin realitede hiçbir zaman ne kendi cinsinden bir delille ne de başka bir delille gerçek anlamda çelişmeyeceği ilkesini benimsemiş, bundan sadece naklî deliller arasındaki nesih durumunu istisna etmişlerdir.
Bu

ilkeden

hareketle

Şer’î

deliller

arasında

görülen

teâru-

zun/çatışmanın, işin gerçeği ve mahiyeti itibariyle meydana gelen
çatışma olmadığı gibi, görünürdeki böyle bir çatışma da çözümsüz
değildir. Aksi durumda, şer’î delillerin ve hükümlerin kendi içinde
çelişkili olduğu sonucu ortaya çıkar. Çelişki ise acziyetin ve kendi
içinde tutarlı bir sistem kuramamanın göstergesidir. Bu ise şer’î
deliller için düşünülemez. O halde bu deliller arasında görülen çatışma, özü itibariyle müçtehidin kendi anlayış ve kavrayışı ile varabildiği sonuç esas alınmak üzere, sadece zahirde tespit edilebilen
çatışmadan ibarettir. Usûlu’l-fıkıh’ta, “Aynı meselede, iki delilden
birinin diğerinin gerektirdiğiyle çatışan bir hükmü gerektirmesi” 1 şek1

Bedruddîn Muhammed b. Bahâdır ez-Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît fi usûli’l-fıkh, thk.
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linde tanımlanan “Teâruz” kavramı, hiç şüphesiz bu ilmin en önemli
meselelerinin başında yer almaktadır. Zira delillerin şer’i oluşu ve
“çatışma”nın bu deliller arasında cereyan ettiği düşünüldüğünde
meselenin önemi daha da artmaktadır. Böyle önemli usuli bir problemi ele alan öncü şahsiyetlerin başında hiç şüphesiz İmam Şâfiî
gelmektedir. Zira bu konu, onu fıkıh usûlü ilmini tedvin etmeye
sevk

eden

saiklerin

başında

gelmektedir.

Özellikle

İhtilâfu’l-

Hadîs/çatışan hadisler konusu, onun ilmî birikiminde son derece
önemli bir yere sahiptir. 2 Meselenin önemine binaen Şâfiî, er-Risâle
ve İhtilâfu’l-Hadîs’te konuyla ilgili yaklaşımını teorik ve pratik düzeyde ortaya koymuştur. O, şer’î delillerin ihtilafı konusunu ele alan
ve bu konuda çözüm esaslarını/yöntemini belirleyen ve müstakil
eser yazan ilk usûlcüdür. Bu nedenle makalemizde onun konuyla
ilgili anlayışını ana hatlarıyla ele almaya çalışacağız.
1. İmam Şâfiî'de Şer’î Deliller Ve Teâruz
İmam Şâfiî'ye göre, şer’î hükümler konusunda kesin ve güvenilir bilgi sağlayan kaynaklar/cihetü'l-ilim, Kur'an, sünnet nassları
ile icmâ, sahabi kavli ve kıyastır. Kitap bu dinin asıl kaynağıdır.
Sünnet, icmâ ve kıyas delil olma değerini O’ndan alırlar. Bundan
dolayı Kur’an, bütün şer’î delillerin esasını teşkil eder. Başta sünnet
olmak üzere, bütün şer’î deliller onun beyanından ibarettir. Zira
Kur’an, asli-fer’î / külli-cüz’î bütün şer’î hükümlere nassan veya
istidlalen kaynaklık eder.3
Şâfiî, şer’î delillerden nass olanlar arasında, kat’î olsun zannî
olsun, aklî olsun naklî olsun nefsü’l-emirde/gerçekte -nesh durumu
hariç- gerçek bir teâruzun vuku bulamayacağı kanaatindedir. Görünürde varolan çatışma ise çözümsüz değildir. Zira hakikatte birbiriyle çelişen/çatışan iki delil ya ayettir ki bu durum alîm ve hâkim

Abdulkadir Abdullah, 2.baskı (Mısır: Dâru’s-Safve, 1992), 6: 109.
2 Şah Veliyullah ed-Dihlevî, el-İnsâf fî Beyâni Esbâbi’l-İhtilâf (Beyrut: Dâru İbn
Hazm, 1999),126,129.
3 Bk.: Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, er-Risâle, thk. Ahmed Muhammed Şakir
(Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiye, ts.), 39, 40, 508.
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olan, yerdeki ve gökteki her şeyi bilen Cenab-ı Hak hakkında düşünülemez ya da vahiyle desteklenen masum elçiden gelen iki hadistir; ya da ihtilaf eden delillerden biri ayet diğeri hadistir. Bu hadis
sabitse ihtilaf olmaz, sabit değilse itibara alınmaz. Konuyla ilgili
İmam Seyrâfî “Şerhu’r-Risâle’de, Şâfiî’ye ait şu önemli ifadelere yer
verir: “Hz. Peygamber’den, aralarında husus-umûm, icmâl-tefsir
ilişkisi olmadan- iki sahih ve birbirine zıt hadisin, birinin ispat ettiğini diğerinin nefyedeceği şekilde,–nesh durumu hariç biz nasihi
bulamasak da- varlığı hiçbir zaman doğru değildir”4
Şâfiî, bir başka değerlendirmesinde ise şu ifadelere yer verir:
“ Ne kadar birbiriyle ihtilaflı/müteariz iki hadis gördüysek mutlaka
onları uzlaştıracak bir çıkış noktası ya da birini diğerine tercih etmemizi sağlayacak bir delâlet vardır. O delâlet ya Kitabullah’a ya da
onun dışındaki sünnet ve bazı delillere muvafakattır.”5 Kur’an’ı beyan işlevine sahip Sünnette hakikatte teâruz söz konusu olmadığı
gibi kendisinde hiçbir çelişki ve ihtilafın bulunmadığı Kur’an ayetleri/hükümleri arasında veya onunla mübeyyini olan sünnet arasında
da söz konusu değildir. 6
Öte taraftan diğer delillerin Kur’an veya sünnet ile çatışması,
teâruz veya ihtilaf olarak isimlendirilemez. Zira teâruzun gerçekleşme şartlarından biri de çatışan delillerin birbirine denk olmasıdır.
Diğer delillerin Kitap veya Sünnete denk olmadığı hususu izahtan
varestedir. Bu sebeple aralarında teâruz da düşünülemez. Nasslar
dışında kalan delillerin birbiriyle çatışması noktasında teorik olarak
bir problem olmamakla birlikte, Şâfiî’nin eserlerinde yaptığımız incelemeler neticesinde konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmeyle
Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhît fi Usûli’l-Fıkh, 6: 113; Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
İrşadu’l-fuhul ila tahkiki’l-hakki min ilmi’l-usûl, thk. Sami b. el-Arabi (Riyad: Daru’lfazilet, 2000), 2: 1123; Abdullatîf Abdullah Azîz, el-Berzencî, et-Teâruz ve’t Tercîh
Beyne’l-Edilleti’ş-Şer’îyye (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye,1993),1: 42.
5 Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhît fi Usûli’l-Fıkh, 6: 149; Ali b. Abdi’l-Kâfi es-Sübki, elİbhac
fi Şerhi’l-minhac (Beyrut: Darul-kutubi’l- ilmiyye, 1984), 3:146.
6 Bk.: Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî, er-Risâle, thk. Ahmed
Muhammed Şakir (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiye, ts.), 198, 223, 228.
4
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karşılaşmadık.
2. Şâfiî’de Teâruz Ve İhtilâf Kavramları
2.1. Teâruz
Tearuz, “urz” kökünden türetilmiştir. “A-r-z” maddesi sözlükte, “kenar, cihet, mâni olmak, engellemek, açığa çıkmak/çıkarmak,
bir şeyin sonradan ortaya çıkması, mukabele etme, denkleşme, eşit
olmak, benzeşme, birbirine engel olacak biçimde karşılaşmak, birbirine ters düşmek, çatışmak, çelişki, dönmek, yüz çevirmek”7 gibi anlamlara gelir. Zikri geçen anlamlar arasında yer alan, engelleme,
eşitlik, denklik, çatışma, karşı karşıya gelme gibi anlamlar, fıkıh
usûlü terimi olarak, birbirinden farklı şekillerde tanımlanan teâruzun tanımları arasında dikkat çekenleridir.
Şâfiî, usûl ve fürua dair eserlerinde delillerin çatışmasını ifade için teâruz lafzı ve türevlerini kullandığı gibi ihtilaf lafzı ve türevlerini de kullanmıştır. Ancak ihtilaf maddesini teâruz maddesine
nispetle daha çok kullanmıştır. Şâfiî, el-Ümm’de özel olarak “teâruz”
lafzını kullanmasa da bu lafızla aynı kökten türeyen ,معارض, عارض,يعارض,
" معارضة/“ " تعارض املعارضةmuaraza, muarizun, areze, yuarizu, tuarizu” gibi
müşarekete delalet eden mastar, ism-i fail ve fiil kalıbını muhalefet,
engel, hastalık ve benzeri olumsuz durumlar için kullandığı gibi ıstılahi manadaّda yani delillerin birbiriyle çatışması anlamında da kullanmıştır.8
Şâfiî, İhtilâfu’l-Hadîs’te -tespit edebildiğimiz kadarıyla- üç
yerde teâruz maddesine yer vermiştir. Şâfiî, bu maddeyi bir yerde
Ahmed b.Muhammed b. Ali el-Feyûmî, el-Misbâhu’l-Münîr (Beyrut: el-Mektebetu’lAsriyye, 2010), 209; Mecduddîn, Muhammed b. Ya’kûb el-Fîruzâbâdî, el- Kâmûsu’lMuhît (Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2008),1076; Ebu’l-Bekâ Eyyûb b. Mûsa el-Hüseynî, elKülliyyât, thk. Adnan Dermiş, 2. Baskı (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,1998), 624,
850;Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd, el-Cevherî, es-Sihâh (Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2009),
756.
8 Bk.: Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî, el-Ümm, thk. Rif’at Fevzî
Abdulmuttalib, 4. Baskı ( Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2011), 2: 602; 4: 11-13, 39; 5:
115, 331; 6: 296; 8: 65, 46, 742; Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eşŞâfiî, İhtilâfü’l-Hadis, thk. Rif’at Fevzî Abdulmuttalib, el-Ümm ile birlikte, 4. baskı
(Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2011), 10: 108.
7
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luğavi diğer iki yerde ise ıstılahi anlamda delillerin çatışması anlamında kullanmıştır.9 Teâruz maddesi, er-Risâle’de ise - tespitlerimize göre- sadece iki yerde geçmiş ve her iki yerde de lügavi anlamda
yani “karşı çıkmak/muhalefet etme” anlamında kullanılmıştır.10
2.2. İhtilâf
İhtilaf sözlükte "ittifakın zıttı, eşitsizlik, iki şeyin birbiriyle
uyuşmaması, birbirine denk olmaması "11 anlamlarına gelir.
Şâfiî eserlerinde “ihtilaf” lafzınıّ kullandığıّ gibiّ onunlaّ aynıّ
köktenّ gelen “خالف, خيالف/ختالف, خمالف, خمالفة, “”خالفhâlefe, yuhâlifu/tuhâlifu,
muhâlifun, muhâli-fetun/muhâlefet, hilâf” gibi lafızları da kullanmıştır. Bunları, teâruz lafzında olduğu gibi lugavi anlamda yani “karşı
çıkmak, karşıt, zıt, ayrı, farklı, değişik olmak, uymamak, uyum göstermemek, aykırı olmak” gibi anlamlarda kullansa da birçok yerde,
usûlcülerin kastettiği anlamda da yani “uzlaştırılması imkân dâhilinde olmayan iki delilden/hadisten her birinin diğerinin gereğini/hükmünü engelleyecek biçimde karşı karşıya gelmesi”ّanlamında,
diğer bir ifadeyle “hadislerin birbiriyle çatışması” anlamında kullanmıştır.12
Şâfiî, er-Risâle’de ihtilaftan kasdının “iki hadisin uzlaştırılamayacak biçimde karşı karşıya gelmesi ve bir biriyle çatışması”

13

olduğunu söylemektedir. Gerçek ihtilafın/teâruzun söz konusu olduğu böyle bir durumda, iki hadisin mana/ maksad ve hüküm itibariyle birbirinden farklı olması nedeniyle her iki hadisi uygulama/kullanma imkânına sahip değiliz. Bu nedenle ya her ikisini ihmal edeceğiz ya da birini alıp diğerini terk/ıskat edeceğiz. “Kelamın
i’mali ihmalinde evladır.” kaidesi gereğince iki hadisi birden ihŞâfiî, İhtilâfü’l-Hadis, 10: 213, 304, 306.
Şâfiî, er-Risâle, 521, 530.
11 Bk.: Ebu’l-Bekâ, el-Külliyat,61; Firûzabâdî, el-Kâmûsu’l-muhit, 494; Feyûmî, elMisbâhu’l-Munir, 95.
12 Bk.: Şâfiî, İhtilâfu’l-Hadîs, 10: 23, 42, 66, 102, 272, 287, 288 ; Şâfiî, er-Risâle,
172,179,188, 211, 214, 216-217, 341, 342, 461, 470, 516, 558 599.
13 Şâfiî, er-Risâle, 342.
9

10
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mal/ıskat yerine nesh imkânı varsa önce bu yola, yoksa tercih yoluna başvurmak suretiyle iki delilden birini alıp diğerini terk/ihmal
ederiz. Şâfiî ,“İhtilafu’l-hadis”’te de aynı noktayı ifade etmektedir.14
3. Şâfiî’de Teâruzun Sebepleri
Zahiren de olsa iki delil arasında teâruzu kabul eden Şâfiî,
onu çeşitli sebeplere bağlar. Şâfiî’nin tespit ettiği bu sebepleri icmâlen şöyle sıralayabiliriz:
1. Ravilerin/nakillerin hıfz, zabt ve eda noktasındaki farklılıkları,
2. Ravinin, bir soruya cevap olarak söylenmiş bir sözün ait olduğu soruyu kaçırması ve bu cevabı mutlak olarak söylenmiş bir söz
zannetmesi,
3. İhtilafu’l-hâleyn’nin (bağlam/makam farklılığı), yani iki zıt rivayeti çevreleyen iki farklı durumun varlığı. Bu iki farklı durumla
ilgili olan hadisleri her bir ravi muttali olduğu duruma göre rivayet
edince, onları işitenlerin her iki rivayetin de aynı durumla ilgili olduğunu düşünmeleri,
4. Rivayetlerde yer alan lafızların delâletinden kaynaklanan ihtilaf. Hadislerin, umum ve husus yönüyle farklılık arz etmelerine
rağmen bu farklılığın gözden kaçırılması, müctehid nazarında ihitilafa yol açan önemli bir etkendir. Ancak iki delil arasında böyle bir
münasebetin bilinmesi/tespiti, zannedilen ihtilafı ortadan kaldıracaktır.
5. Zahiren muhtelif görünen iki delil arasında var olan nesh münasebetinin bilinmemesi.15 Buna göre Şâfiî, hadisler arasındaki ihtilafın; ravilerden, lafzın delâletinden, neshin bilinmemesinden, eksik
anlamadan ve bağlam farklılığı/ihtilafu’l-hâl gibi sebeplerden kaynaklandığı görüşünde olduğunu söyleyebiliriz.16
4. Şâfiî’ye Göre Tearuzun Konusu ve Kısımları
Şâfiî’nin şer’î delil olarak kabul ettiği Kitap, Sünnet, icmâ,
14
15
16

Şâfiî, İhtilafu’l-hadis,10: 272.
Şâfii, er-Risâle, 213-215.
Benzer bir değerlendirme için bk.: Şâfiî, İhtilâfü’l-Hadis, 40-41.
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sahabi kavli ve kıyas delilleri arasında teâruzun gerçekleşme ihtimalini dikkate aldığımızda karşımıza, aklî taksime göre on beş ihtimal ortaya çıkmaktadır. Zira bu delillerden her birinin gerek kendi
cinsinden bir delille gerekse diğer delillerle çatışmasını düşündüğümüzde bu neticeye ulaşırız. Bu ihtimaller/kısımlar ise şunlardır:
1. Kitabın Kitap ile teâruzu. 2. Kitabın Sünnet ile teâruzu.3. Kitabın İcmâ ile teâruzu. 4. Kitabın kıyas ile teâruzu. 5. Sünnetin Sünnet ile teâruzu. 6. Sünnet ile icmâın teâruzu 7. Sünnet ile kıyasın
teâruzu 8. İcmâ ile icmâın teâruzu 9. İcmâ ile kıyasın teâruzu 10. Kıyasın kıyas ile teâruzu 11. Sahabi kavlinin Kitab ile teâruzu. 12. Sahabi kavlinin Sünnet ile teâruzu.13. Sahabi kavlinin İcmâ ile teâruzu
14. Sahabi kavlinin kıyas ile teâruzu.15. Sahabi kavlinin başka bir
sahabi kavliyle teâruzu.17
Şer’î delillerin birbiriyle teâruz ihtimalinin teoride/aklen varlığı, realitede her zaman bir karşılığının olduğu anlamına gelmez.
Nitekim yukarıdaki ihtimallerin önemli bir bölümünün realitede bir
karşılığı/tatbikatı ve örneği yoktur. Bu delilleri akli ve nakli olarak
taksime tabi tuttuğumuzda kıyas akli diğer deliller ise nakli delildir.
Akli delil/kıyas ile nakli deliler arasında bir çatışmada nakli delil
esastır. Kıyasların birbiriyle çatışması hâlinde ise çeşitli tercih yollarına baş burulur.18
Şâfiî, şer’î delillerin çatışması ve çözüm yolları konusunda ortaya koyduğu esasları Kur’an’ın tefsiri hüviyetine sahip Sünnet’i
merkeze alarak yapmıştır. Sünnet üzerinden konuyla ilgili bir metot
ortaya koymasında şer’î hükümlerin tespiti ve dini yaşamada Sünnetin sahip olduğu işlev ve Sünnet açısından henüz erken sayılabilecek bir dönemde yanlış yaklaşımların etkisi büyüktür. Aksi halde
söz konusu metodun, aralarında nesh gerçekleşen ayetlerin zahirî
teâruzu için de geçerli olduğu söylenebilir. Bir farkla tercih durumunda hükme esas kabul ettiğimiz ayeti alırken diğer ayetin ihmali
17
18

Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhît, 6: 111-112 ; Şevkânî, İrşadu’l-fuhul, 2:1115.
Bk.: Berzencî, et-Teâruz ve’t-Tercîh, 2: 240-274.
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veya terki ifadeleri yerine sadece mevcut hükme delâleti açısından
delil teşkil etmediğini ifade etmiş oluyoruz. Öte taraftan onun usûl
anlayışıyla doğru orantılı olarak Kur’an ile Sünnet’ten hiçbirinin
diğerini nesh etmemesi sebebiyle aralarındaki zahirî muhalefet için
nesh seçeneği hariç telif/cem’ ve tercih seçeneklerinin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Her iki kaynak arasında zahirî çatışma hâlinde
tercih seçeneğine başvurduğumuz zaman ayetin hadise tercihi durumunda hadisin ihmali ve terki bir problem teşkil etmese de, hadisin ayete tercihi durumunda ise ayetin ihmali/terki ifadesi yerine
ayetin söz konusu hükme delâlet etmediği şeklinde bir ifade kullanmak yerinde olacaktır. Kitap-Sünnet dışında kalan diğer delillerin teâruzu halinde ise nesh seçeneği dışında kalan cem’ ve tercih
yoluna başvurmak suretiyle peroblem giderilebilir.19
5. Şâfiî’de Deliller Arası Çatışmayı Giderme yolları
5.1. Cem’ Yoluyla İhtilafı/Çatışmayı Giderme
Şâfiî, iki delil arasındaki çatışmayı ihtilaf, onu gidermeyi cem’
olarak nitelendirmese de bu durumda görünürde de olsa bir çatışmanın varlığını kabul etmekte ve onu gidermek için bir uzlaştırma
çabası içerisine girmektedir. O bu telif/uzlaştırma çabası için “cem’
Şafii çoğunlukla ihtilaf ile tearuz kavramlarını hadislerin biribiriyle çatışması
için kullansa da İmamu'l-Haremeyn el- Cüveyni el-Bürhan'da Şafii'nin, Haber-i
vahid ile sahabe fetvasının, kadaen verdikleri hükümlerin ya da uygulamaların
çatışması halinde haber-i vahidi öncelediği ve keza kıyasın sahabe içtihadı ile
çelişmesi halinde de Şafii'nin kıyası öncelediğine yer vermektedir. Cüveyni'nin elBürhan'da yer verdiği Şafii'ye ait değerlendirme şudur: "Sahabenin fetva ve
yargılamada verdikleri hükümlerin ve uygulamalarının sahih bir haber-i vahid ile
çatışması halinde bu etva, yargısal hüküm ve uygulama hakkında bir ittifak/icma'
oluşmadığı sürece, haber-i vahidle amel esastır. Zira bu durumda delil getirme
cihetiyle haber-i vahid esastır. Onun hilafına nakledilen uygulamalar ve sözler, delil
olma yönüyle bağlayıcılık teşkil etmeyen bir kesimden nakledilmiştir. Huccet olanın
(haber-i vehid) hüccet olmayandan (sahabe ictihadı) ötürü terk edilmesi anlamsızdır."
Şafii, sahabe içtihadına haber-i vahidi öncelediği gibi kıyası da öncelemiştir. O, bu
hususla ilgili şu açıklamada bulunmaktadır: "Sahabeden bazı imamlardan/müctehid
âlimlerden kıyasla çelişen bir içtihadla karşılaşsam bana kimin muhalefet ettiğine
bakmadan kıyası easas alırım. Haber-i vahid kıyasa mukaddemdir. Kıyası onların
ictihadlarına/sözlerine öncelediğime göre kıyasa mukadedem olan haber-i vahidi
onların içtihatlarıyla nasıl terk ederim? " Ebu’l-Me’ali, Abdulmelik, el-Cüveyni,
İmâmu’l-Haremeyn, el-Burhan fi usli’l- fıkh (Kahire: Dâru’l-Ensâr, ts.), 189.
19
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” kavramı yerine "iki delilin birlikte kullanılması”/"ّ " ّإستعمالّالدليلينveya
“iki haberin birlikte geçerli kılınması" anlamına gelen " " إمضاء ّالخبرين
kavramlarını/ifadelerini kullanmaktadır.20 O’nun bu ifadelerle kastettiğ ile usûlcülerin “ cem’, tevfik, telif” kavramlarıyla kastettiği aynı
şeydir. Zira gerek Şâfiî ve gerekse diğer usûlcüler bu ifadelerle; “ihtilaflı olan her iki delilin de uzlaştırma neticesinde işlevsel hâle getirilmesini ve amele konu olmasını” kastetmektedirler.
5.1.1. Şâfiî’de Cem’in şartları
Şâfiî’nin konuyla ilgili ifade ve değerlendirmeleri dikkatle incelendiğinde, ihtilaf hâlindeki her iki delilin de amele konu olması
ve geçerlilik kazanabilmesi için başvurulan cem’ yönteminin işletilebilmesi için birtakım şartlara ihtiyaç vardır. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz: Her iki delilin de hüccet teşkil edecek nitelikte sabit olması, hadisler arasında gerçekte bir çelişki olmasa da görünürde de
olsa bir ihtilafın varlığı. Örneğin delillerden birinin helâl kıldığı bir
hususu, diğerinin haram kılması nedeniyle aralarında görünürde
bir karşıtlık ve çelişkinin olması, sözkonusu çelişkinin, nesh veya
tercih yoluna başvurma gereği duyulmadan çözülebilir nitelikte olması, cem’ işlemini gerçekleştirecek kişinin ehliyetli olması, te'vil
yoluyla cem’ yapılacaksa tevil için gerekli şartların oluşması gerekir.21
5.1.2. Şâfiî'de Cem’in Yolları
a. Her iki uygulamanın da cevazına/mubah oluşuna
hükmetme yoluyla cem’
Bazen ihtilaflı gibi gördüğümüz hadisler, aynı konuda farklı
uygulamaların cevazı hükmünü taşıyor olabilir. Aynı konuyla ilgili
her iki farklı uygulamanın da mübah olması nedeniyle hadislerin
ihtilaflı olduğu söylenemez. Şâfiî bu tür hadisler arasındaki ihtilaf
için “ ”اإلختالف من جهة املباح/ّ “mübahlık yönünden ihtilaf” ifadesini kullan20
21

Bk.: Şâfiî, el-Ümm, İhtilâfu’l-Hadîs, 10: 272.
Şâfiî, er-Risâle, 342; Şâfiî, İhtilâfü’l-Hadis, 10: 40, 41.
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maktadır. Şâfiî, er-Risâle’de “muhtelif sayılan bizce muhtelif olmayan
hadisler”
“mübah

başlığıyla telif/cem’ yöntemini; İhtilâfu’l-Hadîs’te geçen
cihetiyle

ihtilaf”

başlığıyla

da

cem’

yöntemini

işlet-

me/gerçekleştirme yolunu kastetmiştir. Bu bağlamda ele aldığı hadisler için, herbir delilin aynı konuyla ilgili farklı uygulamaların cevazına delâlet ettiğini belirtmektedir.22 Konuyla ilgili şu hadisi örnek
verebiliriz:
İbn Abbas'tan gelen rivayete göre; “Rasulullah (s.a.v) abdest
alırken yüzünü ve ellerini birer kere yıkamış ve başını bir kere meshetmiştir.”23 Osman b. Affan 'ın mevlâsı Humran'dan gelen bir rivayete göre ise; “Rasulullah (s.a.v) abdest uzuvlarını üçer kere yıkamıştır.”24 Bu hadislerin birincisine göre, Rasulullah (s.a.v), abdest uzuvlarını birer kere yıkarken, ikincisine göre üçer kere yıkamıştır. Buradan hareketle bu hadislerin ihtilaflı olduğu düşünülebilir. Hâlbuki Şâfiî’ye göre bunlar ihtilaflı değildir. Zira bu hadislerden birincisi
abdest uzuvlarının en az birer kere yıkanması gerektiğini gösterirken, ikincisi ise tam bir abdest için bu uzuvların üçer kere yıkanması gereğine işaret etmektedir. Yani her iki şekilde alınan abdest
doğru olmakla birlikte, ikinci hadiste bildirilen abdest şekli daha
faziletlidir.
b. Te'vil Yoluyla Cem’
Şâfiî, Kur’an’ın herhangi bir ayetini, delile dayanmadan zahirî
delâletini hiçe sayarak -lafzın muhtemel mânaları arasında bulunsun
veya bulunmasın- farklı bir mânaya hamletmeyi kabul edilemez bir
girişim olarak görmektedir. O, bu noktadan hareketle, “delile istinaden lafzın zahirî mânasına delâletten, muhtemel başka bir mânaya
delâlete hamledilmesi” olarak tanımlanan te’vilin delilsiz olarak gerçekleştirilemeyceği kanaatindedir. Şâfiî, bu hususu şöyle ifade etmektedir:“Kuran’da, Sünnet’te ya da icmâda ayetin zahirine göre
değil de, batıni anlamına göre anlaşılması gerektiğine dair bir delâlet
22
23
24

Şâfiî, İhtilâfü’l-Hadis, 10: 41, 42, 44, 49, 66; Şâfiî, er-Risâle, 282-291.
Şâfiî, İhtilâfü’l-Hadis, 10: 42.
Şâfiî, İhtilâfü’l-Hadis, 10: 42.
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olmadığı sürece Kur’an, zahirine göre anlaşılmalıdır.”25
Şafii'de te’vil yoluyla uzlaştırmaya örnek olarak aşağıdaki şu
rivayet verilebilir:
“Süfyan b. Uyeyne, bize, Muhammed bin Aclân, Âsım b.
Ömer b. Katâde, Mahmûd b. Lebid ve Râfi’ b. Hadic vasıtasıyla
Hz.Peygamber’in (s.a.v) “sabah namazını ortalık biraz aydınlanınca
kılın; çünkü bunun sevabı daha büyüktür; ya da sevabınız daha büyük olur.” buyurduğunu haber verdi. Süfyan, bize Zührî vasıtasıyla
Hz. Aişe’nin şöyle dediğini haber verdi: “Mü’min kadınlardan bazıları, Hz.Peygamber’le (s.a.v) sabah namazını kılıyorlar, sonra çarşaflarına bürünerek gidiyorlardı. Ortalığın karanlığından onları kimse tanımazdı”26 Birinci hadis sabah namazının isfar vaktinde kılınmasını
salık verirken ikinci hadis tağliste kılınmasını salık vermekte. Şâfiî
"…namazı vaktin evvelinde kılmak fazilettir, vaktin sonunda kılmak
ise kusurlu bir harekettir, ama kolaylık için hoşgörülmüştür...”27 Demek suretiyle problemi tevil yoluyla çözmüştür.
c. Tahsis Yoluyla Cem’
Şâfiî’nin tahsise başvurmak suretiyle amm ile hass arasındaki tearuz problemini çözdüğüne dair bir örnek vermek gerekirse:
Allah (c.c) Tevbe suresinin 5. ayetinde müşrikler hakkında şöyle
buyuruyor:
“Haram aylar çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün,
esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tevbe
ederler, namazlarını kılarlar ve zekâtlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır.”28
Enfal 39. ayet, bu ayetteki hükmü destekleyici niteliktedir:
“Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya
kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını

25
26
27
28

Şâfiî, er-Risâle, 580.
Şâfiî, er-Risâle, 282-291.
Şâfiî, er-Risâle, 282-291.
Tevbe: 9/5.
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görmektedir.”29
Bu iki ayet-i kerimenin zahiri âmmdır. Burada belirtilen hüküm, Tevbe suresi 29. ayette belirtilen hükümle zahiren çelişmektedir:
“Ehl-i kitaptan Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve
rasulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan
kimselerle, yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar
savaşın.”30
Tevbe 29. ayet hâss veya müfesser olması nedeniyle ilk iki
ayette belirtilen hükmü tahsis edici veya mücmeli tefsir edici bir
işleve sahiptir. Zira bu ayet, ilk iki ayet ileّehl-i kitap dışındaki putperest müşriklerin kastedildiğini göstermektedir. Sonuç olarak putperest olan müşriklerle müslüman oluncaya kadar, ehl-i kitapla ise
cizye verinceye kadar savaşmak emredilmiştir.31
d. Takyid Yoluyla Cem’
Aynı konuyla ilgili muhtelif hüküm ihtiva eden mutlak ile
mukayyed delillerden ya birini esas alıp diğerini terk edeceğiz ya da
mutlakı mukayyetteki kaydı dikkate alarak sınırlama yoluna gitmek
suretiyle her iki delili uzlaştıracağız.
Konuya örnek olarak Şâfiî'nin, el-Ümm’da kendi senediyle
İbn Ömer’den şunu aktarmaktadır:
“Allah Rasulü (s.a.v) Ramazandaki fıtır sadakasını müslüman
olan herkese erkek olsun kadın olsun, hür olsun köle olsun, hurmadan bir sa’ veya arpadan bir sa’ farz/zorunlu kıldı”.Yine kendi senediyle Ca’fer’den, o da babasından şunu rivayet etmiştir:
“ Allah Rasulü (s.a.v) nafakası başkası tarafından karşılanan
herkes için hür olsun köle olsun, erkek olsun kadın olsun fıtır zekâtını/sadakasını farz kıldı.”32
Birinci hadiste fıtır sadakasının farziyyeti için müslüman
olma kaydına yer verilirken; ikincisinde böyle bir kayda yer veril29
30
31
32

Enfal: 8/39.
Tevbe: 9/29.
Şâfiî, İhtilâfü’l-Hadis, 10: 29, 115-117.
Şâfiî, el-Ümm, 3: 162.
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memiştir. Hükme etki eden bir kaydın varlığı nedeniyle aynı konuyla ilgili farklı iki hükmün ortaya çıkması söz konusudur. Bu hadislerden birincisi mukayyed ikincisi mutlak olması nedeniyle Şâfiî,
zahiren söz konusu olan bu çatışmayı mutlakı mukayyede hamletmek suretiyle çözüme kavuşturmuştur. Bu nedenle Şâfiî’ye göre
kişinin fıtır sadakasıyla mükellef olabilmesi için müslüman olması
şarttır. Dolayısıyla bir kişinin himayesinde bulunan ve nafakasını
ödemekle mükellef olduğu şahıs müslüman değilse velisi onun fıtır
sadakasını ödemekle mükellef değildir.33
e. Emri Vücub Dışında Bir Mânaya Hamletmek Suretiyle
Cem’
Şâfiî’ye göre emrin hakiki mânası olan vücub dışında bir
mânaya delâlet ettiğini söyleyebilmek için mutlaka bir delile/karineye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla herhangi bir delile/karineye
dayanmadan emri vücubtan başka bir manaya sarf etmek doğru
değildir. Konuyu bir örnekle izah etmek gerekirse Cuma günü gusl
etmekle ilgili rivayetleri verebiliriz.
Cuma günü gusletme konusunda Şâfiî’nin kendi senediyle
aktardığı ve Ebû Saîd el-Hudrî’den (r.a) gelen bir rivayete göre Allah
Rasulü (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Cuma günü gusletmek buluğa
ermiş her müslüman erkek için vaciptir/zorunludur”34 Şâfiî’nin kendi
senediyle aktardığı ve Salim’in babasından o da Allah Rasulünden
rivayet ettiği başka bir hadiste de benzer ifadeler yer almaktadır: “
Sizden cuma namazına gelmek isteyen gusletsin”35
Şâfiî, hadisin guslün farz olup olmaması noktasında iki farklı
hükme muhtemel olduğunu belirttikten sonra çeşitli karinelere istinaden Hz.ّ Peygamber’in (s.a.v) emrinin vücuba değil nedbe delâlet
ettiği sonucuna varmaktadır.36
Şâfiî, el-Ümm, 3:167. Şafii'nin zıharla ilgili ayetleri izah sadedinde yaptığı
açıklamalar için bk. Şâfiî, el-Ümm, 4: 705; 3: 298.
34 Şâfiî, er-Risâle, 302.
35 Şâfiî, er-Risâle, 303.
36 Şâfiî, er-Risâle,305,306.
33
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f. Nehyi Tahrim Dışında Bir Mânaya Hamletme Yoluyla
Cem’
İmam Şâfiî de mücerret/mutlak nehyin tahrime delâlet ettiği
kanaatindedir.37
Konuyla ilgili örnek olarak hacamattan elde edilen kazancın
hükmüne dair rivayetleri verebiliriz. Şâfiî kendi senediyle, Haram b.
Sa’d b. Muhayyesa’dan, hacamattan kazanç elde etmeyi nehyeden
şu rivayeti aktarmaktadır:
“Muhayyesa bir gün Allah Rasulü’ne (s.av.) Haccam’nın kazancını (helâl olup olmadığını) sordu, bunun üzerine Allah Rasulü
(s.av.) onu bu işi yapmaktan nehyetti. Muhayyesa Rasul-i Ekrem
(s.a.v) ile (bu konuyla ilgili) konuşmaya devam etti, taki Allah Rasulü
(s.a.v) ona şöyle deyinceye kadar: “Hacamattan kazandığını ya kölene yedir ya da onunla devene yiyecek/yem al.”38 Şâfiî’nin kendi senediyle Enes’ten (r.a) rivayet ettiği bir başka hadiste ise zahiren bir
önceki rivayette yer alan hükmün hilafına bir hüküm yer almakta
ve hacamat nedeniyle ücret almanın caiz/meşrû olduğu ifade edilmektedir. İlgili hadis ise şudur: “Ebû Taybe (Nafi’) Allah Rasulü’ne
(s.a.v) hacamat yaptı ve Allah Rasulü (s.a.v) ona bir sa’ hurma verilmesini ve ailesine (efendisine) de onun vergisini düşürmelerini emretti” 39
Şâfiî, konuyla ilgili zahiren muhalif olan bu rivayetleri/hadisleri nehyi tahrime değil kerahete hamletmek suretiyle bir
araya getirmiş ve bu rivayetlerin/hadislerin gerçekte ihtilaflı olmadığını belirtmiştir.40
g. Durum Değişikliği Yoluyla Cem'
Şâfiî'de kabul gören rivayetler arasındaki zahirî çelişkiyi cem’
yöntemiyle çözüme kavuşturma yollarından biri de durum değişikliği yoluyla cem’, bir başka ifadeyle bağlamı dikkate alarak çözüme
Bk.: Şâfii, er-Risâle, 217, 343; Şâfii, el-Ümm, 6: 370; 9: 51; Şâfii, İhtilâfü'l-hadis,
10:209; Şâfii, Cimau'l-ilim, 6: 53.
38 Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis, 10: 281.
39 Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis, 10: 283.
40 Bk.: Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis, 10: 284.
37
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kavuşturmaktır.41
Bağlam veya Şâfiî’nin tabiriyle “İhtilâfu’l-Hâleyn”, sözün irad
edildiği ortam/durum, nassların anlaşılmasında hiç şüphesiz hayati
öneme sahiptir. Şâfiî, er-Risâle’de “hadisteki illetler” bölümünde
zahirî çelişkiye sebep olan faktörleri izah ederken, bağlamın ihtilafla
olan ilişkisine de temas eder.42 Konuyla ilgili, örnek olarak evlilik
teklifi rivayeti verilebilir. Şâfiî kendi senediyle ibn Ömer’den şu hadisi aktarmaktadır: "Biriniz kardeşinin talip olduğu kadına evlilik
teklifinde bulunmasın"43
Şâfiî, yine kendi senediyle, zahiren yukarıdaki hükmün aksine bir hüküm bildiren Fâtıma b. Kays’tan ise gelen bir rivayette "…
İddetim bittiğinde, Rasulullah'a, Muâviye b. Ebî Süfyân ve Ebû
Cehm'in bana talip olduklarını haber verdim. Hz. Peygamber (s.a.v),
“ Muâviye yoksul biridir. Ebû Cehm’e gelince o sopasını boynundan
indirmez (eli sopalı/ ya da çokça sefere çıkar), Üsâme b. Zeyd ile evlen…”44 demek suretiyle Fatıma'ya, talip olan iki kişi dışında biriyle
evlenmesini emretmiştir.
Şâfiî bağlam/durum/makam farklılığından hareketle problemi şöyle çözmüştür; birinci rivayette kendisine evlenme teklifinde
bulunulmuş ve bunu kabul etmiş bir kadına başkasının talip olması durumunda, kadının ilk teklifi reddederek ikinci teklifi kabul etmesi mümkün olduğundan, Rasulullah, bu durumdaki bir kadına
talip olunmasını yasaklamıştır. İkinci rivayette ise aynı anda bir
kadına iki kişinin talip olduğu ve Rasulullah'ın, kadına, iki talipten
biriyle anlaşıp karar vermediği için üçüncü bir şahısla evlenmesini
tavsiye ettiği yer almaktadır.45

41
42
43
44
45

Bk.: Şâfiî, er-Risâle, 214.
Bk.: Şâfiî, er-Risâle, 213-214.
Şâfiî, er-Risâle, 307-309; Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis, 10: 10:244.
Şâfiî, er-Risâle, 310.
Şâfiî, er-Risâle, 310-313.
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5.2. İki Delilden Birini Iskat Yoluyla Ihtilafı Giderme
Şâfiî rivayetler arası uzlaştırma imkânını bulamadığı zaman
nesh veya tercih yoluyla iki delilden birinin düşürme yöntemine
başvurmaktadır. O, bu yönteme başvururken öncelikle nuzül veya
vurüd tarihlerinin tespiti yoluyla iki delilden birinin nâsih, diğerinin
mensuh olduğuna karar vermek suretiyle problemi çözmektedir.
İhtilaflı iki delil arasında nesh ilişkisini tespit edemediği zaman ise
tercih sebeplerine müracaat etmek suretiyle rivayetlerden birini diğerine tercih etmektedir.
Şâfiî gerek nesh gerekse tercih yolu için “ّطرحّأحدّالدليلين/ّتعطيل/إسقاط
/”/ “İki delilden birinin itibardan/amelden düşürülmesi, atılması,
işlevsiz kılınması” tabirini kullanmaktadır. Yani ihtilaflı iki delilden
birinin, nesh veya tercih yoluyla işlevsiz hâle getirilerek itibardan
düşürülmesi ve yok hükmünde sayılmasıdır. Şâfiî’ye göre gerek
nesh gerekse tercih durumunda teâruzun hakiki olması nedeniyle
iki delilin/hadisin birlikte amele konu olması söz konusu değildir.
Bu nedenle bu delillerden birini alıp diğerini amelden düşürmek
zorunludur. Ancak bu durumda şer’î nasslar arasında gerçek bir
ihtilafın nasıl düşünülebileceği sorusu akla gelebilir. Nesh ve tercih
kavramlarının mahiyetini izah sadedinde de ifade edeceğimiz üzere
nesh durumunda şâri’in uygulanmak üzere gönderdiği ve kendisi
için bir zaman belirlediği hükmün zamanının dolmasıyla yerine
başka bir hükmün geçmesi söz konusudur; ancak müctehid ilk bakışta her iki delilin de yürürlükte olduğunu düşünerek bir çelişkinin varlığını düşünebilir. Şâri’ tarafından ilk hükmün iptali nedeniyle her iki hüküm arasında gerçek bir çelişkinin varlığı, problem
oluşturmamaktadır. Zira her iki hükmün de yürürlükte olmaması
sebebiyle aralarındaki çelişkinin şer’î naslara halel getirmesi söz
konusu değildir.
Tercihe gelince, müctehid karşılaştığı çelişkiyi delilleri uzlaştırama yoluyla veya nesh yoluyla çözüme kavuşturamadığı için iki
delilden birini alıp diğerini tek etme yoluna gitmiştir. Bu durum, söz
konusu çelişkinin müctehid nazarında gerçekleştiği ve onun zaviye-
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sinden meseleye bakıldığı zaman gerçek bir çelişki olarak görüldüğü
anlamına gelir. Yoksa realitede de bir çelişki olduğu anlamına gelmez.
5.2.1. Nesh Yoluyla Iskat
Şâfiî, eserlerinde nesih konusunu detaylı bir şekilde ele almış
ve bu çerçevede neshin mahiyetini/anlamını, delillerini ve örneklerini zikretmiştr. O, neshi; “herhangi bir nassla sabit olan bir hükmün
farziyetinin/bağlayıcılığını

kaldırılması”46

diye

tanımlamaktadır.

Neshi bu şekilde tanımlayan ilk kişi olan Şâfiî, yaptığı bu tanımla
neshi, takyid, tahsis, istisna gibi beyan yollarından ayırmış ve kendisinden sonra gelen usûlcülere de bu ayrım noktasında öncülük
etmiştir.47
Şâfiî’ye göre, iki hadis birbirine zıt hükümler taşıyorsa ve
aralarında cem' ve telif de mümkün değilse, bazı delillere dayanılarak bu iki hadis arasında nesh ilişkisi olduğu sonucuna varabilir ve
bu yolla söz konusu çelişkiyi giderebiliriz. O’na göre şer’î deliller
arasında neshin vuku bulup bulmadığına ancak sünnet, sahabi
sözü, vurud vakti, hadisi işiten kişinin sözü, genelin sözü/kabulü
ve kıyasa uygunluk gibi birtakım karinelere bakılarak karar verilebilir.48 Şâfiî’ye göre nesihten söz edebilmek için mutlaka her iki delil
arasında realitede bir çelişki olması gerekir. İki delilden birinin önce
diğerinin sonra olması neshin tahakkuku için yeterli değildir. Örneğin; sabah namazı dışındaki diğer vakitlerde kunut duasının okunmamasına nâsih, sabah namazında okunmasına mensuh diyemeyiz.49
Şâfiî ilkesel olarak nasslar arasında neshin gerçekleştiği fikrini kabul etse de Kitab’ın Sünneti ya da Sünnetin Kitab’ı neshetme
fikrine şiddetle karşı çıkmaktadır. O’na göre Kitab’ın Kitab’ı nesh
46
47
48
49

Şâfiî, er-Risâle, 122.
Bk.: Ebû Zehra, eş-Şâfiî, 266.
Şâfiî, el-Ümm, 7: 351; Şâfii, İhtilâfü'l-hadis, 10: 41, 60, 66,68, 200-201.
Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis, 29, 235; Şâfii, el-Ümm, 6: 419.
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etmesi mümkün ve vaki’ olduğu gibi bir sünnetin başka bir sünneti
neshetmesi de mümkün ve vakidir. Ancak Kitab ile Sünnet arasında
nesh cari olmaz.50 Şâfiî'ye göre Sünnet, Kur’an’ı neshedemez; ancak
iki ayetten hangisinin nâsih olduğunu gösterebilir. Mesela; yakın
akrabaya vasiyet etmeyi bildiren ayetin51 miras ayetleriyle

52

neshe-

dildiğini, "Vârise vasiyet olmaz" hadisine dayanarak anlamaktayız.53
Şâfiî’nin neshi bir çözüm yolu olarak kullandığına örnek olarak mazereti nedeniyle oturarak namaz kıldıracak imama uyan cemaatin durumuyla ilgili iki farklı uygulamaya delâlet eden rivayetleri verebiliriz. Şâfiî, kendi senediyle Enes b. Mâlik’ten şu sözleri aktarmaktadır:
“ Allah Rasulü (s.a.v.) bir gün attan düşmüş ve sağ tarafı incinmiş/zedelenmişti. Bu nedenle namazlardan birini oturarak kıldırmış ve bizler de (O’na uyarak) arkasında oturarak namaz kıldık.
Bize döndüğünde şöyle dedi: “İmam, yalnızca tabi olunmak/ona uymak içindir. Ayakta durarak namaz kıldığı zaman sizler de ayakta
durarak namaz kılın, rükûa vardığı zaman siz de varın, kalktığı zaman siz de kalkın. Oturarak namaz kıldığı zaman siz de topluca oturarak namaz kılın.”54
Öte taraftan yine Şâfiî’nin kendi senediyle Urve b. Hişam’dan,
O’nun da babasından rivayet ettiği bir hadiste ise yukarıdaki hadisin ifade ettiği hükmün aksine bir hüküm ifade etmektedir:
“Allah Rasulü (s.a.v.) bir gün evinden/hücre-i saadetinden
çıktı ve insanlara namaz kıldıran Hz. Ebû Bekir’in yanına geldi. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir (r.a) geri çekilmeye yeltendi. Allah Rasulü
(s.a.v.) ona yerinde kalması için işaret etti ve onun yanına oturdu. Hz.
Ebû Bekir, Allah Rasulü’ne (s.a.v.) uyarak namaz kılarken, insanlar
da Hz. Ebû Bekir’e (r.a) uyarak namaz kılıyordu.”55
Bk. Şâfiî, er-Risâle,106-107,108, 109, 110,111, 220, 221,227, 232,233; Şâfii, elÜmm, 3: 76-78.
51 Bakara: 2/180.
52 Nisâ: 4/11
53 Şâfiî, er-Risâle, 137- 142.
54 Şâfiî, er-Risâle, 521; Şâfii, el-Ümm, 75; 2: 340; 8: 530.
55 Şâfiî, er-Risâle, 252; Şâfii, İhtilâfü'l-hadis,10: 75; Şâfii, el-Ümm, 2: 340; 8: 530.
50
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Şâfiî bu hadisler arasında cereyan eden ihtilafı, nesh yöntemiyle çözmektedir. Zira O'na göre birinci hadiste geçen olay, Hz.
Peygamber’in (s.a.v) vefatıyla neticelenen hastalığından önce yaşadığı attan düşme hadisesiyle ilgili iken; ikinci hadiste anlatılan olay
ise O’nun (s.a.v) ölümle neticelelen hastalığıyla ilgilidir. Farklı zamanlarda gerçekleşen bu iki olay nedeniyle gerçekleşen uygulama
farklılığı aynı konuyla ilgili olması nedeniyle bir çelişki arz etmektedir. Şâfiî, hadislerde geçen bu iki uygulamanın sonuncusu, nihai
uygulama olması hasebiyle esas alınması ve diğer uygulamanın ise
daha önce yaşanması ve yürürlülük süresinin sona ermesi nedeniyle terk edilmesi gerektiği görüşündedir.56
5.2.2. Tercih Yoluyla Iskat
Şafii’ye göre birbiriyle çelişip de uzlaştırılamayan iki delilden
birini nesh yoluyla alıp diğerini terk etme imkânını bulamadığımız
zaman, tercih yöntemine başvururuz. Tercîh, "çelişen delillerden
birini, tercih sebeplerinden birine istinaden alıp diğerini terk etme"57
işlemini ifade eder. Tercih için gerekli şartlar şunlardır: 1. Delillerin
zannî olması. 2. Delillerin delâlet ve hücciyyet bakımından birbirine
denk olması. 3. Delillerden birinin taşıdığı vasıf bakımından diğerlerinden üstün olması.4. Teâruz halindeki deliller arasında konu, zaman ve nispet birliği ve hüküm zıtlığı bulunmalıdır. 5. Tercih için
bir delilin bulunması.58
5.2.2.1. Tercih Sebebleri
Usûlcüler teâruz hâlindeki delillerden birinde bulunup diğerine karşı üstünlük sağlayan her vasfın tercih sebebi olabileceğini
belirtmiş ve bazı vasıfların kabulü konusunda görüş birliğine varmış
olsalar da tercih için yeterli olacak nitelikleri belirlemede aralarında

56
57
58

Şâfii, İhtilâfü'l-hadis, 77; Şâfii, el-Ümm, 8: 539.
Berzencî, et-Teâruz ve’t-Tercîh, 2: 123.
Berzencî, et-Teâruz ve’t-Tercîh, 2: 128-132.
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geniş görüş ayrılıkları bulunmaktadır.59 Naklî deliller arasında tercih, metin, sened, hüküm ve haricî sebepler açısından ele alınmıştır.
Tercih için bir gerekçenin varlığı şart ve yeterli olmakla birlikte, Şâfiî
sadece bir gerekçeyle yetinmez, çoğu zaman birden çok gerekçeyle
tercihte bulunur.60
5.2.2.2. Tercih Şartları
Şâfiî’ye göre tercih işlemine girişmeden önce de dikkat edilmesi gereken bir takım şartlar vardır. Bu şartlar ise şunlardır: Her
iki delilin hüccet teşkil edecek nitelikte olması, uzlaştırılma imkânının ve nesh ilişkisinin olmaması gerekir.61 Şâfiî’ye göre, delillerden
birinin alınıp diğerinin terki neticesini doğuran tercih işlemininin
gerçekleştirilebilmesi için mutlaka bir gerekçeye ihtiyaç vardır.62
5.2.2.3. Tercih Yolları
a. İsnaddan Hareketle Tercih
Şâfiî, “Salât-ı havf” konusunda Havvât b. Cübeyr hadisini,
Havvât’ın yaş ve Hz. Peygamber ile sohbeti bakımından kıdemli olduğu gerekçesiyle İbn Ömer’in hadisine tercih etmiştir. Öte taraftan
Şâfiî, ribe’l-fadl'ın haramlığı konusunda da bu iki özelliği dikkate
alarak tercihte bulunmuştur.63 Şâfiî, Hz. Peygamber’in (s.a.v) ifrad
haccı yaptığını ifade eden rivayetin, kıran haccı yaptığını ifade eden
rivayete mukaddemdir; zira ifrad rivayetinin senedinde Hz. Âişe,
Câbir, İbn Ömer ve Tâvûs gibi sahabiler yer almaktadır ve özellikle
Câbir kıran rivayetinde yer alan ravilerden sahabilikte daha kıdemlidir”64 demek suretiyle bu tercih sebebine atıfta bulunmuştur.

Mahallî, el-Bedru't-tâli' fi halli Cem'il-cevâmi', 2: 376.
Bk.: Şâfii, İhtilâfü'l-hadis,10: 162, 167, 190; Şâfii, el-Ümm, 2: 253; Lü’lüe bint
Salih, Menhecu’l-imam eş-şafii fi def’i teâruzi’l-edille (Doktora Tezi, Ümmü’l-kura
Üniversitesi, 2007), 248.
61 Şâfiî, el-Ümm, 3: 259; 4:390; 5: 297; 8: 513.; 8: 518; Şâfii, İhtilâfü'l-hadis,10:
41,162, 296, 303, 304, 310; er-Risâle, 342.
62 Gerekçeler konusunda ayrıntılı bilgi için bk.: Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis,10: 124,
131.148.162 200; Şâfiî, er-Risâle, 245.
63 Şâfiî, er-Risâle,152; Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis,10: 124.
64 Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis,10: 321.
59
60
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b. Metinden Hareketle Tercih
Tercih yöntemiyle, ihtilaflı rivayetlerden biri alınıp diğeri terk
edilirken bazen her iki rivayetin sened cihetiyle birbirine denk olması nedeniyle metin yönünden taşıdıkları bazı özellikeler dikkate alınarak tercihte bulunulur. Örnek olarak, hadisin mantûku ile mânaya delâlet etmesi, hadisin metninde ızdırabın bulunmaması, hadisin
lafzan rivâyet edilmiş olması, hadis lafzının Hz. Peygamber veya
sahâbenin şanını yüceltmesi, kavlî sünnetin, fiilî ve takrîrî sünnete
tercihi, kavlî sünnetin, fiilî ve takrîrî sünnete tercihi gibi yollar verilebilir.65 Şâfiî’nin eserlerinde konuyla ilgili fazla örnek tesbit edemesek de, el-Ümm'da geçen, ihtilaflı iki hadisten birinin ahvat olana
delâlet etmesi ve İhtilâfu’l-Hadîs'te geçen, hadisin ilave/ziyade bir
hüküm içermesi nedeniyle tercih edilmesi, metin yönünden tercihe
örnek verilebilir.66
c. Haricî Sebeblerden Hareketle Tercih
Hadisler arasında başvurulan tercih sebepleri arasında yapılan tasnifin ittifâkî olan bölümü ‘haricî sebepler’dir. Bu grupta yer
alan tercih sebeplerine isnâd, metin ve medlûl yönünde hadislerin
denk olmaları hâlinde başvurulur.
1. Kur’ân-ı Kerim’in Zâhirine Uygun Olan Hadisin Tercih
Edilmesi
Şâfiî, bu gerekçeye istinaden umrenin hükmüne dair ihtilaflı
rivayetlerden, umrenin farziyetine delalet eden rivayeti, nafile olduğuna delalet eden rivayete ve sabah namazının vaktin başında kılınmasına delalet eden rivayeti, isfar vaktinde kılınmasına delalet
eden rivayete, Kur’an’ın zahirine muvafakat nedeniyle tercih etmiştir.67
2. Sünnete Muvâfık Olan Hadisin Tercih Edilmesi
Bk.: Berzencî, et-Teâruz ve’t-Tercîh, 2: 130-132. Metin yönünden tercih örnekleri
için aynı esere bk.,186-202.
66 Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis, 10: 177, 168, 169.
67 Şâfiî, el-Ümm, 2:132; Şâfiî, er-Risâle, 285.
65
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Şâfiî, sünnette muvafakat gerekçesinden hareketle sabah
namazının isfar vaktine tehir edilmeden vaktin başında kılınmasına
delalet eden Hz. Âişe’nin rivayetini, Sabah namazının ortalık biraz
aydınlanınca(isfar) kılınmasına delalet eden Rafi’ b. Hadic’in hadisine tercih etmiştir.68
3. Kıyasa Muvafık Olan Hadisin Tercih Edilmesi
Şâfiî’nin kıyasa uygunluk/muvafakat gerekçesine istinaden
hadislerden birini diğerine tercih ettiğine örnek olarak, oruçlu kişinin hacamat yaptırması durumunda orucunun bozulup bozulmadığına dair rivayetler arasındaki ihtilafı verebiliriz. Şâfiî bu ihtilaflı
rivayetlerden İbn Abbas rivayetini, kıyasa uygunluğu,

nedeniyle

esas almış ve muarızı olan Şeddâd b. Evs’in rivayetini terk etmiştir.69
4. Hulefâ-ı Râşidîn’in ve Sahabenin Çoğunluğunun Ameline Uygun Düşen Hadisin Tercihi
Sabah namazının vaktin başında kılınması ile ilgili hadisi sahabenin çoğunluğunun ameline uygun olduğu gerekçesiyle tercih
eden Şâfiî, “Vaktin evvelinde namaz kılmak daha faziletlidir.” dedikten sonra, Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali b. Ebî
Tâlib’in ve sahabenin çoğunluğunun sabah namazını vaktin evvelinde kıldıkları bize sağlam yolla ulaştığını göstermektedir.70
5. Hadisin Akla uygunluğu Nedeniyle Tercih Edilmesi
Şâfiî’nin başka gerekçelerin yanı sıra akla uygunluk gerekçesine de yer verdiği tercih işlemlerine örnek olarak; korku namazıyla
ilgili Havvat’ın hadisini alıp İbn Ömer’in hadisini terk etmesi, oruçlu
iken cünüp olarak sabahlayan kişinin orucunun bozulup bozulmayacağı konusunda orucunun bozulmayacağını ifade eden Hz. Âişe
ve Ümmü Seleme’nin hadisini alıp orucunun bozulacağını söyleyen

68
69
70

Şâfiî, er-Risâle, 286-288; İhtilâfü'l-hadis, 10: 162,173.
Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis, 10: 41,75,173 192; Şâfiî, er-Risâle, 284; Şâfiî, el-Ümm,
7: 610.
Şâfiî, er-Risâle, 285, 289.
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Ebû Hureyre’nin hadisini terk etmesi, verilebilir.71
Sonuç
Şâfiî, şer’î nasslar arasında, nefsü’l-emirde çözümsüz bir
teâruzun vuku’ bulmayacağı kanaatindedir. Her ihtilafın mutlaka
bir çözüm yolu vardır. Şâfiî, eserlerinde teâruz lafzını özel olarak
kullanmasa da onunla aynı kökten gelen kavramları kullanmıştır. ّ"
a-r-z"ّ maddesinin türevlerini çoğunlukla hadislerin birbiriyle çatışmasını ifade etmek için kullansa da mutlak olarak delillerin çatışmasını ifade etmek üzere de kullanmıştır. Muhtelif/ihtilaf kavramlarıyla ise sadece, aralarında cem’ imkânı bulunmayan hadisleri
kastetmiştir. Şâfiî, zahiren birbiriyle çatışan ve telifi imkân dâhilinde olan deliller için “cem’ ” kavramı yerine “iki delilin kullanılması”
veya “iki haberin geçerli kılınması” anlamına gelen " " إستعمال ّالدليلين
veya "  " إمضاءّالخبرينkavramlarını/ifadelerini kullanırken, buna karşın
aralarında gerçek bir ihtilaf bulunması nedeniyle uzlaştırılamayan
ve delillerden birinin alınıp diğerini terk etme durumunda olduğu
deliller için,

“İki delilden birinin itibardan/amelden düşürülmesi,

atılması, işlevsiz kılınması” anlamına gelen “ ّتعطيل ّأحد ّالدليلين/طرح/ّ ”إسقاط
tabirlerini kullanmaktadır. Şâfiî’ye göre te’lifi mümkün olan hadislerin çatışması görünürde bir çatışma iken; telifi mümkün olmayan
hadislerin çatışması ise gerçekte bir çatışmadır. Birinci surette, çatışan her iki delil de amele konu olurken; ikinci surette ise çatışan
delillerden sadece biri amele konu olabilmektedir. Şâfiî’ye göre şer’î
deliller arasında çözümsüz hiçbir çatışma yoktur. Söz konusu çatışma zahiri ise cem’ /telif/uzlaştırma yoluyla giderilir; hakiki ise
nesh ya da tercih yoluyla giderilir. Ona göre çözüm yolu, ister cem’
ister nesh isterse de tercih olsun mutlaka bir delile dayanmalıdır.
Şâfiî, hadisler arası çatışmayı gidermede sırasıyla cem’ , nesh ve
tercih yoluna başvurmaktadır. O’na göre, şer’î deliller arasında çözümsüz bir çatışma yoktur. Şafiî, Kur’an ile Sünnet arasında neshi
71

Bk.: Şâfiî, İhtilâfü'l-hadis, 10: 176.
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mümkün görmez. Şâfiî’de şer’î deliller arasında neshin vuku bulup
bulmadığına ancak sünnet, sahabi sözü, vürud vakti gibi birtakım
karinelere bakılarak karar verilebilir. Şâfiî tercih için bir gerekçeye
dayanmanın gerekli olduğu kanaatindedir. Şâfiî, hadisler arası çatışmada, tercihte bulunurken çoğunlukla birden çok gerekçe öne
sürer.
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Conflict of Sharīʿa Evidence and Solution Ways in Imam Shafi 's
Works
Summary
According to Shafi, the sources that provide precise and reliable information on Sharīʿa ruling are the Qurʾān, the Sunna and
the ijmāʿ and qiyās. The harmony of the Sharia evidences and especially eliminating the dispute of the ḥadīth and its importance in
writing a method are the most important factors in Shafi’s work.
According to him, among the Sharīʿa proofs, there is no issue of
having an unsolved problem. However, every solution must be
based on an evidence. Although Shafi uses the concept of teâruz in
his works to express the conflict of the evidence, he often uses the
conflict to express the conflict of the hadiths. Shafi refers to the
conflict of the ḥadīths which do not have the possibility of combination. He uses this notion only for evidence that can be resolved
through conflict, or preference among them. Shafi is the first person
who deals with the issue of conflict between ḥadīths and decides the
basis of the solution and writes an independent work on this field.
According to him, the ḥadīth dispute is mostly due to narrator, the
difference of context, and the unknowingness of the nās relations.
Shafi used "isti'malu'd-delileyn" or "Imdau'd-delileyn" which means
"the use of two pieces of evidence" or "the validation of two articles"
instead of the concept of " jamʿ " for the evidence which conflicts
with each other. But for the evidence which cannot be reconciled
due to the fact that there is a conflict between them, he uses the
expression "ıskatu/tarhu/ta’til-ü ehadi’d-delîleyn" which means
"The devaluation, disqualification of the two proofs and rendering
them dysfunctional". For this reason, in the open conflict, both conflicting evidence will be the subject of the work; whereas in the real
conflict, only one of the conflicting evidence can be the subject of
the work. Shafi appeals to the way of reconciliation (jamʿ) 'when
there is a conflict between the proofs, then to the way of nesh when
he can not find this possibility. When he couldn't find the nesh he
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used the way of preference. According to him nesh and preference is
used to solve real dispute and the jamʿ is the way to resolve the apparent (Ẓāhirī) dispute.
Keywords: Proof of Sharīʿa, ḥadīth, dispute, conflict, conciliation, way of solution, cancel, preference, drop, actuate.
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Öz
Bu makale ülkemizde Türkçeye çevrilen Kur’ân tercüme ve
meallerinin otantik manayı yansıtıp yansıtmadığı hususunu Âl-i
İmrân sûresinin 110. âyetinin birinci bölümünü teşkil eden “ٍُّك ْنت ُ ْمّ َخي َْرّا ُ َّمة
ْ  ”ا ُ ْخ ِر َجifadesi üzerinden tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yapılan
ّاس
ِ ت ّلِل َّن

araştırma neticesinde; birçok doğru manayı aktarmalarına, âyetin
tefsirine dair önemli nükteler yakalamalarına ve çeviri açısından
güzel örnekler teşkil etmelerine rağmen mevcut Türkçe meallerin,
araştırma konusu edilen âyetin ilgili bölümündeki otantik manayı
tam olarak yansıtamadığı görülmüştür. Bu şekilde özetlenen araştırma konusunun, Türkçe meallerde Âl-i İmrân Sûresi 110. âyetine
verilen manaları daha iyi yansıtmak gayesiyle değerlendirilen 66
mealin sebep olduğu hacim genişlemesi sebebiyle iki ayrı makale
olarak yayımlanması planlanmaktadır. İlk makale, Âl-i İmrân Sûresi
110. Âyetinin Hakikat Mecaz İkilemi Bağlamında Tahlili başlığı altında ele alınan bilgileri içerirken ikinci makale Otantik Anlamın Türkçe
Meallere Yansıması Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım’ı elde edilen bilgiler muvacehesinde ortaya koymayı hedeflemektedir.
Anahtar kavramlar: Âl-i İmrân 110, Hayırlı Ümmet, İhrac,
Meal, Otantik Anlam, Hakikat, Mecaz.



Bu makale, Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler II, (20-22 Ekim 2017
Adıyaman) Sempozyumu’nda sunulan “Aranan Ümitten, Olunan Umuda Kur’ân-ı
Kerîm’de “İnsanlık için Çıkarılmış Ümmet” Metaforu ve Suriyeli Mülteciler”
başlıklı bildirinin genişletilerek yayımlanmış halidir. Ayrıca araştırma
konusunun, Türkçe meallerde Âl-i İmrân Sûresi 110. âyetine verilen manaları
daha iyi yansıtmak gayesiyle değerlendirilen 66 mealin sebep olduğu hacim
genişlemesi sebebiyle iki ayrı makale olarak yayımlanması planlanmaktadır. İlk
makale, ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 110. ÂYETİNİN HAKİKAT MECAZ İKİLEMİ
BAĞLAMINDA TAHLİLİ başlığı altında ele alınan bilgileri içerirken ikinci makale
OTANTİK ANLAMIN TÜRKÇE MEALLERE YANSIMASI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR
YAKLAŞIM’ı elde edilen bilgiler muvacehesinde ortaya koymayı hedeflemektedir.
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Analyze of 110th Verse of Sūra al-ʿImrān in The Context of
Truth and Metaphor and Critical Approach about the Effect of
the Verse's Authentic Meaning on its Turkish Translations
Abstract
This paper aims at to determine whether or not the translation and interpretation of the Qur’an translated into Turkish reflect
ْ ”ك ْنت ْم َخي َْر ا َّم ٍة ا ْخ ِرج
the authentic meaning through the expression of “اس
ِ ََّت لِلن
which is the first part of verse 110 of sūra al-ʿImrān. As a result of

the research; Although Turkish translations convey many correct
meanings and they capture important wisdom about the commentary of the verse and constitute good examples in terms of translation, it is seen that the current Turkish translations do not fully
reflect the authentic meaning in the relevant part of the verse in
question. Due to the volume expansion caused by 66 items which
are evaluated in order to better reflect the meanings given to the
verse 110 of sūra al-ʿImrān in Turkish texts, this article summarizes two separate articles The first article contains the information
under the title "Analysis of the 110th verse of sūra al-ʿImrān in the
Context of Dilemma of Truth Metaphor", while the second article
aims to present a "Critical Approach on the Reflection of Authentic
Meaning to Turkish Meanings."
Keywords: al-ʿImrān 110, the good umma, export, meal, authentic meaning, ḥaqīqa (truth), metaphor.
I.

Giriş
Kur’ân, bir taraftan evrensel mesajlarla tüm insanlığa hitap

ederken diğer taraftan da indiği zaman ve zeminin özelliklerini yansıtan bir kitaptır. Kur’ân’ın bu özelliği, onun çevre şartlarında oluşturulduğunu değil, çevre şartlarını da dikkate aldığını, kültürel telakkiyle ve sosyal olguyla etkileşim içerisinde olduğunu işaret etmektedir. Bu sebeple anlama ve yorumlama faaliyeti süresince, lafızlardan kastedilen manaların sadece dilbilimsel vasıtalarla idrak
edilebilen anlamlar olmadığı, içinde bulundukları bağlamlar dikkate
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alınarak kelime ve cümlelerin farklı manalara gelebileceği gerçeğini
de hatırda tutmak gerekmektedir.
Otantik mananın ortaya çıkarılabilmesi için dilbilimsel analizlerin yanında metinde yer alan kelimelerin birçok açıdan birbirleriyle ve cümlelerle bağlantısını yansıtan iç bağlam ile sonunda hem
murâd-ı ilâhîyi hem de metni çevreleyen, metnin ortaya çıktığı tarihî
ve kültürel şartları yansıtan dış bağlamın da bilinmesi ve dikkate
alınması gerekir.1 Bu konumuyla bağlam, metnin ucu açık anlam
ufkunu (unabschliessbarkeit) belli oranda sınırlayan ve doğruluğunu garanti eden en önemli epistemik dinamik olarak karşımıza çıkmaktadır.2 Aynı noktadan hareketle bağlam üst başlığı altında zikredilen hususların hemen hepsi, Kur’ân’ın anlaşılmasına katkı sağlayan karineler olarak da görülebilir.3
Araştırma konusunu teşkil eden Âl-i İmrân sûresinin 110.
âyetinin;
﴾٣.١١٠﴿
ْ ّولَ ْو ّٰا َمنَ ّا َ ْهل
ْ ع ِن
ْ ُك ْنت ُ ْمّ َخي َْرّا ُ َّمةٍّا ُ ْخ ِر َج
ّوتُؤْ مِ نُونَ ّ ِب ه
ّ َِّلَ َكان
ِ ُّال ِكّت َا
ِ َّتّلِلن
َ ّ َّوت َ ْن َه ْون
َ ِاّٰلل
َ ّال ُم ْنك َِر
َ ِاسّتَا ْ ُم ُرونَ ّ ِب ْال َم ْع ُروف
ْ
ْ
َّّوا َ ْكث َ ُر ُه ُمّالفَا ِسقُون
َ ََخي ًْراّلَ ُه ْمّمِ ْن ُه ُمّال ُمؤْ مِ نُون
ْ  ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّا ُ َّم ٍة ّا ُ ْخ ِر َجifadesinin Türkçe
İlk bölümünü oluşturan “اس
ّ ِ َّت ّلِلن

meallerde birçok farklı lafızla çeşitli anlamlara gelecek şekilde tercüme edildiği görülmektedir. Âyetin diğer bölümleri için meallerde
gözlenmeyen geniş mana yelpazesinin bu bölümde bulunuşunu,
temel tefsir bilgisine sahip olanlar, tefsir ilmine bağlı unsurlara bağlayabilirler. Bu meyanda ilk muhataplarının âyette geçen ifadelerden ne anladığı ve lafzın zahiri ve hakiki manası üzerine yoğunlaşan
tefsirî anlamın yanı sıra özellikle yorumcunun içinde bulunduğu
paradigmada kendi muhataplarına âyetin doğru manasını nasıl anFatih Tiyek, Kur’ân’ı Anlamada Bağlamın Rolü Ve Meallerdeki Bağlamsal Sorunlar
(Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2014), 79.
2 Fatih İbiş, Özne-Metin İlişkisinin Metodik Ve Teolojik Boyutu (Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi, 2012), 253.
3 Muhammed Fatih Kesler, “Kur’ân Meâllerinde Gözardı Edilen Bazı Anlama
Karinelerinin Tespiti ve Yapılan Öneriler”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 18 (2004): 44.
1
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latabileceği üzerine dolayısıyla lafzın batınî ve mecazi anlamına
odaklanan te’vilî yorumun meallerdeki mezkûr anlam çeşitliliğini
sonuç verdiği söylenebilir. Tefsir-te’vil ayrımında ortaya çıkan ontolojik ve epistemolojik düzlemdeki bu yorum farklılıklarının ortaya
çıkmasında, âyetin ilk bölümündeki lafızlarda bulunan mahzuf,
mücmel, müphem ve müteşâbih unsurların da varlığı etkili olmuştur. Bu unsurlar, âyete en doğru meali vermeyi hedefleyen yorumcu
için anlamların sınırlandırılıp aktarılmasının hemen imkânsız bir
hale doğru evrilmesine sebep olmaktadır.
Çalışma yapılırken Âl-i İmrân sûresinin 110. âyetindeki farklı
yorum kaynaklarının önce tespiti, sonrasında ise sınırlandırılabilmesi için anahtar kavramlar olarak görülen “” ُك ْنت ُ ّْم, “ ” َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةve “ت
ّْ ”أ ُ ْخ ِر َج
kavramlarının tefsir kaynaklarında kronolojik olarak nasıl ele alındığı, anlam değişimi sürecinde hangi aşamalardan geçtiği ve lafızlara hangi manaların verildiği gibi konular üzerinde durulacaktır.
Özellikle ihrâc kavramının etimolojik ve morfolojik tahlilleri yanında
bu kavrama ilişkin imkân dâhilindeki diğer tüm detaylar tetkik edilecektir. İhraç kavramının Kur’ân’da hangi anlamlarda kullanıldığı
hususunu net bir şekilde ortaya koyabilmek için bütün türevleriyle
beraber bu kavramın Kur’ân’daki kullanımları tespit edilecektir.
Temel kaynaklar ve özellikle tefsir kaynaklarından yararlanılarak
söz konusu anahtar kavramlar üzerinde geniş analizler yapılacaktır.
Bu analizlerle beraber çalışmanın giriş kısmında ifade edilen kriterler de göz önünde bulundurulmak suretiyle analiz sentez değerlendirilmesi yapılarak çıkarımlar ortaya konulacaktır. Son bölümde ise
araştırma kapsamına dâhil edilen 66 mealin elde edilen bulgularla
ne denli uyuştuğunu tespit etmek maksadıyla, ulaşılan sonuçlarla
bu meallerin tutarlılığı mukayeseli olarak gözden geçirilecektir.
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II.

Âyette Geçen “ّ ” ُك ْنت ُ ْمّ َخي َْرّأ ُ َّم ٍةİbaresinin Tahlili
A. Âyetin Nüzûl Sebebine ve Âyette Kastedilenlerin Kimler
Olduğuna Dair Nakiller
Âyetin otantik manasının tahliline geçmeden önce, âyetin

nüzûl sebebini tespit etmek gerekmektedir. Çünkü âyetlerin nüzûl
sebepleriyle otantik manaları arasında illiyet ilişkisi vardır. Nüzûl
sebepleri, âyetin gerçek anlamının ortaya çıkmasına katkı sağlamasının yanında,4 âyetlerin inmesine yol açan durumun ve olayın yakından görülmesine böylelikle tarihsel ve sosyolojik verilerin de tanıklığıyla ilâhî maksada uygun şekilde yorum yapılmasına imkân
sağlayan önemli karinelerdir. Bu karineler sayesinde, sadece metinsel ve dilbilimsel bağlar değil, aynı zamanda sosyolojik ve konjonktürel bağların da keşfedilerek âyetin çok yönlü bir perspektifle anlaşılması ve bağlamının net bir şekilde tespit edilme fırsatı yakalanmış olacaktır.
Abdullah İbn Abbas (r.a) (ö. 68/687-88) âyette geçen “ّ ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر
ّ ”أ ُ َّم ٍةifadesiyle kastedilen topluluğun Hz. Peygamber’le beraber Mek-

ke’den Medine’ye hicret eden muhacirler olduğunu söylemiştir. Bu
rivayet, Âl-i İmrân sûresinin 110. âyetinin tefsirinde ayrıca tefsire
dair ilk nakillerin yer aldığı hadis ve tefsir kitaplarında çok yaygın
olarak kullanılmıştır.5 İbn Abbas’ın bu rivayeti birtakım tefsirlerde
bazı eklemelerle yer alır. Örnek olarak bu rivayet Taberî’de, Hz. Peygamber’le beraber “Mekke’den hicret edenler”6 ve “Mekke’den çıkanBkz. Yasin Pişgin, Kur’an’da Akıl Tefsirde Akılcılık (Ankara: İlahiyat Yay., 2015),
108-110; Pişgin, “Mütekaddim Dönemde Ulûmu’l-Kur’ân”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 (2017): 140.
5 Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî, Müsnedü’lİmâm Ahmed b. Hanbel, nşr. Şuayb el-Arnaut v.dğr. (Beyrut: Müessesetü’r-risâle,
1421/2001), 5: 344; Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Mustedrek ʿale’s-Sahîhayn, thk.
Mustafa Abdulkadir Atâ (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1410/1990), 2: 323; Ebû
Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî, Kitâbu’l
musannef fî’l-ehâdîs ve’l-âsâr, thk. Kemâl Yûsuf el-Hût (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd,
1409/1988), 6: 398.
6 Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr b. Ğâlib el-Âmilî Ebû Caʿfer et-Taberî,
Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli’l-Kur’ân, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (B.y.:
Müessestü’r-risâle, 1420/2000), 7: 100; Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed b.
Mûsâ b. Ahmed b. Huseyn el-Ğaytâbî el-Hanefî Bedruddîn el-Aynî, ʿUmdetu’l-kârî
4
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lar” şeklinde geçmektedir.7
Hz. Ömer’den (ö. 23/644) ve Dahhâk’tan (ö. 105/723) nakledilen görüşe göre, burada zikredilen en hayırlı ümmetten maksat
sahâbîlerdir. İkrime’ye göre bu sahâbîler, Abdullah b. Mes’ud, Ebû
Huzeyfe’nin azatlı kölesi Salim, Übey b. Kâ’b ve Muâz b. Cebel’dir. 8
İkrime (ö. 105/723) ve Mukâtil (ö. 150/767) bu âyetin, Mâlik b.
Dayf ve Vehb b. Yehûza isminde iki Yahudi’nin, İbn Mes’ud, Übey b.
Kâ’b, Muâz b. Cebel ve Ebû Huzeyfe’nin mevlâsı Sâlim’e yönelik “Bizim dinimiz sizin bizi kendisine çağırdığınız dinden daha hayırlıdır.
Biz sizden daha hayırlıyız ve daha faziletliyiz.” demeleri üzerine indirildiğini rivayet etmişlerdir.9 Mukâtil b. Süleyman, hayırlı ümmet
âyetinin, Medine’deki bu iki Yahudi’nin sahâbîlere yönelik mezkûr
iddiaları üzerine nâzil olduğunu belirtmiş ve manasını “tıpkı İsrâiloğulları’nın kendi zamanlarında faziletli kılındığı gibi siz de sizin zamanınızda insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz” şeklinde açıklamıştır.10 Bu âyetin ayrıca Mekke’den Medine’ye hicret
eden muhâcirler, Hazrec kabilesinden Selîmoğulları ve Evs kabilesinden de Hâriseoğulları hakkında nâzil olduğu söylenmiştir.11
Nüzûl

sebebine

ilişkin

nakledilen

rivayette

yer

alan

sahâbîlerden bazılarının; İbn Mes’ud (ö. 32/652) ve Ebû Huzeyfe’nin
mevlâsı Sâlim (ö. 106/724) gibi muhacirlerden, bazılarının ise; Übey

şerhu Sahîhi’l-Buhârî (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-ʿArabî, ts.), 18: 148;
7 Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli’l-Kur’ân, 7: 101.
8 Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli’l-Kur’ân, 7:101.
9 Mukatil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil, thk. Abdullah Mahmud (Beyrut: Dâru
ihyâi’t-türâsi’l-ʿArabî, 1423/2002), 1: 295; Ebû’l-Hasan ‘Alî b. Ahmed b.
Muhammed b. ʿAlî el-Vâhidî en-Nîsâbûrî eş-Şâfi’î, Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân, thk.
Kemal Busyûnî Zağlûl (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411/1991), 118; Ebû
İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Sa’lebî en-Nîsâbûrî, el-Keşf ve’l-beyân
ʿan tefsîri’l-Ḳur’ân, thk. Muhammed İbn Âşûr (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-ʿArabî,
1423/2002), 3: 126.
10 Mukatil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil, I: 295.
11 Ebû Hafs Sirâcüddîn Ömer b. Alî b. Ahmed el-Ensârî el-Mısrî İbnü’l-Mülakkın,
et-Tavzîh fî şerhi’l-Câmiʿi’s-Sahîh (Dimeşk: Dâru’n-nevâdir, 1428/2008), 22: 156;
Ahmed b. İsmail b. Osman b. Muhammed el-Kûrâni eş-Şafii el-Hanefi, el-Kevseru’lcârî ilâ riyâzi ehâdîsi’l-Buhârî, thk. Ahmed İzzû İnâye (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’lʿArabî, 1428/2008), 8: 56.
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b. Kâ’b (ö. 19/640) ve Muâz b. Cebel (ö. 18/639) gibi ensardan olması, âyetin muhataplarının Abdullah İbn Abbas’ın rivayetinde geçtiği üzere sadece muhacirler olmadığını göstermektedir. Hem ensar
hem de muhacirden oluşan bu dört sahâbînin Hz. Peygamber’in
iltifatlarına mazhar olmalarının yanı sıra en belirgin özellikleri ilim
sahibi olmalarıdır. Hz. Peygamber bu dört sahâbî hakkında
“Kur’ân’ı şu dört kişiden alınız, öğreniniz” buyurmuştur.12 Mezkûr
sahâbîlerin ilim sahibi olma gibi önemli bir özellikle temeyyüz etmeleri ise âyetteki hitabın genel olmadığına dair bir delil olarak kabul
edilebilir.
Kaynaklarda geçen rivayetlere ve verilen bilgilere bakıldığında; âyette geçen “ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةifadesiyle kastedilen topluluğun Mekke’den Medine’ye hicret eden sahâbîler veya bazı özelliklere sahip
sahâbîler olduğu anlaşılmaktadır.
B. Müfessirlerin Âyette Geçen “ ”ك ْنت ٍمİfadesiyle İlgili Görüşleri
Âl-i İmrân sûresinin 110. âyeti “ ” ُك ْنت ُ ّْمifadesiyle başlamaktadır.
Âyetin başlangıcında geçen  ُك ْنت ُ ّْمhitabının, muhatabı şereflendirmek
ve değerli olduğunu vurgulamak için kullanılan bir hitap tarzı olduğu söylenebilir.13 Çünkü arada herhangi bir vasıta olmadan hitap
edilmek suretiyle, başta nüzûl döneminin muhatapları olmak üzere
İslam ümmeti bu hitapla şeref kazanmıştır. Mâverdî (ö. 450/1058)
benzer bir anlatımla âyete “ ” ُك ْنت ُ ّْمlafzıyla başlanmasını, hayırlı ümmet
olma müjdesinin öncelenmesiyle izah etmektedir.14 Bu durumda
ibare, “siz müjdelenen ümmet oldunuz” manasına gelir.15 Zemahşerî
(ö. 538/1144) ise  كانlafzının kapalı yolla bir şeyin geçmiş zamandaki
varlığını ve devamlılığını gösterdiğini, geçmişte olmayan ve anlık
Buhârî, "Feza’ilü’l-Kur’an", 8.
Süyûtî (ö. 911/1505) el-İtkân isimli eserinde yaptığı tasnifte, Kur’ân’daki 34 çeşit
hitap tarzından 33. hitap şekli olarak bu hitap tarzını ele almaktadır. Ebü’l-Fazl
Celâleddîn Abdurrahmân b. Ebû Bekir es-Süyûtî, el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân (Kahire:
el-Heyetü’l Mısriyyetü’l ammetü lil kitab, 1394/1974(, 3: 115.
14 Ebü’l-Hasen Ali B. Muhammed Mâverdî, Tefsîru’l-Mâverdî en-Nüket ve’l-ʿuyûn,
thk. es-Seyyid İbn Abdü’l-Maksûd b. Abdü’r-Rahîm (Beyrut: Dâru’l-kütübi’lilmiyye, ts.), 1: 416.
15 Vâhidî, el-Basît fî tefsîri’l-Kur’ân, 5: 495.
12
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kesintiye uğrayan durumları göstermediğini ifade etmiştir.16 Bu sebeple tefsirlerde, âyette geçen  ُك ْنت ُ ّْمifadesi hali hazırda ve mevcut durumda siz, hayırlı ümmet oldunuz şeklinde yorumlandığı gibi siz
geçmiş ümmetler arasında sizi müjdeleyen kitaplarda en hayırlı ümmet oldunuz şeklinde de anlaşılmıştır.17 Âyetin başında geçen ُك ْنت ُ ّْم
ifadesinin geçmiş zamana işaret eden nâkıs bir fiil olarak kabul
edilmesinden dolayı; “ezelde levh-i mahfûzda, diğer geçmiş ümmetler arasında, henüz yaratılmadan önce Yüce Allah sizi hayırlı ümmet kıldı, İsrâiloğulları’nın zamanı gelince onları seçti fakat siz,
sonsunuz (son hayırlı ümmetsiniz)” şeklinde de tefsir edildiği görülmektedir.18
Bu ibarede geçen  كانlafzının mahiyetinin ne olduğu, mananın
doğru anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple كان
lafzının Kur’ân’daki genel kullanımı için tam fiil mi yoksa nâkıs fiil
mi olduğu üzerindeki uzun tartışmalara19 girmeksizin, bu ibarede
geçen  كانlafzı hakkındaki kabuller aktarılacaktır.
İlk müfessirlerden Tahâvî (ö. 321/933),  كانlafzına ait doğru
mananın, tam fiil yapısında düşünülerek “ ُخلقتمyaratıldınız” ve وجدتم
“bulundunuz” şeklinde olması gerektiğini ifade etmiştir.20 Nîsâbûrî
(ö. 427/1035) de ibarede geçen “ ” ُك ْنت ُ ّْمlafzının “” ُحدِثْتم, “” ُو ِج ْدتُم, ““ ” ُخ ِل ْقتُمyaratıldınız, oldunuz ve bulundunuz” gibi anlamlara geldiği ve tam fiil
manasında olduğunu söylemiştir.21 Ayrıca “ ”كانlafzının nâkıs fiil kabul edilerek “ ”أنتم ّخير ّأمةibaresine göre verilen mananın tefsirî mana
açısından doğru olsa da i’râbî mana açısından doğru olmadığı Ebû
Hayyân el-Endelüsî (ö. 745/1344) gibi âlimler tarafından dile getiZemahşerî, el-Keşşâf, 1: 400.
Muhammed Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-menâr (Kahire: Hey’etü’l-Mısriyyeti’l-âmme,
1410/1990), 4: 47.
18 Mukatil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil, 1: 295.
19 Kâne fiilinin Kur’ân’daki kullanımı için bkz. Aydın Atik, “Kâne Fiilinin
Kur’an’daki Anlamı ve Kullanım Biçimleri”, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
10/31 (2010): 45-72.
20 Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli’l-Kur’ân, 7: 106.
21 Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî, el-Vasîṭ fî tefsîri’l-Ḳur’âni’lMecîd, thk. Adil Ahmed Abdülmevcud-v.dğr. (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye,
1414/1994), 1: 477.
16
17
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rilmiştir.22 Bazı müfessirler ise “ ”كانlafzının nâkıs fiil kabul edilmesi
üzerine bina edilen,  ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةibaresinin  أ َ ْنت ُ ْم ّ َخي ُْر ّأ ُ َّم ٍّةifadesiyle aynı anlama geldiğiyle ilgili görüşler zikretmişlerdir.23 Ferrâ’ (ö. 207/822) ve
Zeccâc (ö. 311/923) gibi âlimler ise bu şekilde bir mananın en doğru mana değil, caiz mana olduğu şeklinde görüş belirtmişlerdir.24
Buna ek olarak “ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةibaresinin manasının “ ”أنتم ّخير ّأمةşeklinde
anlaşılması kânenin zâid olmasını gerekli kılmaktadır. Kânenin
cümlenin başında zâid olarak kullanılamayacağı çoğu nahivci tarafından hatırlatılarak ““ ”أنتمّخيرّأمةsiz en hayırlı ümmetsiniz” şeklindeki
bir manaya karşı çıkıldığı dile getirilmiştir.25 Hatta bazı âlimler, böyle bir takdirin hata olduğunu doğrudan söylemişlerdir.26
Lengüistik yaklaşımların yanı sıra sosyal yapı ve beşeri tecrübe adına edinilen bilgiler de “ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةifadesindeki “ ”كانlafzının
tam fiil olarak kabul edilmesi sonucuna götürür. Hz. Ömer, bu ifadeyle ilgili olarak, “Yüce Allah dileseydi elbette “ “ ”أنتمّخير ّأمةen hayırlı
ümmet sizsiniz” buyururdu, eğer böyle buyursaydı o zaman hepimiz
hayırlı ümmet olurduk” şeklindeki açıklamasıyla ّ ُك ْنت ُ ْمifadesinin
“sahâbîlere ve onların yaptıklarını yapanlara hâs bir ifade olduğu”nu belirtir.27 Hayırlı ümmetle ilgili olarak Hz. Ömer’den, yaşanan
gerçekliği öne çıkaracak tarzda “öncekilerimiz için olur, sonrakilerimiz olmaz”28 sözü ve olumsuz örneklere tepki olarak “kim bu ümEbû Hayyân el-Endelüsî, Tefsîru’l-bahri’l-muhît, 2: 15.
Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî, el-Câmiʿ liahkâmi’l-Ḳur’ân, thk. Ahmed el-Berdûnî, İbrâhîm Atfîş, 2. Baskı (Kâhire: Dâru’lkütübi’l-Mısriyye, 1964), 14: 294.
24 Nîsâbûrî, el-Vasîṭ fî tefsîri’l-Ḳur’âni’l-mecîd, 1: 477.
25 Şihâbüddîn Mahmud Âlûsî, Rûhu’l-Meʿânî fî tefsîri’s-Sebʿi’l-Mesânî (Beyrut:
Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1415/1994), 2: 243; Muhammed Tantâvî, et-Tefsîru’l-vasît
li’l-Kur’âni’l-Kerîm, thk. Abdurrahman el-Adevî (Kahire: Dâru’l-ma’ârif, 1412/1992),
2: 212.
26 Ebü’l-Beka Muhibbüddin Abdullah b. Hüseyin b. Abdullah Ukberî, et-Tibyân fî
iʿrâbi’l-Kur’ân, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî (B.y.: Îsâ el-Bâbî el-Halebî ve
Şurekâuh, t.s.), 1: 284.
27 Aynî, ʿUmdetü’l-kârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî, 18: 148; Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan
te’vîli’l-Kur’ân, 7: 101; Ebû Hâtim Muhammed b. İdrîs b. Münzir er-Râzî, Tefsîru’lKur’âni’l-ʿAzîm, thk. Es’ad Muhammed Tayyib, 3. Baskı (el-Memleketü’lʿArabiyetü’s-Suudiyye: Mektebetü Nezzâr Mustafa el-Bâz, 1419/1998), 2: 732.
28 Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli’l-Kur’ân, 7: 101.
22
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metten olmayı arzu ederse, Allah’ın bu ümmet hakkında şart koştuğunu yerine getirsin” sözü nakledilmektedir.29
Hz. Ömer’in “ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّّم ٍّةve “ ”أنتمّخيرّأمةibarelerinin birbiriyle aynı
olmadığını ifade eden bu sözlerinin keynûnet açısından daha anlamlı olduğu görülür. Zemahşerî gibi âlimlerin  كانlafzının kapalı yolla bir şeyin geçmiş zamandaki varlığını ve devamlılığını gösterdiğini30 ifade etmeleri de hayırlılığın geçmişle bir irtibatının olduğunu
ortaya koymaktadır. Aslında bu geçmiş zamanı gösterme durumunun, levh-i mahfûz ve geçmiş ümmetler arasındaki konumu işaret
etmekten çok, vahyin nüzûlünden itibaren geçen zamanda yetişen bir
neslin oluşumuna işaret ettiğini söylemek daha anlamlı durmaktadır. Nitekim Râgıb el-İsfahânî (ö. 502/1108)  ْالك َْونlafzının; keynûnet
manasında meydana gelmek, vuku bulmak ve bir dönüşümü ifade
etmek için kullanılan bir lafız olduğunu dile getirmiştir.31
Âl-i İmrân sûresinin 110. âyetinde geçen “ ” ُك ْنت ُ ّْمlafzının otantik
manasının mezkûr açıklamalar çerçevesinde; gerçekleşmek, inşa
etmek ve var olmak manalarında sahâbî neslinin hayırlı topluluk
oluşumunu simgelediği söylenebilir. Zira Sahâbîlerin en hayırlı topluluk oluşu bir anda gerçekleşen bir hadise değil, zamana bağlı olarak Hz. Peygamber’in rehberliğinde ciddi bir eğitim sürecinden geçtikten sonra meydana gelmiştir. Levh-i mahfûzda yazılan ilahi bilgiler, bu âyetin nüzûl zamanında tahakkuk etmiştir. Nitekim bazı
müfessirler  كانlafzının, bazen zaman manasına gelen özelliğinin
kalkabileceğini, bu durumda  كانlafzının tahkik manasına geleceğini
belirtmeleri de böyle bir oluşum manasını desteklemektedir.32 Dolayısıyla ّ ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍةibaresinin, ilm-i ilahiden/levh-i mahfûzdan akıp gelen, Hz. Peygamber’in rehberliği zamanında tam olgunluğa erişen bir
topluluğun kıyamının tüm dünyaya ilanı şeklinde anlaşılması da
Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli’l-Kur’ân, 7: 102.
Zemahşerî, el-Keşşâf, 1: 400.
31 İsfahânî, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, thk. Safvân Adnân Dâvudî (Dımaşk:
Dâru’l-kalem, 1412/1992). 731.
32 Muhammed b. Sâlih Useymîn, Tefsîru’l-Kehf
(Riyad: Dâru İbnü’l-Cevzî,
1423/2002), 148.
29
30
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mümkündür.
Öte yandan Kur’ân’ın evrenselliği ilkesi açısından hayırlı
ümmet olma vasfının kıyamete kadar devam edecek olması daha
sonraki asırlarda, başta Hz. Peygamber ve sahâbe-i kirâmı örnek
alarak ortaya çıkacak yeni nesillerin de oluşumu açısından
keynûnet ifade eden bu ibare, doğrudan ümmeti hayırlı kılmamıştır.
Bir çaba ve gayret sonrası hayırlılık vasfını kazanma noktasında bir
dönüşüm yaşandığı için bu vasıf Yüce Allah tarafından bu topluluğa
verilmiştir.
Bu âyetle ilgili olarak Kur’ân’ı beyan etmekle görevli Peygamber Efendimiz’in (s.a.), ِّاّٰلل
َّّ علَى
َ ّ ّوأ َ ْك َر ُم َها
َ ّ َ“ أ َ ْنت ُ ْم ّ ُمتِ ُّمونSiz yetmiş
َ س ْبعِينَ ّأ ُ َّم ٍة ّأ َ ْنت ُ ّْم ّ َخي ُْرهَا
ümmeti tamamlayansınız. Allah katında siz onların en hayırlısı ve
en değerlisisiniz.”33 beyanında geçen  أ َ ْنت ُ ْم ّ َخي ُْرهَاibaresi, bütün sahâbîlerin bu ifadeye dahil olduklarını ve  ُك ْنت ُ ّْمdeki keynûneti gerçekleştirdiklerini teyit etmektedir. Sebebin hususîliği hükmün umumîliğine
mani olmadığından, sadece Mekke’den Medine’ye hicret edenler ya
da nüzûl sebebinde geçen dört sahâbî değil, tüm sahâbîler hayırlı
olma vasfına dâhil olmalıdır. Bu hayırlılık, salt hayırlı olmaktan ziyade, teşvike dayalı olarak söylenmiş, hayırlı olma vasfıyla kendini
donatmış ve bunu hayatına tatbik etmiş bir topluluk için dile getirilmiş ifadeler olarak görülmelidir.
İbarede geçen ümmetle, kıyamete kadar gelecek olan tüm
Müslüman ümmetinin kastedilip edilmediği hususunda ise kazanılan vasıfların belirleyici olduğu görülmektedir. Bu konuda Hz. Peygamber’i örnek alarak ve O’nun gibi yaşamaya çalışarak hakiki bir
mümin olma dönüşümünü sağlamadaki ve âyetteki hususiyetleri
yerine getirmedeki yeterliliğe bakarak karar vermek daha isabetli bir
yaklaşımdır. Nitekim Râzî’nin “levh-i mahfûzda en hayırlı ve faziletli
ümmet oldunuz, öyleyse size düşen, sizdeki bu üstünlüğü boşa çıkarmamanız, hakkınızdaki bu övgü dolu özelliği yok etmemeniz ve
İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî (Beyrut: Dâru’l-ma’rife,
1379/1960), 8: 225.
33
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üzerinizdeki sorumluluğu yerine getirmenizdir” 34 şeklindeki yorumu
da bu yaklaşımı teyit etmektedir. Âyette geçen hayır kelimesinin
birçok yüce değeri35 taşıması da hayırlı olmanın salt bir söylemden
ibaret olmadığını göstermektedir.
C. Müfessirlerin Âyette Geçen “ ”ك ْنت ْم َخي َْر أ َّم ٍةİfadesiyle İlgili Görüşleri
Nüzûl sebeplerinde “ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةifadesiyle kastedilen topluluğun
kimler olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Nüzûl bilgilerine ek olarak;
birçok kaynakta hitabın sahabeye mi has olduğu yoksa tüm ümmete tamim edilerek mi kabul edilmesi gerektiği, “en hayırlı” oluşun
sebepleri ve hayırlılık vasfının ne zaman verildiği gibi hususlara dair
nakillere yer verilerek bu konular açıklanmıştır.
Nüzûl sebeplerinde geçtiği üzere “ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّّأ ُ َّم ٍّةifadesinin muhacirlere ve sahâbîlere has bir ifade olduğu söylenmişse de mananın
mübhem olduğunu ifade eden görüşler de vardır. Fahreddin er-Râzî
(ö. 606/1210) ve Zeccâc’ın (ö. 311/923) ““ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةen hayırlı ümmet
oldunuz” ibaresiyle ilgili olarak, nüzûl sebeplerine bağlı olarak hitap
her ne kadar Hz. Peygamber’in ashabına yönelik olsa da âyetin
umum ifade ederek bütün ümmet-i Muhammed’i kapsadığı görüşünü nakleder.36 Âyet nüzûl sebeplerinden bağımsız olarak lafzî açıdan yorumlandığında da hitabın doğrudan tüm müminleri kapsadığı anlaşılır. Bu anlam âyetin zâhirî manasıdır. Bunun yanında hayırlı ümmetten maksadın şehitler ve salihler olduğunu dile getiren
âlimler de olmuştur.37
Bazı âlimler  َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةifadesindeki ümmet kelimesinin yol ehli,
yol38 ve cemaat anlamına geldiğini belirtirler.39 Kur’ân’da ümmet
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-ʿArabî,
1420/2000), 8: 323.
35 Sanʿani, et-Tenvîr şerhü’l-câmiʿi’s-sagîr, 4: 552.
36 Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 8: 325.
37 Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Kârî el-Herevî, Mirkâtü’lmefâtîh şerh Mişkâti’l-Mesâbîh (Beyrut: Dâru’l-fikr, 1423/2002), 9: 4053.
38 Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli’l-Kur’ân, 7: 106.
39 Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhîm b. el-Münzir en-Nîsâbûrî, Kitâbu tefsîri’lKur’ân, thk. Saʿd b. Muhammed Sa’d (Medine: Dâru’l-meâsir, 1423/2002), 1: 331.
34
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kavramına bakıldığında en genel ve temel anlamının topluluk olduğu
görülür. Bunun yanında ümmet; muayyen bir zaman, muayyen bir
zamanda yaşayan topluluk, dış görünüş, durum, eşsiz insan, eğitici, önder, taife, fırka, cemaat, tarikat, şeriat, din ve millet gibi anlamlara da gelmektedir.40 Terim olarak ümmet, "bir sebebe mebni
olarak bir arada bulunan topluluk" şeklinde tarif edilir.41 Âyette geçen ümmet kelimesiyle, yukarıda da ifade edildiği gibi, sahâbî topluluğunun anlaşıldığı söylenebilir. Bu topluluk, kemmiyet üzerine
değil, keyfiyet üzerine kurulmuş, bir amaçla Hz. Peygamber etrafında cem’ olan ve O’na bağlanan bir topluluktur. Çağdaş müfessirlerden İbn Âşûr (ö.1284/1868)  َخي َْر ّأ ُ َّّم ٍّةâyetinde geçen ümmetten maksadın, cemaat ve karn (çağ) gibi nebevî asrın halkı olduğunu dile getirir. Yusuf sûresinde de “ َوادَّك ََر ّبَ ْعدَ ّأ ُ َّم ٍّةnice zaman sonra (Yusuf’u) hatırladı” (Yusuf 12/45) âyetinde geçen ümmet kelimesinin tam bir asır
müddet gibi uzun bir süre anlamına geldiğini ifade ederek âyette
geçen ümmetin zaman ve süreç boyutuna dikkat çeker. Bu sebeple
İbn Âşûr  ُك ْنت ُ ّْمlafzındaki hitabın sadece sahâbe için değil, aynı zamanda ortaya çıkan her yeni nesil için de geçerli olduğu üzerinde
durur.42 İbn Âşûr ayrıca âyetteki ümmet kavramının, nesil olarak
isimlendirildiğini ifade eder.43 Böylece hayırlı ümmet olma vasfı ve
görevi, bir nesilden sonraki nesillere miras olarak geçer.44
Râgıb el-İsfahânî (ö. 502/1108) ise hayırlı ümmet olma vasfında geçen  ُك ْنت ُ ّْمifadesinin herhangi bir zamanla tahsis edilmediğini
belirterek, hayırlı olmanın iyiliği emredip kötülükten sakındırma
şartına bağlanması gerektiğini dile getirir.45 İbn Atıyye de (ö.
541/1147) Yüce Allah’ın bu ümmete has kıldığı hayırlı olma vasfından ancak iyiliği emretme, kötülükten sakındırma ve Allah’a inan-

Nihat Uzun, “Kur’an’da Ümmet Kavramı”, Diyanet İlmi Dergi 40/4 (2004): 40-45.
Uzun, “Kur’an’da Ümmet Kavramı”, 40-45.
42 İbn Âşûr, Tefsîrü’t-tahrîr ve’t-tenvîr, 4: 48.
43 İbn Âşûr, Tefsîrü’t-tahrîr ve’t-tenvîr, 22: 283.
44 İbn Âşûr, Tefsîrü’t-tahrîr ve’t-tenvîr, 17: 164.
45 Râgıb el-İsfahânî, Tefsîru Râgıb el-İsfahânî, thk. Adil b. Ali eş-Şidî (Riyad:
Medâru’l-vatan li’n-neşr, 1424/2003), 2: 793.
40
41
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ma şartlarını yerine getirenlerin nasiplerini alacaklarını söyler.46
Hayırlı ümmetin, hakkı ikâme eden ümmete işaret ettiği de belirtilir.47
Bazı âlimler de bu âyetteki hitaptan, Müslümanların bütün
ümmetlerin en faziletlileri olduğunu çıkarır.48 “En hayırlı” oluş bazı
kavillerde Hz. Peygamber’e dayandırılır bazılarında ise kişilerin özellikleri ve fiilleriyle açıklanır. Hz. Peygamber bir hadisinde “Siz yetmiş ümmeti tamamlayansınız. Allah katında siz onların en hayırlısı
ve en değerlisisiniz.”49 buyurmuştur. Hadiste geçen yetmiş ifadesinin kesretten kinaye, tamamlama ifadesinin ise hayırlı olmanın illeti
olduğu dile getirilerek, bu delilin hem nübüvvet hem de ümmet silsilesinin sonunun en güzel şekilde (misk ile) kapatılmasına işaret
ettiği söylenmiştir.50 İmam Şâfiî (ö. 204/820), hayırlı ümmetin daha
önceki peygamberlerin ümmetlerinden değil, Hz. Peygamber’in ümmetinden olmasından dolayı Yüce Allah’ın bu ümmeti faziletli kıldığını belirtir.51 Ali el-Kârî (ö. 1014/1605) Hz. Peygamber’in ümmetinin en hayırlı olması, O’nun en hayırlı olmasından kaynaklandığı
gibi, O’nun ümmetinin en hayırlı olması da Hz. Muhammed’in tüm
peygamberlerin en hayırlısı olmasını gerektirdiğini ifade eder.52
İbn Abdilber (ö. 463/1071), Hz. Ömer’e göre âyette zikredilen
fiilleri yerine getiren kimselerin hayırlı ümmet olacaklarını; İbn Abbas’a göre ise Mekke’den Medine’ye hicret ederek Bedir’e ve HudeyEbû Muhammed Abdülhak b. Gâlib b. Abdirrahmân b. Gâlib İbn Atıyye elMuhâribî el-Gırnâtî el-Endelüsî, el-Muharreru’l-vecîz fî tefsîri’l-Kitâbi’l-ʿAzîz, thk.
Abdüsselam Abdüsşafi Muhammed (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1421/2001),
1: 489.
47 Şerifeddîn el-Huseyn İbn Abdullâh et-Tîbî, Futûhu’l-ğayb fî’l-keşfi ʿan Kinâʿi’rRayb (Hâşiyetü’t-Tîbî ʿale’l-Keşşâf), thk. İyâd Muhammedu’l-Ğûc (B.y.: Câizatu
Debi’d-Devliyye li’l-Kur’âni’l-Kerîm, 1434/2013), 16: 530.
48 Ebü’l-Hasen Alî b. Halef b. Abdilmelik b. Battâl el-Bekrî el-Kurtubî, Şerhu
sahihi’l-Buhârî li İbn Battâl, thk. Ebû Temim Yasir b. İbrahim (Riyad: Mektebetü’rRüşd, 1424/2003), 9: 486.
49 İbn Mace, “Zühd”, 34.
50 Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-mefâtîh şerh Mişkâti’l-Mesâbîh, 9: 4054.
51 Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, thk.
Muhammed Abdulkâdir Atâ, 3. Baskı (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1424/2003),
9: 8.
52 Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-mefâtîh şerh Mişkâti’l-Mesâbîh, 6: 2585.
46
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biye’ye tanıklık edenlerin fazilet bakımından asrının hayırlısı olan
sahâbîler olduğunu zikreder. İbn Abdilber ayrıca hayırlı ümmetle,
Muhammed ümmetinden kıyamet günü şahitlik yapacak olan salih
ve fazilet sahibi kimselerin de kastedildiğini ifade eder.53
İslam âlimleri âyette geçen hayr kelimesinin, karakter güzelliği, doğru ve dengeli düşünme, güzel ahlak, yüksek gayret, şahsiyetli ve karakterli kişilik gibi manalara geldiğini söylerler.54 En faziletli ifadesinin yerine en hayırlı olma vasfının Hz. Peygamber’in
ümmetine verilmesiyle ilgili olarak ise İslam âlimleri bu ümmetin,
bütün insanlar için hayır isteyen, onların Müslüman olmalarını ve
hayır işleyerek cennete girmelerini arzulayan bir ümmet olmalarından kaynaklandığını ifade ederler.55
Ebû Hüreyre (ö. 58/678), diğer ümmetlere nispetle hayırlı
ümmetin, diğerlerini de olumlu yönde etkilediğini vurgulayarak “onların boyunlarına zincirler geçirerek onları çeker ve böylece onları
İslam’a sokarsınız” demiştir.56 Ebû Hüreyre’nin bu sözünde geçen
zincirler ifadesini müfessir ve muhaddis Tîbî (ö. 743/1343); Cenâb-ı
Hâkk’ın çektiği, insanları dalâletten kurtararak doğru yola sevk
eden, esfeli sâfilînden a’lâyı illiyyîne çıkaran bir cezbe (çekim kuvveti) şeklinde yorumlamıştır.57 Âyette geçen  ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةifadesinin, “hayra
çağıran ümmet olun” manasında emir ifade ettiği de zikredilmiştir.58
Ebû Ömer Cemalüddin Yûsuf b. Abdilah b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî,
et-Temhid limâ fi’l-Muvatta’ mine’l-meâni ve’l-mesânid, thk. Mustafa b. Ahmed elAlevi-Muhammed Abdülkebir el-Bekri, 2. Baskı (el-Mağrib: Vizâratü Umûmi’l-Evkaf
ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1387/1967), 20: 251.
54 Ebû İbrâhim İzzeddin Muhammed b. İsmail Emir es-Sanʿanî, et-Tenvîr şerhü’lCâmii’s-Sagîr, thk. Muhammed İshak Muhammed İbrahim (Riyâd: Mektebetü
Dâri’s-Selâm, 1432/2011), 4: 552.
55 Ebü’l-Muzaffer, el-İfsâh ʿan meʿâni’s-sıhâh, thk. Fuad Abdulminʿim Ahmed (B.y.:
Dâru’l-vatan, 1417/1996), 7: 365.
56 Hâkim, el-Müstedrek, IV, 94; Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb en-Nesâî,
es-Sünenü’l-Kübrâ, thk. Hasan Abdulmun’im Şelbî (Beyrut: Müessesetü’r-risâle,
1421/2001), 10: 48.
57 İbn Hacer, Fethu’l-bârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî, 6: 145.
58 Muhammed Alî, Muhammed b. Alân b. İbrâhîm el-Bekrî es-Sıddîkî eş-Şâfiʿî,
Delîlu’l-fâlihîn li turuki Riyâdi’s-Sâlihîn, 4. Baskı (Beyrut: Dâru’l-ma’rifeh li’t-tibâ’a
ve’n-neşr ve’t-tevzî, 1424/2004), 2: 464; Ebü’l-Hasen Alâüddîn Alî b. Muhammed
b. İbrâhîm el-Hâzin el-Bağdâdî, Lübâbü’t-te’vîl fî meʿâni’t-tenzîl, tsh. Abdüsselam
53
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Ebü’l-Muzaffer Sem’ânî (ö. 489/1096), hayırlı ümmet sıfatının ne zaman verildiğiyle ilgili olarak, “levhi mahfûzda hayırlı ümmet idiniz” ve “iman ettiğinizde hayırlı ümmet oldunuz” şeklinde iki
görüş rivayet ederek Yüce Allah’ın her iki görüşü de murat etmiş
olabileceğini belirtir. Sem’ânî, “hayırlı ümmet oldunuz” ifadesinin
kıyamet gününde söylenecek bir söz olduğunu da ayrıca zikreder.59
Râgıb el-İsfahânî (ö. 502/1108) ise hayırlı ümmet olma vasfında
geçen  ُك ْنت ُ ّْمifadesinin herhangi bir zamanla tahsis edilmediğini belirtir.60
Fahreddin er-Râzî tefsirinde, Ebû Müslim el-İsfahânî’nin (ö.
ْ  َوأ َ َّما ّالَّذِينَ ّا ْب َيضâyetine bağlı olduğunu
322/934) ّ ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍةâyetinin َّت ُّو ُجو ُه ُه ّْم
söylediğini zikreder.61 Reşîd Rızâ (ö. 1865/1935) da Ebû Müslim’in,

“en hayırlı ümmet oldunuz” sözünün, cennette yüzleri ak olanlar
için söyleneceğini aktarır. Ebû Müslim’e göre bu âyet, daha önce
geçen âyetlerin tamamlayıcısıdır.62 Bu durumda mana, “siz dünyanızda hayırlı ümmet oldunuz, bundan dolayı şu an yüzlerinizdeki
parlaklık ve ebedi nimetlere mazhar kılınmanız, sizin hak ettiğiniz
nimetlerdir,” şeklinde cennet ehline yönelik olarak söylenmiş bir
hitap olarak anlaşılır.63 Ancak Ebû Hayyân (ö. 745/1344), bu görüşün kelamın siyakından uzak bir görüş olduğunu belirtir. Ebû
Hayyân, hayırlı ümmetin hayırlılık yönünün lafızda beyan edilmediğini söyleyerek, sahâbenin Hz. Peygamber’e iman etmeleri, onun
yardımına koşmaları, şer‘î ilimleri ondan nakletmeleri ve ülkeleri
fethetmeleri gibi hususları onların faziletleri arasında sayar.64

Muhammed Ali Sahin (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1415/1995), 1: 281.
59 Ebü’l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdilcebbâr et-Temîmî el-Mervezî esSem’ânî, Tefsîru’l-Kur’ân, thk. Yâsir b. İbrâhîm ve Ğanîm b. Abbâs b. Ğanîm
(Riyad: Dâru’l-vatan, 1418/1997), 1: 348.
60 İsfahânî, Tefsîru Râgıb el-İsfahânî, 2: 793.
61 Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 8: 323.
62 Muhammed Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-menâr (Kahire: el-Heytü’l-Mısriyetü’l-âmme li’lkitâb, 1410/1990), 2: 47.
63 Hâzin, Lübâbü’t-te’vîl fî meʿâni’t-tenzîl, 1: 284.
64 Ebû Hayyân, Tefsîru’l-bahri’l-muhît, 3: 300
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III.

İhraç

Kavramının

Etimolojik,

Morfolojik

Tahlili

ve

Kur’ân’da Kullanımı
A. İhraç Kavramının Etimolojik Tahlili
Söz konusu âyette geçen ihrâc kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için bu kavramın dilsel kökenine inmek gerekmektedir. Zerkeşî’nin (ö. 794/1392) de işaret ettiği gibi, Kur’ân’ın manalarını anlamak isteyen kişi, öncelikli olarak müfret lafızları incelemelidir.
Çünkü

Kur’ân

lafızlarının

müfret manalarının elde

edilmesi,

Kur’ân’ın anlaşılmasında en önemli kaynaktır. Zira zihnî ve hâricî
varlıkta parçalar, bütünden önce geldiği için bütünü anlayabilmek,
parçaların iyi anlaşılmasına bağlıdır. Lafızların müfred cihetiyle bilinmesi ise lügat, sarf ve iştikak ilimleriyle doğrudan bağlantılıdır. 65
Bu sebeple ihrâc kavramı lügat, sarf ve iştikak açısından incelenecektir;
Hurâc ()ال ُخ َراج, kendiliğinden vücutta çıkan tümör ve iltihaptır.
Harc (ج
ُّ  )الخ َْرbuluttan neşet eden ilk şeydir.66 Yerden ve hayvan yuvasından çıkan şeyler için harc ve harâc kelimeleri kullanılmıştır.67
Veren kişi malından çıkardığı için de vergiye harç ve harâc adı verilmektedir.68 Harace kelimesinin esas anlamı bir yerden çıkma ya
da vücutta şişkinlik ve ufukta beliren bulut gibi toplu çıkışı ifade
eder. Burada kendiliğinden meydana gelen edilgen bir çıkış söz konusudur. Heybeye hurc isminin verilmesi, içindekilerinin çıkarılıp
doldurulabilmesi, insanların yüklenip taşımaları için yapılmış yapay
bir torba olmasından dolayıdır.69 Burada kendiliğinden gelişen bir
çıkış değil, insan müdahalesiyle meydana gelen etken bir çıkış söz
konusudur. Mastar olarak kullanılan hurûc ( )ال ُخروجkelimesi ise giri-

Bedreddin Zerkeşî, el-Burhân fî ʿulûmi’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru’l-fikr, 1980), 2: 173.
Muhammed Hasan Hasan Cebel, el-Muʿcemü’l-iştikâkiyyü’l-müessal li-elfâzi’lKur’âni’l-Kerîm (Kahire: Mektebetü’l-âdâb, 1431/2010), 1: 545.
67 Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân, thk. Safvan Adnan Davudî (Dımaşk:
Dâru’l-kalem, Beyrut: Dârü’ş-Şamiyye, 1423/2002), 278.
68 İbn Fâris, Muʿcemu mekâyîsi’l-luga, thk. Abdusselam Muhammed Harun (B.y.:
Dâru’l-fikr, 1399/1979), 2: 175.
69 Cebel, el-Muʿcemü’l-iştikâkiyyü’l-müessal li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, 1: 545.
65
66
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şin tersi olan çıkış demektir.70 Hurûcun aslı; ister ev ister şehir isterse elbise olsun ya da ister kendi kendine isterse harici sebeplerden ötürü oluşsun bir yerden ya da bir durumdan çıkışı ifade
eder.71 İhraç olaylarının en çok meydana geldiği yer, içinde yaşadığımız ve Yüce Allah’ın fiiline bağlı olarak yaratılan mevcudattır.72
Nitekim “İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık”
(Tâhâ 20/53) âyeti bu tekvînî oluşumların Yüce Allah tarafından
meydana getirildiğini açıkça bildirmektedir.
Harece fiilinin yaygın kullanılan anlamları arasında; evden
çıkmak, iradesinden çıkmak, bir yere gitmek üzere çıkmak, bir şeye
başkaldırıp karşı çıkmak, karşısına çıkmak, yemekten bir şey çıkarmak, çizgiden dışarı çıkmak, servetinden çıkarmak, çiçeğinin
suyunu çıkarmak, kederden çıkarmak, evden çıkarmak, çocuğa
harçlık vermek, öğrencilerin medreseden çıkması, ümmetin hâricîleri, değerli at, heybeye koymak, mehâric-i hurûf vb. bulunduğu gibi
günümüzde; üniversiteden mezun olmak, dış taşımacılık, dışişleri
bakanlığı, dişin apse yapması, aykırı öğrenci vb. anlamlarda yer
almaktadır.73 Harac ayrıca siyah ve beyazdan oluşan iki renk ya da
beyaz içerisindeki siyahlık olarak da geçmektedir. Deve kuşunun
tüyleri siyah beyaz iki renkten oluştuğunda dişisine, ( )نعامةٌّخ َْرجا ُّءerkeَ ) denmektedir. Ayrıca, “siyah beyaz koyun iki ayağı
ْ ظلي ٌم
ğine de (ج
ُّ ّأخ َر
ْ  ”)إِ َّنsözü meşhurdur.74 Harcâ ()الخرجاء
beline kadar ağardı (ُ ّّالخ َْر َجا َء ّال َّشاة

aynı zamanda Mekke ile Basra arasında bulunan bir yerdir. Siyah
ve beyaz taşlardan oluştuğu için bu şekilde isimlendirilmiştir.75
Harac kelimesinin etimolojik kökenine bakıldığında; çıkma,
çıkarma, çıkış, bir şeyin bir şeyden çıkması, bir şeyin bir şeyden
İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 3. Baskı (Beyrut: Dâru sâdır, 1414/1994), 2: 249.
İsfahânî, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân, 278.
72 Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Yûsuf b. İbrâhîm (Abdiddâim) el-Halebî,
Umdetü’l-huffâz fî tefsîri eşrefi’l-elfâz, thk. Muhammed Bâsil (Beyrut: Dâru’lkütübi’l-ilmiyye, 1417/1996), 1: 495; Mîkâtî v.dğr., el-Kutûf min lugati’l-Kur’ân
(Lübnan: Mektebetü Lübnân nâşirûn, 1427/2007), 263.
73 Mîkâtî, el-Kutûf min lugati’l-Kur’ân, 263.
74 İbn Fâris, Muʿcemu mekâyîsi’l-luga, 2: 176.
75 Ebubekir Muhammed b. Hasan İbn Dureyd, Cemheretü’l-luğa (Beyrut: Dâru’l-ilm
lil-melâyîn, 1407/1987), 1: 444.
70
71
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çıkarılması, bir şeyin bulunduğu yere göre farklılığının belirgin ve
görünür olması gibi değişim, başkalaşım, oluşum ve dönüşümü ifade eden manalarının yoğunlukta olduğu görülür.
B. İhraç Kavramının Morfolojik Tahlili, Kur’ân’da Kullanım
Biçimleri ve Anlamları
Hayırlı ümmet âyetinde geçen ihrâc kavramına en isabetli
mananın verilebilmesi için Kur’ân’da ihrâc kavramının hangi anlamlarda kullanıldığının ortaya konması gerekmektedir. Kur’ân tefsiri ve çevirilerinde kelimelerin dilbilimsel anlamları tek başına yeterli olmadığı gibi, aynı zamanda Kur’ân’ın âyetler arası münasebet
ve âyet bütünlüğü şeklinde ortaya çıkan metin içi ilişkiler ve sebeb-i
nüzûl gibi metin dışı ilişkilerin yanı sıra bir kavramın diğer âyetlerde nasıl ve hangi anlamlarda kullanıldığının bilinmesi de doğru mananın ortaya çıkarılması açısından önemlidir.
Kur’ân-ı Kerîm’de 11 ayrı sarf formunda 157 âyette 182 defa
geçen harece ( )خرجkökü, yaygın olarak tekrar eden kelimelerden biridir. Hayırlı ümmet âyetinde geçen kalıp ise sülâsî mezîd rubâî fiil
kalıbının birinci bab formatı olan if’âl kalıbında meçhul yapıda gelmiş mâzi bir fiildir. İf’âl kalıbı ve bu kalıptan türeyen ihrâc kelimesi
Kur’ân’da toplam 113 kere geçmektedir. Bu kalıptan mâzi ve muzâri
fiil yapısında 99, mastar şeklinde altı, ism-i fâil şeklinde üç, ism-i
mef’ûl şeklinde ise beş kere geçmektedir.
Kur’ân’da ihrâc kelimesi hem hakiki hem de mecazi anlamlarda kullanılmıştır. İhraç kavramı Kur’ân’da nesne almadan geçişsiz eylem olarak şu manalara gelmektedir: Yerin yarılıp suyun çıkması (el-Bakara 2/74), yolculuğa çıkmak (el-Bakara 2/149,150),
evden dışarı çıkmak (el-Bakara 2/240; en-Nisâ 4/100; et-Talâk
65/1), yurdundan çıkmak (el-Bakara 2/243; en-Nisâ 4/66; el-Enfal
8/47; el-Haşr 59/2,11,12; el-Mümtehine 60/1), belli bir bölgeden
çıkmak (el-Mâide 5/22; el-Kasas 28/20, 21), cehennemden çıkmak
(el-Mâide 5/37; el-Hac 22/22; es-Secde 32/20), kâfir olarak çıkmak
(el-Mâide 5/61), Şeytanın bulunduğu yerden çıkması (el-A’râf 7/13,
18; el-Hicr 15/34; Sâd 38/77), bitkinin topraktan çıkması (el-A’râf
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7/58; el-Mü’minûn 23/20), savaşmak için sefere çıkmak (et-Tevbe
9/42,47,83; en-Nûr 24/53), topluluğun karşısına çıkmak (Yusuf
12/31; Meryem 19/11; el-Kasas 28/79), arıların karnından balın
çıkması (en-Nahl 16/69), ağızdan sözün çıkması (el-Keyf 18/5),
koynundan elin çıkması (Tâhâ 20/22; en-Neml 27/12; el-Kasas
28/32), bulutlar arasından yağmurun çıkması (en-Nûr 24/43; erRûm 30/48), kabirden çıkmak (er-Rûm 30/25; el-Kamer 54/7; elMeâric 70/43), yerden çıkmak (es-Sebe’ 34/2; el-Hadîd 57/4), cehennemin dibinden ağacın çıkması (es-Saffât 37/64), meyvelerin
tomurcuklarından çıkması (Fussilet 41/47), yanından ve yanına
çıkmak (Muhammed 47/16; el-Hucurât 49/5), denizden çıkmak (erRahman 55/22) ve sırt ile göğüs kafesi arasından suyun çıkması
(Târık 86/7).
İhraç kavramı oldurgan (ettirgen) yapıda çıkarmak/çıkartmak
manasında fiil kipinde Kur’ân’da şu anlamlarda kullanılmıştır: Topraktan ürünler çıkarmak (el-Bakara 2/22,61,267; el-Enâm 6/99;
el-A’râf 7/57; İbrahim 14/32; Tâhâ 20/53; es-Secde 32/27; el-Fâtır
35/27; Yâsîn 36/33; ez-Zümer 39/21; en-Nebe’ 78/15; en-Nâziât
79/31; A’lâ 87/4), cennetten çıkarmak (el-Bakara 2/36; el-A’râf
7/27;

Tâhâ

20/117),

yurdundan

çıkarmak

(el-Bakara

2/84,85,191,246; Âl-i İmrân 3/195; en-Nisâ 4/75; el-A’râf 7/82,
88, 110, 123; el-Enfâl 8/30; et-Tevbe 9/40; İbrahim 14/13; İsrâ
17/76; Tâhâ 20/57, 63; el-Hac 22/40; eş-Şurâ 26/35; en-Neml
27/37, 56; Muhammed 47/13; ez-Zâriyât 51/35; el-Haşr 59/2, 8,
11, 12; el-Mümtehine 60/1, 8, 9; el-Münafikûn 63/8), karanlıktan
aydınlığa aydınlıktan karanlığa çıkarmak (el-Bakara 2/257; elMâide 5/16; İbrahim 14/1, 5; el-Ahzâb 33/43; el-Hadîd 57/9; etTalâk 65/11), ölüden diriyi diriden de ölüyü çıkarmak (Âl-i İmrân
3/27; el-Enâm 6/95; el-A’râf 7/57; Yunus 10/31; er-Rûm 30/19),
ölüleri hayata çıkarmak (el-Mâide 5/110/44), canları çıkarmak (elEnâm 6/93), bilgi ve belge çıkarmak (el-Enâm 6/148), dünyadan
çıkarmak (el-A’râf 7/25), ziynet ve süsün çıkarılması (el-A’râf 7/32),
evden çıkarmak (el-Enfâl 8/5; et-Talâk 65/1), hapisten çıkarmak
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(Yusuf 12/100), anne karnından bebek çıkarmak (en-Nahl 16/78;
el-Hac 22/5; el-Mü’min 40/67), kıyamet günü insanın önüne defter
çıkarmak (el-İsrâ 17/13), bir yerden dürüst olarak çıkarmak (el-İsrâ
17/80), insanın kabirden çıkarılması (Meryem 19/66; Tâhâ 20/55;
er-Rûm 30/19; ez-Zuhruf 43/11; el-Ahkâf 46/17; Nuh 71/18), buzağı heykeli çıkarmak (Tâhâ 20/88), cehennemden çıkarmak (elMü’minûn 23/107; Yâsîn 35/37; el-Câsiye 45/35), elini çıkarmak
(en-Nûr 24/40), bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi
bir konumdan çıkarmak (eş-Şuarâ 26/57), göklerde ve yerde gizli
olanı ortaya çıkarmak (en-Neml 27/25), yerden bir dâbbe (canlı)
çıkarmak (en-Neml 27/82), kinleri açığa çıkarmak (Muhammed
47/29, 37), ekinin filizini çıkarması (el-Fetih 48/29), gündüzü açığa
çıkarmak (en-Nâziât 79/29), yerden su çıkarmak (en-Nâziât 79/31)
ve yerin ağırlıklarını çıkarması (ez-Zilzâl 99/2).
İhraç kalıbının dışında aynı kökten türeyen bazı kelimeler de
Kur’ân’da şu anlamlarda kullanılmıştır: Yükten su kabını çıkarmak
(Yusuf 12/76), süs eşyası çıkarmak (en-Nahl 16/14; el-Fâtır 35/12)
ve define çıkarmak (el-Keyf 18/82). Bunların dışında harece kökünden türeyen mastar ve isim gibi Kur’ân’da yer alan başka kelimeler
de bulunmaktadır. Bu kelimeler şu anlamlara gelmektedir: Vergi,
karşılık (el-Keyf 18/94; Mü’minûn 23/72), savaşmak için sefere
çıkma (et-Tevbe 9/46, 83), cehennemden çıkma ve çıkış (el-Mü’min
40/11), kabirlerden çıkış ve çıkarılma (el-Bakara 2/167; el-Mâide
5/37; el-Mü’minûn 23/35; en-Neml 27/67; Kâf 50/11, 42; Nuh
71/18), çıkış yolu (el-Bakara 2/167; et-Talâk 65/2), karanlıktan
çıkma (el-En’âm 6/122), yurdundan çıkarma (el-Bakara 2/85, 217;
et-Tevbe 9/13; eş-Şuarâ 26/167; el-Mümtehine 60/9), evden çıkma
(el-Bakara 2/240), gizli şeyleri açığa çıkaran (el-Bakara 2/72; etTevbe 9/64), diriden ölüyü çıkaran (el-En’âm 6/95/10), cennetten
çıkarılma (el-Hicr 15/48) ve doğruluk çıkışı (el-İsrâ 17/80).
Kur’ân’da ( )خرجkökünden türeyen kelimeler 182 defa geçmektedir. Bu kökten türeyen ihrâc kelimesi Kur’ân’da en fazla vatandan
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çıkma/çıkarılma anlamıyla 51 yerde tekrar etmektedir.76 İhraç kavramının Kur’ân’da kullanılan manalarına genel olarak bakıldığında
bu kökün bir halden başka bir hale geçişi ve bulunduğu duruma
göre dışa doğru bir değişikliği ifade ettiği söylenebilir.
C. Kaynaklarda Âyette Geçen İhraç Kavramına Verilen Hakikî ve Mecâzî Anlamlar
Âyette geçen ihrâc fiilini te’vil eden ve farklı bir kavramla
açıklayan ilk müfessirlerden birisi Mâtürîdî (ö. 333/944)’dir.
Mâtürîdî ihrâc fiilini ortaya çıkarmak manasına gelen izhar kavramıyla açıklar.77 Mâtürîdî’den sonra es-Sa’lebî en-Nîsâbûrî (ö.
427/1035) ihrâc fiilini açıklamaya yardımcı bir kavram olarak hakkı
tutup

kaldırmak

manasına

gelen

ikâme

fiilini

kullanır.78

Mâtürîdî’den sonra ihrâc fiilini ortaya çıkarmak manasına gelen izhar

kavramıyla

açıklayan

bir

diğer

müfessir

Vâhidî’dir

(ö.

468/1076).79

Vâhidî’nin kullandığı izhar kavramı daha sonra özet
olarak yazdığı el-Vecîz fî tefsîri’l-kitâbi’l-ʿazîz isimli eserinde de geçmektedir.80 Âyette geçen ihrâc fiilini farklı kelimelerle açıklayan müfessirlerden birisi de Abdülkâhir el-Cürcânî’dir (ö. 471/1078-79).
Vâhidî’nin çağdaşı olan Cürcânî, ihrâc fiilini ibraz ve izhar fiilleriyle
açıklayarak âyette geçen çıkışa, ruhların cesetlerle birleşerek gaybdan varlık sahnesine çıkması şeklinde mecaz bir mana vermiştir.
Ayrıca âyetteki ihrâc kelimesi için, bu lafzın “küfürden İslam’a çıkarılan” ümmet manasına geldiğini açıklayan bir görüşü nakleder.
Görüldüğü gibi Cürcânî âyetteki ihrâcı hakiki manasıyla değil mecazi

anlamıyla

tefsir

etmiştir.81

Zemahşerî

ihrâc

kavramını,

Ahmet Sait Sıcak; Necmettin Çalışkan, “Kur’ân’da “İhraç” Kavramı Özelinde Göç
Olgusu”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (2018): 487.
77 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd Mâtürîdî Semerkandî,
Te’vîlâtü’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1425/2005), 2: 450.
78 Saʿlebî, el-Keşf ve’l-beyân ʿan tefsîri’l-Ḳur’ân, 3: 127.
79 Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî el-Vâhidî, el-Basît fî
tefsîri’l-Kur’ân (Camiatu İmam Muhammed: İmâdetü’l-bahsi’l-ilmiyyi, 1430/2009),
5: 498.
80 Vâhidî, el-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-ʿAzîz, thk. Safvân Adnân Dâvûdî (Beyrut:
Dâru’l-kalem ve Dâru’ş-Şâmiyye, 1415/1994), 227.
81 Ebû Bekr Abdülkâhir b. Abdirrahmân b. Muhammed el-Cürcânî, Dercü’d-dürer fî
76
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Mâtürîdî’nin tefsir ettiği şekilde izhar kavramıyla açıklar.82 Âyette
geçen ihrâc kavramıyla ilgili olarak ilk defa en kapsamlı açıklamaları Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) yapar. Râzî, ihrâc kavramını,
izhar, temeyyüz, marifet ve fasl kavramlarıyla açıklar. Râzî, çıkarılmış en hayırlı ümmet ibaresinde geçen ihrâc kavramından maksadın, meşhur olup tanınmaları ve diğer ümmetlerle aralarındaki farkın
ortaya çıkması olduğunu belirtir.83 Ebû Hayyân el-Endelüsî (ö.
745/1344) ihrâc kavramını izhar ve ibraz fiilleriyle açıklayarak, daha önceki birçok tefsirde rastlayamadığımız İbn Abbas’ın “Mekke’den Medine’ye çıkarılan”84 şeklindeki rivayetini naklederek, ihrâc
kavramının hakiki manada kullanıldığına dikkat çeker.85 Nizâmeddin en-Nîsâbûrî (ö. 730/1329) tefsirinde ihrâc kavramını açıklarken
Râzî’nin kullandığı izhar, temeyyüz, marifet ve fasl kavramlarının
aynısını aynı terkiple tekrar ederek ihrâcı, insanın yetkinliğini benimsemeye elverişli olarak yokluktan varlığa çıkarılma şeklinde anlamlandırır.86 Ebüssuûd Efendi (ö. 982/1574) ise ihrâc kavramını
izhar kavramıyla açıklayarak,  ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةibaresinde hayırlı olmada insanlara faydalı olma manasının açık olduğunu, aynı şekilde ihrâc
fiilinde de “insanlar için, onların maslahatına” manasının var olduğunu belirtir.87
Tunuslu Tâhir İbn Âşûr (ö.1284/1868) Yüce Allah’ın, hayırlı
ümmet ibaresinde bütün üstün sıfatları topladığını söyler.88 Âyette

tefsîri’l-Kur’âni’l-ʿAzîm, thk. Tal’at Salah el-Ferhan, Muhammed Edib Şekûr
(Amman: Dâru’l-fikr, 1430/2009), 1: 421.
82 Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Amr b. Ahmed ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ʿan hakâiki
ğavâmidi’t-tenzîl (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ʿArabiyye, h. 1407), 1: 400.
83 Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 8: 325.
84 Bahri’l-Muhît’te bu ifadenin Arapçası şu şekilde geçmektedir: ن
ْ ِ أ ُ ْخ ِر َجتْ م:َّاس
ٍ َوقَا َل ابْنُ َعب
ْ
َ
َ
َّ
َمكة إِلى ال َمدِينَ ِة
85 Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî, Tefsîru’l-bahri’l-muhît
(B.y.: Dâru’l-fikr, 1403/1983), 3. 301.
86 Nizâmuddîn el-Hasan b. Muhammed b. Hüseyn el-Kımmî en-Nîsâbûrî, Ğarâibu’lKur’ân ve Reğâibu’l-Furkân, thk. Zekeriya Umeyrât (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye,
1416/1996), 2: 234.
87 Ebüssuûd Efendi, İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm (Beyrut: Dâru
ihyâi’t-türâsi’l-ʿArabî, ts.), 2: 70.
88 Muhammed Tahir b. Muhammed b. Muhammed İbn Âşûr et-Tûnusî, Tefsîru’t-
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geçen ihrâc kavramının îcâd ve izhar anlamında mecaz olduğunu
belirtir. İbn Âşûr’a göre âyetin manası, “siz dünya âleminde bulunan
en hayırlı ümmet oldunuz” demektir. İhracın fâili, bütün ümmetleri
inşa eden Yüce Allah’tır.89 İbn Âşûr’un ihrâc kavramını açıklamak
için kullandığı îcâd kavramının daha önce hiçbir müellif tarafından
kullanılmayan, özgün bir kavram olduğu söylenebilir.
Çağdaş müfessirlerden Yûnus el-Hatîb, âyette geçen ihrâc
kavramıyla, insanlığın kendisinden ortaya çıktığı, hiçbir zaman da
bir benzerinin doğmayacağı mükemmel doğuma işaret edildiğini
söyleyerek, ihrâc fiiliyle ümmetin başka bir hususiyetinin öne çıkarıldığını dile getirir.90 Müfessirin ihrâc kavramını açıklamada doğrudan olmasa da cümle içerisinde seçtiği ّض
َ  ت َ َم َّخfiili kendisinden teşekkül etmek, kaynaklanmak ve doğmak manalarında doğurganlığa
işaret eden bir fiil olması açısından ihrâcın, mecaz anlamda
Kur’ân’da kullanılan doğurganlık/verimlilikle örtüşmekte olduğu
söylenebilir. İhraç kavramının sahâbîler için kullanılan bu manası,
ْ “ كَزَ ْرعٍ ّأ َ ْخ َر َج ّشfilizini çıkaran bir ekin
Fetih sûresinin son âyetinde َُطأ َّه

gibi” sözüyle yer almaktadır (el-Fetih 48/29). Müfessir ayrıca ّ أ ُ ْخ ِر َج ْت
ّاس
ِ  لِل َّنtabirinin kullanılıp da,  منّالناسifadesinin kullanılmamasını, sanki

bu hayırlı ümmetin insan türünün bir türünden, insanlar âleminin
bir âleminden değil de, gayb âleminden gelen bir toplulukmuş gibi
insanların ummadığı bir yerden çıkarılmış manasına geldiğini ifade
eder. Müellif, hayırlı topluluk olma hükmünün umûmî ve mutlak
bir lafız olduğunu, tüm zamanlarda ve durumlarda bütün İslam
ümmetini kapsadığını, İslam ümmetinin de bütün madenler içerisinde altın gibi olduğunu belirtir.91 Bu ümmetin görevleri arasında
insanların ıslahı, hidâyete ulaşmaları ve Müslüman olmaları için
yoğun çaba ve gayret sarf etmeleri başta gelen hususlar olarak zik-

tahrîr ve’t-tenvîr (Tunus: ed-Dârü’t-Tûnusiyye, 1404/1984),1: 72.
89 İbn Âşûr, Tefsîru’t-tahrîr ve’t-tenvîr, 4: 50.
90 Abdulkerîm Yûnus el-Hatîb, et-Tefsîru’l-Kur’ânî li’l-Kur’ân (Kâhire: Dâru’l-fikri’lʿArabî, ts.), 2: 547.
91 Yûnus el-Hatîb, et-Tefsîru’l-Kur’ânî li’l-Kur’ân, 2: 547.
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redilir.92
IV.

Nüzûl Ortami Bağlamında Âyetteki Unsurların Genel
Değerlendirmesi
Bakara ve Enfâl sûrelerinin ardından kısmen hicretin ikinci

yılında Kaynukâ Gazvesi93 ve yoğunlukla üçüncü yılında Uhud Savaşı’ndan sonra Medine’de nâzil olmaya başlayan Âl-i İmrân sûresi,
hicretin dokuzuncu yılında tamamlanmıştır.94 Hayırlı ümmet âyetinin nüzûl sebebine bakıldığında ensar ve muhacirlerden oluşan
dört sahâbîyle Yahudiler arasında geçen hayırlılık tartışmaları üzerine nâzil olduğu yapılan tespitlerde ortaya çıkmıştı.
İslâm ordusunun Uhud’da uğradığı yenilgiden sonra Medine’deki Münafıklar ve Yahudiler sevinçlerini izhar etmekten çekinmeyerek, hem Hz. Peygamber hem de Müslümanlar ve İslâm hakkında küçük düşürücü söylemlerde bulunmaya başlarlar. Bunun
üzerine Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in yanına gelerek Medine’de bu
tür söylemlerde bulunan Münafık ve Yahudileri öldürmek amacıyla
izin ister.95 Bu durum, Medine’de gündemin değiştiğini, özellikle
Yahudiler tarafından din eksenli üstünlük tartışmalarının yaşandığını göstermektedir. Âyette, yenilgi sonrası kısa bir süreliğine de
olsa sarsıntı geçirip dağılmanın eşiğine gelen sahâbîleri taltif etme
ve şartlar ne olursa olsun görevlerini yerine getirme adına artık “siz
hayırlı bir ümmet oldunuz” müjdesiyle Yahudileri susturma gayesinin güdüldüğü söylenebilir. Böylelikle âyetin nâzil olduğu sosyokültürel ve psikolojik ortama bakıldığında “siz en hayırlı ümmet olŞeybânî, el-İfsâh ʿan meʿâni’s-sıhâh, 7: 365.
Esra Gözeler, Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi (İstanbul: Kuramer, 2016):
250-253.
94 Muhammed İzzet b. Abdülhadi b. Derviş Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs: Tertîbü’ssuver hasebe’n-nüzûl (Kahire: Dâru ihyâi’l-kütübi’l-ʿArabiyye, 1383/1963), 7: 105107; Emin Işık, “Âl-i İmrân Sûresi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 307-309; Muhammed Âbid Câbirî, Fehmü’lKur’âni’l-Hakîm; et-Tefsîru’l-vâdıh hasebe tertîbi’n-nüzûl (Beyrut: Dâru’n-neşri’lMağribiyye, 1428/2008), 3: 135; Gözeler, Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi, 262268 vd.
95 Muhammed Hamîdullah, Casim Avcı, “Uhud Gazvesi”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, TDV Yayınları, 2012), 42: 57.
92
93
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dunuz” müjdesinin ne denli anlamlı olduğu anlaşılır.
Âyetin nâzil olduğu zaman ve süreç, bi’setten yaklaşık 15 yıl
gibi uzun bir sürenin geçtiği, hicreti müteakip Bedir ve Uhud savaşlarının yaşandığı bir dönem sonrasına denk gelmektedir. Bu süre,
İslam’ın Arap yarımadasında ve yakın bölgelerde tanınması ve yeni
ortaya çıkan sahâbî neslinin yetişmesi adına yeterli bir süre olarak
görülebilir.
Bu süre ve sürecin Âl-i İmrân sûresinin 110. âyetinde ihrâc
kavramıyla nitelendiği görülür. Kaynaklarda bu kavramla ilgili olarak birçok ayrıntıya yer verilmiştir. Sahâbî sonrası tefsir biliminin
ortaya çıktığı ve te’vil eksenli yorumların yaygınlaşmaya başladığı
dönemde, ihrâc fiili ile neyin kastedildiği ve ihrâc fiilinin hangi manaları taşıdığı üzerine yorumlar yapılmaya başlanmıştır. İhraç fiili
ilk defa hicri III. (m. IX) asrın sonlarına doğru izhar kavramıyla açıklanarak hakiki manadan mecazi manaya bir geçiş sağlanmıştır. Ancak Mâtürîdî tarafından açıklanan izhar kavramıyla neyin kastedildiği üzerinde durulmamıştır. Aslında izhar kavramı, Kur’ân’dan iktibas edilen bir kavramdır. İzhar kelimesi türevleriyle beraber 59
defa Kur’ân’da geçmektedir. Kur’ân’da izhar kelimesi geçişli fiil yapısında, “hak dinini bütün dinlere üstün kılmak” (et-Tevbe 9/33; elFetih 48/28; es-Saf 61/9), “öğlen vaktine girmek” (er-Rûm 30/18),
“yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak” (el-Mü’min 40/26), “açıklamak” (et-Tahrim 66/3), ve “bildirmek” (el-Cin 72/26) gibi manalarda
kullanılmıştır. Bu âyetlerde geçen izhar kavramının daha çok aşikâr
hale getirmek manasında kullanıldığı görülür. İzhar kavramının ardından ihrâc fiilini açıklarken kullanılan ikâme kavramı da Kur’ânî
bir kavramdır. İkâme kelimesi türevleriyle beraber Kur’ân’da 660
defa geçmektedir. İhraç fiili için kullanılan bir diğer fiilin ibraz olduğu tespit edilmiştir. Abdülkâhir el-Cürcânî tarafından kullanılan bu
kavram da Kur’ânî bir kavramdır. B-r-z kökü türevleriyle beraber
Kur’ân’da dokuz yerde geçmektedir. Kur’ân’da ibraz doğrudan geçmese de aynı anlama gelen tebrîz mastarından türeyen fiiller bulunmaktadır. İbraz fiili bir şeyi görünür hale getirmek, açığa çıkar-
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mak ve oraya çıkarmak manasında kullanılmaktadır. Daha sonraki
süreçte ihrâc kavramını ifade etmek için Fahreddin er-Râzî’nin kullandığı izhar, temeyyüz, marifet ve fasl kavramlarının tamamının da
Kur’ân’da kullanılan kavramlar olduğu görülür. Tefsir tarihinde daha sonraki süreçte ihrâc kavramını açıklamak için kullanılan bir
diğer yeni kavram ise îcâd kavramıdır. Bu fiil, Tâhir İbn Âşûr tarafından izhar kavramıyla beraber îcâd şeklinde mastar olarak kullanılmıştır. Aslen; var kılma, ortaya çıkarma ve inşa etme anlamlarına
gelen îcâd, Kur’ân’da bulma/bulunma anlamında sülâsî fiil yapısı
şeklinde 106 yerde geçmektedir. İbn Âşûr, âyetin manasını açıklarken bu fiili üçlü fiil yapısında bulunma anlamına gelen şeklini tercih
etmiştir. Görüldüğü gibi ihrâc kavramını açıklamak için seçilen fiillere bakıldığında hepsinin Kur’ân’da kullanılan kavramlar olduğu
görülür. Bu durum müfessirlerin Kur’ân’ı Kur’ân’la açıklama noktasındaki hassasiyetlerinden kaynaklandığı fikrini gündeme getirse de
Kur’ân’ın kendisini açıklamada kendi kendine yeter bir kaynak olduğu da söylenebilir. Özellikle mezkûr fiillerin kullanılmasıyla bu
tespitin daha çok ön plana çıktığı bu çalışmada da gözlemlenmiştir.
Bununla birlikte ihrâcın müradifleri üzerinden anlamlandırma yerine daha önce de değinildiği üzere Kur’ân’da ihrâc olgusunun en fazla kullanıldığı vatandan çıkma/çıkarılma manasına yoğunlaşılması,
Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri açısından daha tutarlı olacak aynı zamanda daha doğru manaya ulaşma imkânı sağlayacaktır.
Âyette geçen  َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةifadesi, tam fiil olarak düşünüldüğünde
sentaks açıdan  ُك ْنت ُ ّْمlafzının hâli, ت
ّْ  أ ُ ْخ ِر َجise ümmetin sıfatı konumundadır. Ümmet kelimesini niteleyen ihrâc kavramının otantik manasını ortaya çıkarmak için yaptığımız tespitler yordamıyla kiyân
(keynûnet) ve ümmet kavramlarından sonra en önemli gördüğümüz
ihrâc kavramı üzerinde bir değerlendirme yapılarak sonuca gidilecektir.
Yapılan tespitler ışığında sahâbî döneminde ihrâc fiilinin
başka bir fiille açıklanmadığı ortaya çıkmıştır. İhraç kavramı daha
çok Mekke’den Medine’ye hicret edenler ve çıkanlar şeklinde İbn
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Abbâs’ın ihrâc fiiline hakiki anlam yüklemesi üzerine şekillenmiştir.
Bununla birlikte hem âyetin nüzûl sebebindeki sahâbîlerin muhacir
ve ensar gruplarından meydana gelmesi hem de Hz. Peygamber’in
âyetin manasını açıklama sadedinde, “Siz yetmiş ümmeti tamamlayansınız…” şeklindeki beyanları da dikkate alınmalıdır. Bu bilgiler
muvacehesinde âyetteki hitabın tüm sahâbîler için de söylenmiş bir
söz olabileceği ve ihrâc kavramının hakiki manasından mecaz anlamına yönelik bu değişimin sahâbî döneminde başladığı söylenebilir. Ancak bu dönüşüm, ihrâc fiilinin yeni kavramlarla açıklanması
şeklinde lafızlar üzerinden değil, daha çok hayır kavramına yüklenen manalar üzerinde meydana gelmiştir.
Sahâbî neslinin ortaya çıkması Hz. Peygamber’in peygamberliğiyle başlamış, Mekke’den Medine’ye çıkışla hız kazanmıştır. Bu
açıdan bakıldığında âyette geçen ihrâc kavramının ilk muhatapları
açısından gerçek anlamda bir yerden bir yere çıkışı temsil ettiği söylenebilir. Nitekim İbn Abbas’ın (r.a) en hayırlı ümmetin Mekke’den
Medine’ye çıkarılanlar ve hicret edenler olduğunu ifade etmesi,
ihrâcın otantik manasının ilk muhatapları tarafından Mekke’den
çıkış olarak anlaşıldığını gösterir. Mekke’den Medine’ye hicret, İslam
tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.96 Aynı zamanda her şeyini
geride bırakarak tek gayeleri Yüce Allah’ın rızasını kazanmak olan
sahâbîler için de bir dönüşüm noktası olmuştur. Bu dönüşüm hicret, yani çıkışla gerçekleşmiştir. Mekke’den çıkış, her bir sahâbî için
tüm zorlukları göğüsleme, sosyo-kültürel açıdan da kendini bu yapının mecbur kıldığı gereksiz bağlardan koparma anlamına gelmektedir. Çıkış her bir sahâbî için aynı zamanda yeni bir coğrafyaya
kendini adapte etme ve geliştirme Yüce Allah’ın arzuladığı insan
profilinin meydana gelmesi için de uygun koşulların sağlanması
demektir.
Uygun koşulların sağlanması sonucunda oluşan bu topluluk
(ümmet), kemmiyet üzerine değil, keyfiyet üzerine kurulmuş, ulvî
Nebi Bozkurt, “Tarihi Değiştiren Yolculuk”, Hicret, Ed. Muhammed Bedirhan
(İstanbul: TÜRKKAD, 2015), 131-135.
96
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bir amaçla Hz. Peygamber etrafında cem’ olan ve O’na bağlanan bir
topluluktur. Âl-i İmrân sûresinin 104. âyetinde geçen ümmet kavramıyla bu âyette geçen ümmet kavramı arasında talep-netice ilişkisine dayanan bir irtibat olduğu gibi her iki âyette de iyiliği emredip
kötülükten sakındıran bir topluluk kastedilmektedir. Âyette geçen
ümmet kavramının, aynı zamanda belli bir zaman diliminde yetişen
nesil anlamına geleceği İbn Âşûr tarafından vurgulanmıştır. Böylece
hayırlı ümmet olma vasfı ve görevi, bir nesilden sonraki nesillere
miras olarak geçer.97 Bu; vasıf, nitelik, keyfiyet ve tevdi edilen görevleri yerine getirme üzerine kurulu bir verasettir, yoksa salt hayırlı
olma üzerine kurulu bir veraset değildir.
Hayırlı ve faziletli oluşla vatanından çıkarılmış olmanın arasında sosyolojik açıdan da bir korelasyon olduğu söylenebilir.
Kur’ân’da, Allah yolunda vatanından çık-a-mamak, zayıflık (en-Nisâ
4/75, 97, 98, el-Enfâl 8/26);98 şeklinde adlandırılmıştır. Savaşa
çıkma iradesini ortaya koyamamak (et-Tevbe 9/42) ise fitne kaynağı
olma, bir daha sefere kabul edilmeme sebebi (et-Tevbe 9/47, 8) ve
gücü yetmeyen kadın ve çocuklarla beraber olma zilleti (et-Tevbe
9/91, 93) şeklinde vasıflandırılmıştır. Bu iki yerdeki çıkmamanın
zayıflık ve zillet olarak nitelenmesi mefhûmu’l-muhâlefe’nin delâleti
açısından bakıldığında çıkmanın hayırlılık ve faziletle nitelendirilebileceğini göstermektedir. Nitekim İbn Haldûn (ö. 808/1406) da sosyolojik bir realite olarak başkalarının egemenlikleri altında yaşamak
zorunda kalanların giderek kendi değerlerini ve kazanımlarını yitireceklerini, nihayetinde ise kendilerini savunamayacak kadar zayıflayarak tarih sahnesinden silineceklerini belirtmektedir.99
İbn Abbâs’ın “çıkarılan en hayırlı ümmet”i Mekke’den Mediİbn Âşûr, Tefsîru’t-tahrîr ve’t-tenvîr, 17: 164.
Kur’ân’da müstez’af kavramının kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Abdurrahman Altuntaş, “Kur’an’ı Kerim’de Müstaz’af Kavramı” Turkish Studies
11/5 (2016): 533-566.
99 ʿAbdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed Ebû Zeyd Veliyyuddîn el-Hadramî
el-İşbîlî İbn Haldûn, Divânü’l-mubtedei ve’l-haber fî târîhi’l-ʿArab ve’l-Berber ve men
ʿâsarahüm min zevi’ş-şe’ni’l-ekber, thk. Halîl Şehâde, 2. Baskı (Beyrut: Dâru’l-fikr,
1408/1988), 1: 185.
97
98
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ne’ye hicret edenler olarak görmesi, evini barkını ve öz yurtlarını
terk etmeyi göze alarak, Mekke’den çıkmaya zorlanan ve daha sonra
Mekke’den çıkan muhacir topluluğunun değerini göstermektedir.
“Çıkarılan en hayırlı ümmet”le bu topluluğa verilen değer düşünüldüğünde, bir şehirden çıkarılmanın ve çıkmanın olumsuz bir mana
taşıması şöyle dursun, gelecek nesillerin inşa edilmesinde etkili bir
unsur olması hasebiyle iltifata ve övgüye layık görülmesi âyette vurgulanan ihrâc (çıkış) kavramının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
Sonuç
Yapılan araştırmalar sonucunda Âl-i İmrân sûresinin 110.
ْ  ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّا ُ َّمةٍّا ُ ْخ ِر َجifadesinin farklı lafızlarla ve çeâyetinde yer alan “اس
ّ ِ َّت ّلِلن
şitli manaları işaret edecek şekilde açıklandığı görülür. Bu farklılık-

ta;
1- âyetteki “ّ ” ُك ْنت ُ ْمlafzının nâkıs veya tam fiil olarak algılanması
2- “ّ ” َخي َْر ّا ُ َّم ٍةlafzının muhataplarının kimler olduğu ve kimler
olabileceğine dair farklı bilgilerin kaynaklarda yer alması
3- “ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخّْي َر ّا ُ َّم ٍّةhitabının geçmişte, nüzûl döneminde, ahirette
veya herhangi bir zaman dilimi kastedilmeksizin söylenildiğine dair kavillerin varlığı
4- “ّ ” َخي َْر ّا ُ َّم ٍةlafzında muhatapların kimler arasından seçilerek
en hayırlı olarak vasıflandırıldığı
5- “ ” َخي َْر ّا ُ َّم ٍّةhayırlılık vasfının neye dayandırıldığı (Hz. Peygamber, yapılan fiiller vb.)
6- “ّ ” َخي َْر ّا ُ َّم ٍةhayırlılık vasfının hangi ameller sonucunda elde
edildiği
7- “ّْ ”ا ُ ْخ ِر َجتfiilinin hakiki manasıyla mı yoksa mecazi anlamının mı öne çıkarılması gerektiği
8- “ّْ ”ا ُ ْخ ِر َجتfiilinin hakiki manasının öne çıkarılması durumunda ihrâc kavramının Kur'ânî anlamlarından hangisinin tercih edildiği
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9- “ّْ ”ا ُ ْخ ِر َجتfiilinin mecazi manasıyla tercüme edilmesi durumunda ihrâc kavramının Kur'ânî müradiflerinden hangisinin öncelendiği gibi unsurların etkin olduğu görülmüştür.
Bu araştırmada tefsir kaynaklarında yer alan ve birer zenginlik olarak vasıflandırılacak bu farklı ve ihtilaflı görüşlerin ötesinde
temel unsur olarak meallerde bulunması gereken üç parametre tespit edilmiştir. Bunlar; ihrâc fiilinin otantik anlamı, keynûnet (oluşum ve değişim) manası ve topluluk anlamının korunmasıdır. Ele
alınan konunun birinci bölümünü oluşturan ilk makalede, Âl-i
İmrân Sûresi 110. Âyetinin Hakikat Mecaz İkilemi Bağlamında Tahlili başlığı altında elde edilen bu sonuçları ve parametreleri,
araştırmanın ikinci bölümünü oluşturacak ikinci makalede Otantik
Anlamın Türkçe Meallere Yansıması Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım başlığı altında Türkçe meallerde Âl-i İmrân Sûresi 110. âyetine verilen manaları daha iyi yansıtmak gayesiyle değerlendirilen 66
mealin ne derecede başarılı olarak yansıttığı incelenecektir.
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Analyze of 110th Verse of Sūra al-ʿImrān in The Context of
Truth and Metaphor and Critical Approach about the Effect of
the Verse's Authentic Meaning on its Turkish Translations
Summary
As a result of the researches made in this article, it has been
determined that some of the issues related to the expression “ّ ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر
ْ  ”ا ُ َّم ٍة ّا ُ ْخ ِر َجin the 110th verse of sūra al-ʿImrān are discussed exّ ِ َّت ّلِلن
اس
tensively. For the interpreter who aims to give the most accurate
meaning to the verse, these differences and conflicts, which cause
the evolving of the meanings and transferring them to an impossible
situation are as follows;
1- İn the verse “ ” ُك ْنت ُ ّْمis perceived as an incomplete or complete
verb
2- Sources of different information about who the interlocutors of “ ” َخي َْرّا ُ َّم ٍّةare and who can be
3- The presence of expressions like “ ” ُك ْنت ُ ْم ّ َخي َْر ّأ ُ َّم ٍّةenunciated in
the past, during the period of time, in the hereafter, or without any
time
4- In the statement “ ” َخي َْر ّا ُ َّم ٍّةamong whom the interlocutors
were selected and qualified as the most beneficial
5- “ ” َخي َْرّا ُ َّم ٍّةwhat the attribute of having a charity is based on
6- “ ” َخي َْرّا ُ َّم ٍّةcharity is obtained as a result of which deeds
7- Whether the actual meaning of the verb “ت
ّْ  ”ا ُ ْخ ِر َجor its figurative meaning should be emphasized
8- In the event that the real meaning of the verb “ت
ّْ  ”ا ُ ْخ ِر َجis
brought to the fore, which of the Qurʾānic meanings of the concept
of export is preferred
9- When the verb “ت
ّْ  ”ا ُ ْخ ِر َجis translated figuratively, it is witnessed that the factors such as which of the Qurʾānic predecessors
of the concept of export are prevailed are effective.
In this study, in order to limit the interpretations, put for-
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ward within the tradition of tafsīr, “” ُك ْنت ُ ّْم, “ ” َخي َْر ّا ُ َّم ٍّةve “ت
ّْ  ”أ ُ ْخ ِر َجstatements
were taken to the center as the basic elements of the research. In
their use in the Qurʾān, the term of ikhrāj export, whose primary
meaning is exit/dismissal, basically means change, metamorphosis,
formation, and transformation. In addition, it has been found that
the kharaja ( )خرجroot, which was mentioned 182 times in 157 verses
in 11 separate consumable forms, repeated the most in 51 places in
terms of exit/expulsion.
In the light of the findings, it was seen that the export act
was not explained by another act in the period of its owner, rather it
was shaped by those who were exiled from Mecca and emigrated to
Medina, and upon Ibn ʿAbbās's verbal exportation.
Among the metaphorical meanings given to the concept of
export in the verse, it was found that concepts such as iẓkhar,
iqāma, ibrad, tamayyud, maʿrifa, faṣl and īcad were included.
The reason for the revelation of the verse and the verse “” ُك ْنت ُ ّْم
in the expression of who is referring to the transfers are included. In
addition, in the verse “ ” ُك ْنت ُ ّْمphrase “ ”كانis accepted as a verb embroidery verb “ ”أنتم ّخير ّأمةdoes not mean you are the most auspicious
umma.
Scholars such as Zamak̲h̲s̲h̲arī express that the  كانword
shows the existence and continuity of something in the past by a
closed way, revealing that auspiciousness in the verse has a connection with the past. In fact, it was found that this state of the past
tense was more appropriate to the sociological authentic meaning of
saying that it refers to the formation of a generation (kaynūnat) that
has grown since the revelation of the revelation rather than pointing
to the position between the Lawḥ -i Maḥfūẓ and past umma. The fact
that the umma word has the meanings of time and generation is
another element supporting this meaning.
Finally, the importance of the meaning of kaynūnat in terms
of the formation of new generations that will emerge by taking the
prophet and his companions as an example in the later centuries
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has been determined that the quality of being a good umma in
terms of the universality of the Qurʾān will continue until the
ḳiyāma. It has been determined that there has been a transformation in the point of gaining charity after an effort and effort, and
this transformation primarily focuses on the authentic meaning of
exile from the homeland which is used most in the Qurʾān. The title
and compliment of benevolence were mainly used for those who
were deported/exited from their beloved homeland by leaving behind their intense to reach the consent of almighty Allāh and living
their religions more easily in another town. Therefore, the charity
attribute was given to the companions by almighty Allāh in Medina,
not in Mecca. This auspiciousness can be seen as a compliment
based on incentives for a community that is equipped with the qualities of being a true believer and applies them to their lives, rather
than being purely auspicious.
Keywords: al-ʿImrān 110, the good umma, export, meal, authentic meaning, ḥaqīqa (truth), metaphor.
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Kur’an Meallerinin Muhatapları Tarafından Anlaşılabilirliğine
İlişkin Bir Araştırma
Öz
Kur’an-ı Kerim Arap yarımadası, Hicaz bölgesinde nâzil olmuştur. Kur’an’ın Arapça bir kitap olarak nüzulü, İlahî hitabın ilk
muhataplarının dilinin Arapça olmasının doğal sonucudur. İlk Müslümanların lisan bakımından Kur’an’ı anlama problemi olmasa da
İslam’ın farklı coğrafyalara yayılması ile Müslümanların İlahî Kitabı
anlayamama problemi nüksetmiş ve Kur’an-ı Kerîm’in tercüme faaliyetleri başlamıştır. Kur’an anadili Arapça olmayan insanların ilahî
mesajı anlaması gayesiyle birçok dile olduğu gibi Türkçe’ye de tercüme edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkçe Kur’an meallerinin
Türk okurları açısından anlaşılabilirliğini tespit etmektir. Bu amaçla
toplumda yaygın olan, yanlış anlaşılmaya müsait yapıda tercümeler
barındıran meallerden sekiz ayet seçilmiş, bu ayetlerden ne anladıkları araştırmaya katılan kişilere sorulmuştur. Araştırmanın örneklemi cinsiyet, yaş ve meslekleri farklı, çeşitli eğitim düzeylerinde on
beş kişiden oluşmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuna bire bir not tutularak toplanmıştır. Katılımcıların
verdiği cevaplar genel olarak incelendiğinde meallerin Türk okurları
açısından yeterince anlaşılır olmadığı, yanlış anlaşılmaya sebebiyet
verecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Meal, Türkçe, Türk Toplumu,
Anlaşılabilirlik.
The Understandability of the Translations of Qurʾān from the
Perspective of Turkish Readers
Abstract
The aim of this study is to determine the understandability of
the translation of Qur’an from the perspective of Turkish readers.
For this reason, in this research, eight verses from different translations of Qurʾān had been chosen and we have noted what participants understood from these verses. The sample of the study con-
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sists of fifteen persons which are varied from gender, age, occupation and education level. The holy Qurʾān is revealed in the Arabian
Peninsula, in the Hejaz Region. The fact that the Qurʾān is revealed
in Arabic is a natural result because the first addressees’ mother
tongue of the divine call was Arabic. Even the first believers had no
problems in understanding Qur’an in terms of language. Due to the
spreading of Islam over different geographies, the Muslims couldn’t
understand their holy book, thus the translation studies have begun. The holy Qurʾān has translated into many languages as well as
into the Turkish language in order to make the non-Arab people
understand the divine message. In this study, the interview method
is used as a qualitative method, the data is collected by using semistructured interview form and the participants were interviewed one
to one. After the general analyze of the participants' answers, we
note that the translations are not understandable enough and that
they cause misunderstanding in terms of Turkish readers.
Keywords: Qurʾān, translation of Qurʾān, understandability,
Turkish society, Turkish.
Giriş
Kur’an-ı Kerim Allah Teâlâ tarafından insanlara hayat kaynağı ve rehber olarak gönderilmiş ilahî mesajlar bütünüdür. Kur’an’ın
mesajını anlayabilmek ve hayata tatbik edebilmek için öncelikle
Kur’an’ın nazil olduğu dil olan Arapçayı bilmek gerekir. Anadili
Arapça olan insanlar için Kur’an’ın dilini anlamak büyük bir problem olmasa da Arapçayı bilmeyen insanlar açısından bu durum
kutsal mesajı anlamanın önünde büyük bir engeldir. Bu sebebe binaen evrensel Kur’an mesajının tüm insanlığa iletilebilmesi için
Kur’an’ın diğer dillere çevrilmesi ihtiyacı doğmuştur. Buna bağlı
olarak İslam’ın ilk yıllarından itibaren Kur’an birçok farklı dile tercüme edilmiştir. Bu sayede dil farklılığı sebebiyle kutsal kitap üzerinden zor bir hal alan Allah insan iletişimi, çeviriler aracılığı ile
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kısmen mümkün hale gelmiştir.1
Diller o dili konuşan toplumların ürünüdür ve her dil içerisinde oluştuğu toplumun izlerini taşır. Dolayısıyla her millet birbirinden farklı olduğu gibi diller de farklıdır. Kelime ve ifadelerin anlam delaletleri, kelime sayıları, cümle kurulumları gibi birçok farklılık taşıyan dillerin, birbirlerine yüzde yüz aynı manayı ifade edecek
şekilde tercüme edilmeleri mümkün değildir. Bu sebeple tercüme
işi, tıpkı ağzı dar bir şişeden, yine ağzı çok daha dar başka bir şişeye sıvı bir maddeyi aktarma gibidir.2 Tercüme edilen eser Allah’ın
kelamı, mana ve lafız olarak mûciz, Arap edebiyatının zirvesi olan
Kur’an-ı Kerim olunca tercümede anlam kaybı ihtimali daha da
artmaktadır. Bu ihtimale binaen Kur’an’ın Türkçe tercümelerine
meal adı verilmiştir.3 Meal bir sözün manasını her yönüyle değil de
biraz noksanıyla ifade etmektir4. Meali tanımlayacak olursak kısaca,
bir sözün üslup, mana ve mesaj gibi bütün özelliklerini, mümkün
olabildiğince benzer bir şekilde başka bir dile aktarmak olarak tanımlanan tercümenin Kur’an ve Türkçe özelindeki uygulamasıdır. 5
Meal kavramı ilk defa Elmalılı Hamdi Yazır tarafından kullanılmış
ve ondan sonra terimleşmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilmeye çalışılan millî din projesi kapsamında Türkçe Kur’an
faaliyetlerine karşı bilinçli bir tercih neticesinde kullanılan meal
kavramı o dönemden itibaren yaygınlaşmıştır.
Meallerde iki tür tercüme tekniği kullanılmıştır. Bunlardan
ilki harfî/literal/lafzî tercümedir. Bu yöntem ibareyi, metne sadık
kalınarak kelimeye karşılık kelime ile ve dolayısıyla da asıl dildeki
cümle yapısı ve tertibini aynen korumaya çalışarak başka bir dile

Zekeriya Pak, Allah İnsan İletişimi (Ankara: İlahiyat, 2005), 197.
Zülfikar Durmuş, Kur’an’ın Türkçe Tercümeleri (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2007),
20.
3 Fatih Tiyek, “İHL Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları
Üzerine Bir Araştırma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 15/29 ( Ocak-Haziran 2017) 29: 79.
4 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (İstanbul: Eser Neşriyat, 1935), 1: 30.
5 Fatih Tiyek, Kur’an’ı Anlamada Bağlamın Rolü ve Meallerdeki Bağlamsal Sorunlar
(Ankara: Ankara Okulu, 2015), 247-248.
1
2
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tercüme etmek diye tanımlanmıştır.6
Harfî tercümede mütercimin ayetleri anlaşılır kılmasından
çok metne bağlı kalma kaygısı ön plandadır. Kur’an metninin tahrif
edilmesi ve Kur’an tercümesinin aslının yerine geçme kaygılarından
ötürü özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan meallerde bu teknik tercih edilmiştir.7
Lafzî tercüme, teknik, bilimsel metinlerin tercümesi için idealdir. Ancak edebî eserlerin tercümesi için uygun değildir. Çünkü
edebî eserlerde müellifin ‘neyi’ söylediği kadar ‘nasıl’ söylediği de
önemlidir. Bu teknik, edebî sanatların yoğun olarak kullanıldığı
eserlerdeki mana inceliklerinin okuyucuya aktarılabilmesi için uygun değildir. Arap dili ve belâgatının bütün inceliklerini içeren
Kur’an-ı Kerim’in tercümesi için de bu teknik uygun görünmemektedir. Zira bu teknik ile yapılan çeviri ile ayetlerin bütün özellikleri
ve güzellikleri tam olarak aktarılamamaktadır.
Kur’an tercümelerinde kullanılan diğer teknik tefsîrî/manevî
tercümedir. Bu tercüme kaynak dildeki metnin söz dizimi ve tertibi
gözetilmeden yapılan tercümedir. Burada önemli olan kaynak metindeki söz konusu olan anlatımın vermek istediği mesajı,

hedef

dile tam ve uygun biçimde yansıtmaktır. Bu teknikte, tercümenin
harf, lafız, cümle ve ibareleri bakımından Kur’an’ın orijinaline müsavi olması şart olmadığı gibi her harfin veya kelimenin tercüme
edilmesi de zorunlu değildir. Önemli olan metni iyi anlayıp, aslî anlamlarını gözeterek birtakım tasarruflar ile yeniden üretmektir.8
Tercüme tek bir dil üzerinden gerçekleştirilen bir faaliyet değildir. O hem kaynak dil, hem de hedef dil arasında ortaklaşa gerçekleştirilen bir çabanın ürünüdür. Başarılı bir tercüme faaliyeti
için kaynak dili iyi seviyede bilmek gerekmektedir. Bununla beraber
mütercimin hedef dili de iyi seviyede bilmesi, o dilin ifade şekillerine
Osman Bilen, “Tercüme ve Meal Farklı mı?”, Kur’an Mealleri Sempozyumu,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Ankara:
Dib Yayınları, 2010), 1: 182.
7 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 1: 9.
8 Durmuş, Kur’an’ın Türkçe Tercümeleri, 115-116.
6
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ve mantığına hakim olması, bunu tercümesine yansıtması gerekmektedir. Ne yazık ki birçok Kur’an mealinde tercümenin bu düalist
yönü göz ardı edilmiş ve çoğu kez hedef dil, kaynak dilin ifade
hâkimiyeti altında acayip bir şekle bürünmüş ayetler Türkçe’nin
kullanım şekline ve dil mantığına aykırı şekilde çevrilmiştir.9
Tercümenin bu düalist yönünü dikkate almak ve başarılı bir
metin ortaya koyabilmek için bu faaliyeti doğru tanımak ve tanımlamak gerekir. Tercüme sadece yeni bir metin oluşturmaktan ibaret
olmayan, aslında iki aşamada icra edilen bir faaliyettir. Birinci aşama ayetlerin taşımış olduğu mesajı anlamak, ikinci aşama ise anlaşılan mesajı muhatabın anlayacağı şekilde ifadeye dökmektir.10 Bir
Kur’an tercümesindeki başarı, mütercimin ayetleri doğru anlaması
kadar, anladığı manayı doğru bir biçimde ifade etmiş olmasıyla da
doğru orantılıdır.11 Zira meal hazırlamanın ana gayesi Kur’an’ı anlaşılır kılmaktır.12
Bir Müslüman için Kur’an-ı Kerim’i anlamak hayati önem taşır. Kuran’da birçok defa Allah Teala insanı düşünmeye, akletmeye
çağırmış, Kur’an’ı anlamak istemeyen ve düşünmeyenleri kınamıştır.13 Kutsal mesajın anlaşılabilmesi için Kur’an’ın apaçık, anlaşılır,
muhataplarının konuştuğu ve anladığı bir dil ile nazil olduğuna
vurgu yapılmıştır.14 Kur’an’ın muhatapları tarafından anlaşılır bir
kitap olması, ne kadar önemli bir konuysa, bu durum Kuran’ın evrensel mesajını tüm insanlığa ulaştırma ihtiyacı sonucu ortaya çıkan Kur’an tercümeleri için de bir o kadar önemlidir.
Bir söz, cümle, yargı ve ifadede ne söylendiği kadar nasıl söyGıyasettin Arslan, “Türkçe Kur’an Meallerinde Kaynak Dilin Egemenliği Sorunu”,
Kur’an Mealleri Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi (Ankara: Dib Yayınları, 2010), 1: 475.
10 Zekeriya Pak, “Meallerde Parantez Kullanımının Gerekçeleri ve Anlam ve Dil
Estetiği Açısından Yol Açtığı Problemler”, Kur’an Mealleri Sempozyumu, Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Ankara: Dib
Yayınları, 2010), 2: 447.
11 Dücane Cündioğlu, Kur’an Çevirilerinin Dünyası (İstanbul: Kitabevi, 1999), 99.
12 Arslan, “Türkçe Kur’an Meallerinde Kaynak Dilin Egemenliği Sorunu”, 1: 475.
13 el-Bakara 2/170, el-Yunus 10/42, el-Âraf 7/179.
14 el-Yusuf 12/2, en-Nahl 16/103, et-Tâhâ 20/113, ez-Zümer 39/28, el-Fussilet
41/3-4.
9
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lendiği ve söylenenden muhatabın ne anladığı da önemlidir. Buna
binaen Kur’an meali hazırlanırken hedef dili konuşan insanların
Kur’an mesajını mümkün olan en doğru şekilde anlamasını sağlayacak, topluma mâl olmuş ifadeler kullanılmalıdır. Yapılan meal
mutlaka bir muhatap bulmalı, muhatabın zihninde, ele aldığı konuyla ilgili net bir anlam oluşturmalıdır.15 Bu ana gayenin gerçekleşebilmesi için dikkat edilmesi gereken birçok husus olmakla beraber, çalışmanın hacmi ölçüsünce en önemli ve öncelikli birkaç hususa dikkat çekilecek, ardından bu hususların ihlal edilmesi sonucu ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar örneklendirilmeye gayret edilecektir.
Bir Kur’an mealinin anlaşılır olabilmesi için Kur’anî anlatımda yoğun olarak kullanılan deyim ve terkiplerin anlamlarının hedef
dilde doğru bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Deyim genellikle gerçek anlamlarından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği ve tabirlerdir. 16
Bu tür ifadelerin başka dilde müteradif lafızlarıyla karşılığını
bulmak çoğu zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda söz konusu deyimsel lafızların o dili konuşan insanların zihninde oluşturduğu anlamı, tercümedeki hedef dilde hangi ifadeler karşılıyorsa bunların tespîti ve tercümede kullanımı esas olmalıdır.17
Kur’an meallerinin anlaşılırlığına engel olan birçok husus
vardır. Öncelikli bir engel de kavramları tercüme etmeyip orijinal
lafzıyla muhafaza etme düşüncesidir. Kur’an’da geçen kelime ve
kavramları her zaman bir tek kelime ile çevirmek mümkün olmamakta, bunun üzerine kelimeler tercüme edilmeden orijinal haliyle
kullanılmaktadır. Bu durum ise genel okuyucu kitlesinin ilgili ayeti
Yusuf Işıcık, “Kur’an Tercümesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve
Muhammed Esed’in Mealine Genel Bir Bakış”, Kur’an Mealleri Sempozyumu,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Ankara:
Dib Yayınları, 2010), 1. 95.
16
Türk Dil Kurumu. Genel Türkçe Sözlükhttp://www.tdk.gov.tr Erişim:
14Nisan2019.
17 Pak, “Meallerde Parantez Kullanımının Gerekçeleri ve Anlam ve Dil Estetiği
Açısından Yol Açtığı Problemler”, 2: 447.
15
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anlamamasına sebep olmaktadır. Öyle ki, bazı ayetleri ilahiyat eğitimi almış, Kur’an üslûbunu tanıyan okurlar dahi anlayamamaktadır.
Kur’anî kavramlarla ilgili bir diğer durum da, bunların bir
kısmının Türkçe’ye geçiş sürecinde anlam değişikliğine uğramış olmasıdır. Türkçe’ye daha ziyade terimleşerek geçen kelime ve kavramların, Türkçe’de ifade ettiği anlama göre çevrilmeyip, orijinal
lafzıyla bırakılması da okuyucunun zihninde anlamında kapalılığa
veya ayetin yanlış anlaşılmasına sebep olmaktadır.18
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı Türkçe Kur’an meallerinin,
muhatabı olan Türk toplumu tarafından anlaşılabilirliğini tespit
etmek, anlaşılabilirliğe mâni olan temel bazı hususlara dikkat çekmektir. Bu amaç ile yaygın meallere öncelik vererek birçok mealden
sekiz örnek ayet seçilmiş ve katılımcılara her ayetle ilgili şu dört
soru sorulmuştur:
1.Yukardaki ayetin sizce konusu nedir?
2. Kime veya kim için söylenmiştir?
3. Niçin söylenmiştir?
4. Ayetteki altı çizili ifadeden ne anlıyorsunuz?
Araştırmanın Yöntemi
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin analizi hakkında bilgiler verilecektir.
Araştırmanın Modeli
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel
araştırma gözlem, görüşme, doküman analizi gibi yöntemlerle verilerin toplandığı, algıların ve olayların doğal ortamında gerçekçi ve
bütüncül olarak değerlendirildiği araştırma yöntemidir.19 Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılPak, “Meallerde Parantez Kullanımının Gerekçeleri ve Anlam ve Dil Estetiği
Açısından Yol Açtığı Problemler”, 2: 451
19 Ali Yıldırım- Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
(Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011), 39.
18
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mış görüşme formu ile toplanmıştır.
Çalışma grubu
Çalışmada 15 katılımcıya ilgili sorular yöneltilmiştir. Türk
toplumunun genel yapısını temsil etmesi amacıyla mümkün mertebe farklı yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek grubundan kişilere ulaşılmıştır.
Tablo 1: Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet

Eğitim Düzeyi

n
Erkek

5

Kadın

10 66

İlkokul

4

26

Ortaokul

2

13

Lise

1

6

Ön lisans

3

20

Lisans

3

20

2

13

18-25

2

13

26-35

2

13

36-45

7

46

46-60

2

13

61 ve üzeri

2

13

Yüksek Lisans
Yaş

%
33

Katılımcılara yöneltilen ayetler ve ilgili sorular KSÜ İlahiyat
Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyelerinin rehberliğinde araştırmacı tarafından belirlenmiş ve görüşme formu hazırlanmıştır.
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Ayrıca formda katılımcıların demografik özelliklerini belirleyici kısa
sorulara da yer verilmiştir.
Veriler, ortam faktörlerinin görüşme sürecini etkilemeyeceği
uygun ortamlarda, katılımcılarla baş başa görüşülerek toplanmıştır.
Yapılan görüşmeler 12-20 dakika sürmüştür. Görüşme soruları sözel olarak sorulmuş ve verilen cevaplar not edilmiş daha sonra bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin içerik analizi yapılmış, veriler
kodlanmış, bu kodlardan temalar oluşturulmuş, bu kod ve temalara
ilişkin frekans değerleri belirlenerek hangi kod ve temalar üzerinde
ne derecede odaklanıldığı belirlenmiş ve bulgular oluşturulmuştur.
Bulgular kısmında katılımcı görüşlerinden dikkat çekici olanlar
doğrudan alıntılanarak değerlendirmelerin sonuna eklenmiştir. Görüşmeye katılan katılımcılar K1…K15 şeklinde kodlanmıştır.
Bulgular
Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin elde edilen
bulgular ve bu bulgular doğrultusunda oluşturulmuş tabloların
analizleri yer almaktadır.
Araştırmada belirlenen birinci ayet meali: Fatihâ 1/4: Din
gününün sahibidir. (Mütercim Ali Bulaç)
Ayetin konusu ve altı çizili ifadenin muhataplar tarafından anlaşılırlığına dair görüşleri ihtiva eden bulgular Tablo 2’ de
verilmiştir.
TEMA
Meallerdeki
“Din günü” tabirinin

KODLAR
Mübarek

KATILIMCILAR
gün K1, K6, K7, K13,

ve geceler

FREKANS
5

K14

anlaşı- Mahşer günü
labilirlik duruAhiret ve haşir
mu

K2

1

K3, K8, K10, K11,

5

K12
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Dinin

tanımı K4, K5

2

ve kapsamı
Bütün zaman- K15

1

lar
Bir şey anla- K9

1

madım

“Din günü” tabirinden katılımcıların ne anladıklarına ilişkin
görüşleri 6 ana başlıkta kodlanmıştır. Verilen cevaplar sırasıyla şu
frekans değerlerindedir: mübarek gün ve geceler (f:5), ahiret ve haşir
(f:5), dinin tanımı ve kapsamı (f:2), mahşer günü (f:1), bütün zamanlar (f:1), bir şey anlamadım (f:1).
“Din günü” tabiri uhrevi hayatın başlangıcında Allah’ın insanları hesaba çekip iyi ya da kötü amellerinin karşılığını vereceği
zaman dilimini ifade etmektedir.20 Din kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye geçişte anlam daralmasına uğramıştır. Bugün dilimizde din,
sadece İslam, Hristiyanlık, Yahudilik gibi inanç sistemleri için kullanılmaktadır. Dolayısıyla “din günü” ifadesi Türk dilinde kullanılmayan, sadece bazı meallerde yer alan, ne anlam ifade ettiği belirsiz, içi boş bir kavramdır.21 Tablo 2’ de de görüldüğü gibi “din günü”
ifadesi katılımcıların zihninde gerçek anlamından ziyade din ile alakalı bir günü çağrıştırmış, katılımcılar din ile gün arasında bağlantı
kurmakta zorlanmışlardır. Doğrudan alıntı yapılan aşağıdaki katılımcı görüşleri de bu sonuca işaret etmektedir.
K5. Dinin sahibi Allah’dır. Din hiçbir kimsenin, cemaatin, tarikatın, grubun tekelinde değildir. K6. Dinin günü olmaz bence. Din
her zaman yaşanır. Her zaman namaz kılarız, oruç tutarız. Burada
Ebu Cafer Muhammed İbn Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyan An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
(Beyrut: Dar´u İbn Hazm, 2002), 1: 87.
21 Zekeriya Pak, “Kur’an’daki Kelimelerin Türkçeye Geçiş Sürecinde Uğradıkları
Anlam Değişiklikleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/3
(Ocak-Haziran 2004): 97-98.
20
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din gününden kasıt bazı özel vakitler olabilir. Üç aylar, kandiller
gibi. K9. Dinin günü olmaz. Her gün dinin yaşanması gerekir. Din
günü ne demek anlamadım. K13. Cuma günü demektir. Cuma
Müslümanların dînî günüdür.
Araştırmada belirlenen ikinci ayet meali: Nisa 4/154: Kapıdan secde ederek girin demiştik. (Mütercim Şaban Piriş).
Ayetin konusu ve altı çizili ifadenin muhataplar tarafından anlaşılırlığına dair görüşleri ihtiva eden bulgular Tablo 3’ de
verilmiştir.
TEMA
Meallerdeki

KODLAR
Kâbe

KATILIMCILAR

kapısından K1, K4

FREKANS
2

“Secde ederek secde ederek girmek
girin” tabirinin
anlaşılabilirlik
durumu

Allah’a iman etmek
Namaz

kılmak

K2, K12

2

ve K3

1

secde etmek
Selam vermek

K6, K7, K14

3

Bir mekâna girme K8

1

adabı
Saygı duymak

K9

1

Allah’ı anmak

K15

1

Anlamadım

K5,

K10,

K11,

4

K13
“Secde ederek girin” tabirinden ne anladıklarına dair katılımcıların görüşleri sekiz ana başlıkta kodlanmıştır. Verilen cevaplar
sırasıyla şu frekans değerlerindedir: Anlamadım (f:4), selam vermek
(f:3), Kâbe kapısından secde ederek girmek (f:2), Allah’a iman etmek
(f:2), namaz kılmak ve secde etmek (f:1), bir mekâna girme adabı
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(f:1), saygı duymak (f:1), Allah’ı anmak (f:1)
Meallerde karşımıza çıkan “secde ederek girin” tabiri Allah
Teala’nın Yahudilere Mukaddes topraklara saygı ile, baş eğerek, tevazu ile girme22, emrinin Türkçe’ ye tercüme edilmiş ifade şeklidir.
“Secde” kavramının anlam zenginliği, Türkçe’ ye geçiş sürecinde
geçirdiği anlam daralmasını göz ardı ederek yapılan tercüme Nisa
2/154’teki mananın anlaşılmasına engel olmuştur. Tablo 3 te de
görüldüğü gibi muhataplar ilgili ifadeden kastedilen anlamı anlayamamışlar, secde eder bir pozisyonda bir kapıdan girmenin muhalliği nedeni ile farklı manalar düşünmüşler, bazı katılımcılar ise ifadeyi anlayamadıklarını açıkça belirtmişlerdir. Katılımcıların bazılarının cevapları şu şekildedir:
K2: Anlayamadım, belki Allah’a iman edin demektir. K5: İfade açık ve anlaşılır değil. Hangi kapı, nerenin kapısı belli değil. Kapıdan secde eder pozisyonda girilemeyeceğine göre saygı duymak
anlamında olabilir. K7: Eve girerken selam vererek girmek gerekir.
Ev boş bile olsa meleklere selam verilir. K15: Allah’a inanan insan
secde eder. Öyleyse burada Allah’a iman etmek emredilmiştir.
Araştırmada belirlenen üçüncü ayet meali: Sebe 34/16:
Fakat onlar yüz çevirdiler; biz de üzerlerine Arîm selini gönderdik. (Diyanet İşleri Başkanlığı Meali).
Ayetin konusu ve altı çizili ifadenin muhataplar tarafından anlaşılırlığına dair görüşleri ihtiva eden bulgular Tablo 4’ de
verilmiştir.
TEMA
Meallerdeki

KODLAR
Bir çeşit tufan

“Arîm seli” tabi-

KATILIMCILAR FREKANS
K1, K3, K5, K9,

6

K12, K15

Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an-ı Kerim ‘in Türkçe Meali Âlîsi Ve Tefsiri (İstanbul:
Bilmen Yayınevi,1965) 2: 699; Muhammed Ali Es-Sâbûnî, Safvetü’t-Tefâsîr (Beyrut:
Dâru’l-Kur’ani’l-Kerîm, 1981), 1: 320; Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın
Işığında Kur’an Tefsiri, (İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2013), 5: 422.
22
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rinin anlaşılabilirlik durumu

Bir cezalandırma

K4, K8

2

Allah’ın gazabı

K14

1

Arsızlık yapanların K13

1

helak edildiği sel
Hiçbir şey anlama- K2, K6, K7, K9,
dım, bilmiyorum

7

K10, K12, K15

“Arîm seli” tabirinden ne anladıklarına dair katılımcıların görüşleri beş ana başlıkta kodlanmıştır. Verilen cevaplar sırasıyla şu
frekans değerlerindedir: Hiçbir şey anlamadım, bilmiyorum (f:7), bir
çeşit tufan (f:6), bir cezalandırma (f:2), Allah’ın gazabı (f:1), Arsızlık
yapanların helak edildiği sel olabilir (f:1).
Dünyanın ilk barajı sayılan «Arîm» ismi üzerinde farklı yorumlarda bulunulmuştur:
a) Barajı meydana getiren ön set23,
b) Barajın bulunduğu vadi24,
c) Sebe yöresi.25
“Arîm seli” ise Allah'a itaat etmeyen, şükretmeyen ve peygamberin emirlerine uymaktan yüz çeviren bir kavme Allah Teala’nın gönderdiği son derece yıkıcı bir seldir.26
“Arîm seli” Sebe yöresinde gerçekleşmiş. Allah Teâla Arap
toplumunu, kendilerine yakın bir coğrafyada gerçekleşen, hakkında
az veya çok bilgi sahibi oldukları bir âfet ile uyarmış, onları ibret
almaya davet etmiştir. Arîm seli Türk toplumunda bilinmeyen bir
olaydır. Türkçe Kuran tercümelerinin çoğunda, ifade orijinal Arapça
metindeki haliyle alınmış, bu konuda muhatapları bilgilendirecek
Fahreddin Râzî, Mefâtîhu’l-gayb (Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2012), 13: 232-233.
Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 13: 232-233.
25 Kurtubî, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân (Lübnan: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 2010), 14:
183; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri (İzmir: Anadolu Yayınları,
1983), 1: 4938.
26 Seyyid Kutup, Fî zilâl-i Kur’ân (İstanbul: Dünya Yayıncılık, 1980), 8: 382.
23
24
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herhangi bir açıklama yapılmamıştır. İnsanları hakkında hiçbir bilgi
sahibi olmadıkları bir konuyu anlatırken, onları aydınlatıcı, bilgilendirici ilave açıklamalar yapmak gerekmektedir. Bu durum metinde verilmek istenen mesajın anlaşılması ve hedef kitleye ulaşabilmesi için önemlidir. Bu bağlamda, meallerde “Arim seli” ifadesinin hiçbir parantez içi açıklama veya dipnot olmaksızın kullanılması, ayetin mesajının muhataplara tam olarak ulaşmasına mâni olmuştur. Katılımcıların ilgili sorulara verdiği aşağıdaki cevaplar da
bu doğrultudadır.
K4: Bir çeşit ceza olabilir ama anlaşılır değil. K6: Bilmiyorum. K10: Arîm seli ne demek bilmiyorum. Mana kapalı. K13:
Geçmiş kavimlerden birini Allah Teala helak etmiş. Ama “arîm” kelimesinin anlamını bilmiyorum. Acaba arîm ar yani edep kelimesinden mi türemiş! Yani kavim edebe aykırı işler yaptığı için helak olmuş olabilir.
Araştırmada belirlenen dördüncü ayet meali: Mutaffifîn
83/27: O’nun katkısı “tesnîm”dir. (Mütercim Celal Yıldırım)
Ayetin konusu ve altı çizili ifadenin muhataplar tarafından anlaşılırlığına dair görüşleri ihtiva eden bulgular Tablo 5’te
verilmiştir.
TEMA

KODLAR
Hiçbir

fikrim

KATILIMCILAR
yok, K1, K2, K3, K4, K5,

bilmiyorum

14

K6, K7, K8, K9, K10,
K12, K13, K14, K15

Meallerdeki

FREKANS

Allah’a teslîm olmakla K13, K14

2

“Tesnîm” alakalı bir kavram
tabirinin
anlaşılabilirlik
durumu

Bir tür içecek

K11

1

Ölçü ve tartıda adalet- K10

1

li

olmakla

ilgili

bir

kavram
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Teslis inancıyla ilgili K5

1

bir kavram
“Tesnîm” tabirinden ne anladıklarına dair katılımcıların görüşleri beş ana başlıkta kodlanmıştır. Verilen cevaplar sırasıyla şu
frekans değerlerindedir: Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum (f:14), Allah’a
teslim olmakla alakalı olabilir mi? (f:2), bir tür içecek (f:1), ölçü ve
tartıda adaletli olmakla ilgili bir kavram olabilir (f:1), teslis inancıyla
ilgili olabilir (f:1).
Tefsir kaynaklarımız “Tesnîm” kelimesini cennetteki yüksek
bir su kaynağı,27 iyiler için hazırlanmış bir cennet nimeti, Allah'ın
cennet ehli için hazırlayıp gizli tuttuğu nimet28 olarak açıklar. Kur’an
meallerinin çoğunda “tesnîm“ kelimesi tercüme edilmeden veya ek bir
açıklama yapılmadan kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak da ilgili
ayet Türk okurlar tarafından anlaşılamamıştır. Konu ile ilgili katılımcı
görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
K 5: Tesnîm nedir bilmiyorum. Teslis inancıyla mı ilgili acaba?
K10: Tesnîm ne demek bilmiyorum. Mutaffifin suresi ölçü, tartıda
adaletle ilgili, tesnim de bu konuyla alakalı olabilir. K12: Kelimeyi ilk
kez duydum, anlamını bilmiyorum. K 14: Tesnîmin ne demek olduğunu bilmiyorum. Kelime “teslim“ olsaydı, Müslümanların Allah’a
teslim olmaları gerekir manasında diyebilirdik ama bunu anlamadım!
Araştırmada belirlenen beşinci ayet meali: İsrâ 17/29:
El(ler)ini boynuna bağlanmış yapma , tamamen de açma. Sonra
kınanır, hasret içinde kalırsın. (Mütercim Süleyman Ateş)
Ayetin konusu ve altı çizili ifadenin muhataplar tarafından anlaşılırlığına dair görüşleri ihtiva eden bulgular Tablo 6’ de
verilmiştir.

27
28

Hayreddin Karaman v.dğr., Kur’an Yolu (Ankara: Dib Yayınları, 2012), 7: 506.
Râzi, Mefâtîhu’l-gayb, 16: 105.
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TEMA

KODLAR

KATILIMCILAR

Dua, namaz ve ibadet K1, K2, K3, K4,

FREKANS
7

esnasında ellerin pozis- K6, K7, K9, K12
yonu
Dua ederken gözleri ka- K1

1

patmamak
Meallerdeki “Ellerini

boy-

Abdestte

boynu

mesh K3

ederken kolları tamamen
birleştirmemek

nuna bağ- İsraf etmemek, cimri de K5, K11
olmamak
lanmış
yapma,
tamamen
de

açma”

tabirinin

1

Tesettürlü olmak, başör- K6, K10

2

2

tüsü ile boynu da kapatmak

anlaşılabi- İfadeyi herhangi bir dav- K7, K8, K13
lirlik du- ranış kalıbına sığdırarumu
madım, cümlenin man-

3

tığını anlamadım, bilmiyorum
Abdestte boynu meshe- K13

1

derken elleri tamamen
birleştirmemek
Düşmana teslim olma- K14

1

mak
Çok kuralcı, katı olma- K15
mak, çok rahat, serbest
de olmamak
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“Ellerini boynuna bağlanmış yapma, tamamen de açma” tabirinden ne anladıklarına dair katılımcıların görüşleri dokuz ana başlıkta kodlanmıştır. Verilen cevaplar sırasıyla şu frekans değerlerindedir: Dua, Namaz ve İbadet Esnasında Ellerin Pozisyonu (f:7), İfadeyi Herhangi Bir Davranış Kalıbına Sığdıramadım, Cümlenin Mantığını Anlamadım, Bilmiyorum (f:3), İsraf Etmemek, Cimri de Olmamak (f:2), Tesettürlü Olmak, Başörtüsü ile Boynu da Kapatmak
(f:2), Dua Ederken Gözleri Kapatmamak Gerektiği (f:1), Abdestte
Boynu Mesh ederken Elleri Tamamen Birleştirmemek Gerektiği (f:1),
Düşmana Teslim Olma (f:1), Çok Kuralcı, Katı Olma, Çok Rahat,
Serbest de Olma (f:1).
“Ellerini boynuna bağlanmış yapma, tamamen de açma” tabiri cimrinin ve müsrifin halinin ifadelendirildiği bir mecazdır.29 Sakın
eli boynuna kelepçelenmiş gibi cimri olma, israfa dalarak ta elini
tamamen açma30 demektir. Mütercim tarafından lafzî/harfî tercüme
tekniğinin tercih edilmesi nedeniyle bu deyimsel ifade Türkçede
hiçbir manaya tekabül etmeyen, anlaşılması imkânsız bir tabir halini almıştır. Oysaki bu lafız Türkçe’de aynı anlamı ifade eden, “ne
cimri ne de müsrif olma” tabiriyle çevrilmiş olsaydı muhataplar tarafından rahatlıkla anlaşılabilecekti. Katılımcılar anlayamadıkları
“Ellerini boynuna bağlanmış yapma, tamamen de açma” tabirine
mana verebilmek için uzun zaman düşünmüşler, birbiriyle alakası
olmayan birçok tahminde bulunup ifadeyi olduğundan çok farklı
mânâlandırmışlardır. Aşağıda doğrudan verdiğimiz katılımcı görüşleri de fikrimizi desteklemektedir.
K3: İbadet esnasında ellerin ne şekilde olması gerektiğini
anlatan bir ayet galiba. Mesela abdest alırken, boynu mesh ederken
ellerini tamamen birleştirme demek olabilir. K6: İki manası olabilir.
Birincisi, başörtüsünü boynuna kadar örtmek, ikincisi namazda
tekbir alırken ve ayaktayken elleri bağlama şekli. K13: Hiçbir şey
Taberi, Câmiu’l-Beyan An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, 9: 98; el-Kurtubi, el-Câmi’ liahkâmi’l-Kur’ân, 10: 163.
30 Ebu’l- Âlâ el-Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân (İstanbul: İnsan Yayınları, 1993), 3: 104.
29
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anlamadım. Cümlenin hiçbir mantığı yok. Acaba otururken ukala
bir tavır takınma, ellerini tamamen yana salıp çok rahat, serbest bir
insan olma, bunun ikisinin arasında bir insan ol mu demek! K14:
Ellerini boynuna bağlamak teslim olmak demek. O halde “ellerini
boynuna bağlanmış yapma” düşmana teslim olma demektir. Ama
“tamamen de açma” ne anlama geliyor bilemedim.
Araştırmada belirlenen altıncı ayet meali: Muhammed
47/22: Demek ki iş başına gelecek olsanız/savaştan geri kalacak olsanız, ülkede fesat çıkarıp rahimleri parçalayacaksınız.
(Mütercim Yaşar Nuri Öztürk)
Ayetin konusu ve altı çizili ifadenin muhataplar tarafından anlaşılırlığına dair görüşleri ihtiva eden bulgular Tablo7’ de
verilmiştir.
TEMA

KODLAR

KATILIM-

FREKANS

CILAR
Nesilleri helak etmek

K1,

K8,

3

K10
Meallerdeki Kadınlara işkence, cinsel K4, K13
“Rahimleri taciz
parçalayacaksınız”
Tabirinin
Anlaşılabilirlik
rumu

du-

2

Her türlü kötülüğü yapmak K7

1

Doğurganlığa zarar vermek K8

1

Çok çocuk sahibi olmak

K2

1

ko- K5, K8

2

Akrabalık

bağlarını

partmak
Allah’ın ayetlerini parçala- K6

1

maya çalışmak
Merhamet

sahibi

Müslü- K15

manları yok etmek
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Hiçbir

şey

anlamadım, K2, K3, K9,

5

Hiçbir fikrim yok, anlaya- K11, K15
madım
“Rahimleri parçalayacaksınız” tabirinden ne anladıklarına
dair katılımcıların görüşleri dokuz ana başlık altında kodlanmıştır.
Verilen cevaplar sırasıyla şu frekans değerlerindedir: Hiçbir şey anlamadım, hiçbir fikrim yok, anlayamadım (f:5), nesilleri helak etme
(f:3), kadınlara işkence, cinsel taciz (f:2), akrabalık bağlarını kopartmak (f:2), her türlü kötülüğü yapmak (f:1), doğurganlığa zarar
vermek (f:1), çok çocuk sahibi olmak (f:1), Allah’ın ayetlerini parçalamaya çalışmak (f:1), Merhamet sahibi Müslümanları yok etmek
(f:1).
Söz konusu mealde “rahimleri parçalamak” şeklinde tercüme
edilmiş olan ifade, klasik tefsir kaynaklarımızda “akrabalık bağlarını
parçalamak, koparmak”31 olarak anlamlandırılmıştır. Bu ifadede
lafzî/harfî tercüme metodunun tercih edilmesi, ayetin, mânâ ve
maksadının tamamen haricinde çok farklı, çeşitli ve yanlış şekillerde anlaşılmasına sebep olmuştur. İlgili katılımcı görüşlerinin bazıları şunlardır:
K4: Kadınlara işkence etmek, cinsel taciz. K6: Rahim Allah’ın
rahmeti demek olabilir. Veya Allah’ın ayetleri de olabilir. Yani Allah’ın ayetlerini parçalamaya çalışacaklar. K12: Çok çocuk sahibi
olmak demektir. K14: Rahim Müslümanlar için kullanılmış. Çünkü
Müslüman merhametli olur. Yani kafirler işbaşına geçerse merhametli Müslümanları öldürmek isteyeceklerdir.
Araştırmada belirlenen yedinci ayet meali: İsrâ 17/13:
Her insanın kuşunu boynunda kendine takmışızdır. Ve onun
için kıyamet günü bir kitap çıkarırız ki neşr olunarak onu şöylekarşılar. (Mütercim Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır)
Ayetin konusu ve altı çizili ifadenin muhataplar tarafınRâzî, Mefâtîhu’l-gayb, 14: 327-328; Kurtubî, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân, 16: 162163.
31
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dan anlaşılırlığına dair görüşleri ihtiva eden bulgular Tablo 8’ de
verilmiştir.
TEMA

KODLAR

KATILIM-

FREKANS

CILAR

Meallerdeki

Kader, alınyazısı

K1, K10

2

Amel defteri

K2, K12

2

Kuş

insanın

ağzını K3, K5

2

boy- temsilen söylenmiştir,
kendine kuş konuşmak demek-

“Kuşunu
nunda

takmışızdır”

tir, insan ahirette ken-

yapıp
ettiklerini
tabirinin anlaşı- di
labilirlik duru- kendi ağzıyla söyleyecektir

mu

Günahlar,

sevaplar, K6, K7, K8,

ameller
İnsanın

3

K11
omuzlarında K13, K14

amellerini

yazan

2

me-

lekler
Anlamadım

K9, K15

2

“Kuşunu boynunda kendine takmışızdır” tabirinden ne anladıklarına dair katılımcıların görüşleri altı ana başlık altında toplanmıştır. Verilen cevaplar sırasıyla şu frekans değerlerindedir: Günahlar, sevaplar, ameller(f:3), kader, alınyazısı(f:2), amel defteri(f:2), insanın omuzlarında amellerini yazan melekler vardır(f:2), anlamadım(f:2).
“Kuşunu boynunda kendine takmışızdır” tabiri mecazî bir
kullanım olup kuştan maksat insanın kendi davranışları yani ame-
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lidir.32 Türk dil mantığı ile ifadeyi en iyi karşılayan çeviri “Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik”33 şeklindekidir. İfadedeki
mecâzî kullanımın göz ardı edilip “tâir” kelimesinin mota mot “kuş”
olarak tercüme edilmesi mananın anlaşılmamasına sebep olmuştur.
Konuyla ilgili bazı katılımcı görüşleri aşağıda verilmiştir:
K1: Kader demektir. K5: Kuş, konuşmak manasındadır. İnsanlar dünyadayken kendi yapıp ettiklerini, ahirette kendi ağızlarıyla söyleyeceklerdir. K13: Kuştan kasıt kirâmen kâtibîn melekleri
olabilir. Onlar insanın her yaptığını, iyiliği kötülüğü yazar.
Araştırmada belirlenen sekizinci ve de son ayet meali:
Vakıa 56/8-9: Sağcılar (a gelince) o sağcılar ne (mutlu)durlar.
solcular (a gelince) o solcular ne (bedbaht)tırlar. (Mütercim Hasan Basri Çantay)
Ayetin konusu ve altı çizili ifadenin muhataplar tarafından anlaşılırlığına dair görüşleri ihtiva eden bulgular Tablo 9’ de
verilmiştir.
TEMA

KODLAR

KATILIMCILAR FREKANS

Müslüman olanlar ve K1,
Meallerdeki

olmayanlar

K2,

K10,

K12

Bir işe başlarken sağ K3

“Sağcılara

4

1

gelince o sağ- taraftan başlayanlar
cılar ne mutludurlar, solculara gelince
o solcular ne
bedbahttırlar”
tabirinin

an-

laşılabilirlik

Sağ elini kullananlar

Kulluk görevini ya- K4, K 13
panlar

33

ve

1
2

gü-

nahkârlar
İyi insanlar ve onlara K5, K14
tabi

32

K3

olanlar,

kötü

Vehbe Zuhaylî, Tefsîru’l- Münîr (İstanbul, Risale Yayınevi, 2005), 8: 32.
Hayrettin Karaman v. dğr., Kur’an Yolu, 3: 468.
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durumu

insanlar

ve

onlara

tabi olanlar
Amel

defterini

sağ- K6,

K8,

K9,

5

dan alacak olanlar ve K11, K15
soldan alacak olanlar
Siyasi

görüş

ifade K5, K7, K13

3

eden sağcılık ve solculuk
“Sağcılara gelince o sağcılar ne mutludurlar, solculara gelince solcular ne bedbahttırlar” tabirinden ne anladıklarına dair katılımcıların görüşleri sekiz ana başlık altında kodlanmıştır. Verilen
cevaplar sırasıyla şu frekans değerlerindedir: Amel Defterimi sağdan
alacak olanlar ve soldan alacak olanlar(f:5), Müslüman olanlar ve
olmayanlar(f:4), Siyasi görüş ifade eden sağcılık ve solculuk (f:3), İyi
insanlar ve onlara tâbi olanlar(f:2), Kötü insanlar ve onlara tâbi
olanlar(f:1), Bir işe başlarken sağ taraftan başlayanlar(f:1), Sağ elini
kullananlar(f:1) , Kulluk görevini yapanlar ve günahkarlar (f:2).
Meallerde karşımıza “sağcılar-solcular” şeklinde tercüme
edilmiş olarak çıkan “ashâbu’l-meymene- ashâbü'l-meş'eme” lafızları tefsir kaynaklarında “amel defterleri sağ taraflarından verilenleramel defteri sol tarafından veya arka tarafından verilen” olarak izah
edilmiştir.34 Kullanılan günümüz Türkçesi’nde sağcı-solcu kelimelerinin, ayette kastedilen anlamı karşılamadığı âşikardır. Türk okuyucusunun zihninde oluşacak olan mânâ gözetilmeksizin yapılmış
olan bu tercüme yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Katılımcıların
verdikleri cevaplar da bu fikri kanıtlar niteliktedir:
K3: Sağcılar sağ elini kullananlar veya bir işe başlarken sağ
taraftan başlayanlar olabilir. Yani sağ elini kullanmak ve bir işe
başlarken sağ taraftan başlamak gerektiğine dikkat çekilmiştir. K7:
Sağcı solcu denince siyasi partiler geldi aklıma. Veya sağcılar AlRâzi, Mefâtîhu’l-gayb, 15: 146-149; Kurtubi, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân, 17: 129;
Hayrettin Karaman, v.dğr., Kur’an Yolu, 5: 219.
34
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lah’a ibadet edenler, solcular ise ibadet etmeyenlerdir. K13: 1400 yıl
önce, Kur’an’da nasıl bir siyasî kavram olur. Bu ifade çok ilginç.
Burada siyasî bir anlam olmamalı. Ama ne anlama geldiğini anlayamadım.
Sonuç ve Değerlendirme
Katılımcılara yöneltilen ayet meallerinin tamamında ayetten
hiçbir şey anlamadığını açıkça belirtenler olmuştur. Ayeti veya altı
çizili ifadeyi yanlış anlayan katılımcılar da çoğunluktadır. Bazı ayetleri veya ayette geçen ifadeleri anlayabilmekte zorlanan katılımcılar
ise uzun süre düşünme ihtiyacı hissetmişler, cevap vermekte oldukça zorlanmışlar, ifadelerin net ve anlaşılır olmadığını, mânânın
kapalı olduğunu sözlü olarak ifade etmişlerdir. Ayetlerden katılımcıların ne anladıklarına dair verdikleri cevaplar 5-9 ana başlık altında
toplanmıştır. Bir ayetten bu kadar çeşitli ve farklı anlamların çıkarılabilmiş olması da ortada olan bir anlaşılma probleminin var olduğuna delalet eder.
Kur’an-ı Kerim Allah Teâlâ tarafından insanlara gönderilmiş
olan son kutsal kitaptır ve İslam dininin temel bilgi kaynağıdır. Toplumda sağlam ve doğru bir din algısı ve bilgisi oluşabilmesi için
Kur’an’ın doğru anlaşılması, Kur’an meallerinin anlaşılabilir olması
gerekmektedir. Allah Teâlâ’nın bizzat mübîn/apaçık olarak nitelendirdiği Kur’an’ın tercümeleri de mümkün mertebe anlaşılır olmalıdır. Araştırmanın bulguları ise Kur’an meallerinin yeteri kadar anlaşılabilir olmadığını göstermektedir. Meallerdeki,

tercüme tekniği

kaynaklı problemler, Türk dil yapısına uymayan tabirler, Türk okurunun zihninde hiçbir manaya tekabül etmeyen garip ifade şekilleri
gibi, anlaşılamama veya yanlış anlaşılma problemleri mütercim
kaynaklı olsa da, lafzı ve manası muciz olduğuna inandığımız ve
iddia ettiğimiz Kur’an-ı Kerim’in güzelliğini ve olağanüstülüğünü
muhataplara anlatmakta zorlanacağımız aşikardır.35
İlahî mesajı insanlara iletebilmek amacı ile kaleme alınan
Pak, “Meallerde Parantez Kullanımının Gerekçeleri ve Anlam ve Dil Estetiği
Açısından Yol Açtığı Problemler”, 2: 448.
35
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mealler, büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bununla beraber çalışmada görüldüğü üzere Kur’an mesajının muhataplara her zaman
doğru ve yeterli bir şekilde iletildiğini söylemek mümkün değildir.
Bu bağlamda meal yazımında bazı konularda hassasiyetin artması,
meallerin anlaşılabilirliğine katkı sağlayacaktır.
Kur’an’da yoğun şekilde kullanılan deyimsel ifadeler O’nun
anlatım gücü ve edebi değerini artırmakta, fakat tercümesini zorlaştırmaktadır. Bilhassa deyimlerin tercümesinde mota mat tercüme
değil, anlam aktarımı esaslı manevî tercüme tekniği tercih edilmelidir.
Arap toplumu tarafından genellikle bilinen veya anlaşılan
terkip ve ifadeler, metne bağlı kalma çabasıyla tercüme edilmeden
veya açıklama yapılmadan verilmektedir. Bu tür lafızların ilave açıklamalar ile birlikte verilmesi meallerin anlaşılabilirliğine katkı sağlayacaktır.
Kur’an’da yer alan, anlam daralması veya genişlemesine uğrayan kelimeler de anlaşılma problemine sebep olmaktadır. Kelime
ve kavramların Türkçe’ye geçiş sürecinde geçirdiği anlam değişiklikleri dikkate alınmalı ve bu durum meallere yansıtılmalıdır.
Kısaca, Kur’an’ın nüzul amacı insanlara rehber, hidayet kaynağı olmaktır. Bu amacın aynı zamanda meallerin de yazım amacı
olduğu unutulmamalıdır. Bunu sağlamak için de Kur’an lafzının
içinde mazruf olan mana, muhatapların en iyi anlayabilecekleri şekilde ifade edilmelidir.
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The Understandability of the Translations of Qurʾān from the
Perspective of Turkish Readers
Summary
Since the prophet Ādam, Allāh communicates with his creatures and sends them prophets and books. The Qurʾān revealed in
the Arabic language, the mother tongue of first addressees, is sent
as guidance of true way to people. With the conquests and spreading of Islam over different nations cause understanding problems.
In order to solve this problem, the Qurʾān is translated into Turkish
and some other languages.
Every language is the product of its society and carries traces
of the life mode of this society. Just as the nations differ from their
lifestyle, culture and traditions, languages are different from each
other in terms of structural properties, words and phrases. For this
reason, translation of the meaning in a language into another one is
almost impossible. This fact in the translation activities is also valid
for translations of Qurʾān. For this reason, it’s more difficult to
translate the Qurʾān into another language than some other texts
without any loss of beauty and delicacy in its meaning and expressions. To indicate this difficulty and probable lack of meaning in
translations of Qurʾān the terminology translation (meal) of the
Qurʾān is first used by Hamdi Yazır (from Elmalı). Hamdi Yazır used
this word in reaction to national religion project which was implemented in the first years by the Turkish Republic and so he pointed
out that the Qurʾān translations can’t be the substitute of the original text.
When Qurʾān texts are analyzed, we note two types of translation techniques are generally used. First one is the “literal translation”. In this technique, each word in the verses of Qurʾān is translated one by one regardless of the meaning of words in their whole.
The second technique is “paraphrasing”. In this technique,
the sentence patterns and the syntax in the original text may not be
followed. This technique consists of expressing the meaning instead
of the translation word by word.
The aim of translating Qurʾān is to remove the understanding
problems however when we look at the Qurʾān translations, we note
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understandability problems. This study points out these problems
and underlines their main reasons.
Among the many factors which can cause troubles the understanding of Qurʾān's translations, we will analyze the two main
factors in this article. First one is the translation of idioms which
are used many times in Qur’an. Idioms can have interesting meanings and they are defined as expressions whose meanings cannot be
inferred from the meanings of the words that make it up. In an understandable Qurʾān translation, although it is hard to express the
exact meaning of idioms is very difficult in another language, the
idioms have to be stated rightly in the target language.
In this case, to find and use the expressions that correspond
to the meaning in the target language of the idioms in the native
speaker’s mind should be the main issue in the translation process.
To provide this, the more important requirements consist of applying paraphrasing method and looking for suitable correspondences
of the idioms in the source text.
The second fact that is pointed out in the article is the “terms
and concepts” which are not translated and used as themselves. It’s
not always possible to translate some terms and concepts in the
Qurʾān. Therefore these terms are stated in the translations in their
original forms. Another point to underline about Qurʾān terms is
that some of them have changed semantically during the transitional period from Arabic to Turkish. The words and concepts mostly
became Turkish as “terms” but the fact that they didn’t translate
according to the meaning in our language and that they stated in
the translation in their original forms causes misunderstanding of
the verses of Qurʾān.
In this research, eight verses of the Qurʾān were identified in
terms of the problems mentioned above. The translations of these
verses were read to participants. They were asked what they understand from the idioms and terms in the verses When the data of the
study were unified and analyzed, it’s seen that most of the participants misunderstood the verses. Moreover, they mentioned several
times that they didn’t understand anything at all. The participants
take long thinking durations for answering the questions and they
attribute different meanings and even opposite meanings to the
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same verse. These points reveal clearly that there is an understandability problem.
This study reveals that the Qurʾān translations, generally
have readability problems, states some of the main reasons for
these problems and offers some solutions that are also indicated by
precious researchers.
Keywords: Qurʾān, translation of Qurʾān, understandability,
Turkish society, Turkish
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İslâm Tarihi Perspektifinden Çocuk Terbiyesinin Esasları ve
Modern Eğitim Metodlarıyla Mukayesesi
Öz
İslâm dini evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı çeşitli vesilelerle
teşvik eder. Toplumların temel taşını oluşturan ailenin,

insan ve

toplum için çok sayıda faydası bulunmaktadır. Bunlar arasında
belki de en önemlisi insan neslinin devamının sağlanmasıdır. Bir
nevi çocuklar için kurulan ailede onların eğitimi gayet önemlidir ve
ihmal edilmemelidir. Müslümanlar için en güzel örnek teşkil eden
Hz. Peygamber’in hayatındaki örnekler çocukların yetiştirilmesi hususunda son derece ehemmiyet arz eder. Bu örneklerin değerlendirilmesi ise Siyer ilmine ihtiyaç duyar.
Allah Resûlü’nün gerek ehl-i beytinden olan çocuklara gerekse de ashabının çocuklarına yaklaşımı bizlere bu noktada genel
prensipleri sunar. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in çocuk terbiyesindeki temel yöntem ve esasların yanında çocuklara Hz. Peygamber’in
sünneti bağlamında öğretilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Siyer, Hz. Peygamber, Çocuk Terbiyesi,
Principles of Child Education from the Perspective of Islamic
History
Abstract
The foundation stone of societies is the family. Islam encourages marriage and childbearing for certain reason. The family life
has many benefits for human and society, perhaps the most important amongst them, is the human generation continuity. Child
education is very important in the family, that’s why it should not
be neglected. The related examples from the life of the prophet
Muḥammad, who have the most beautiful example for Muslims, signify the importance of child upbringing. We need the knowledge of
prophet Muḥammad’s biography to fathom the wisdom behind these
examples.
The approach of the messenger of Allāh towards the children
of both the ahl al-bayt and his companions provides us general

~ 200 ~

Ahmet ACARLIOĞLU

principles at this point. This study addresses the issues to teach
children the Sunna of the prophet together with the basic methods
and principles, which were applied by the prophet.
Keywords: History of Islam, Siyar, prophet, child education,
Giriş
Anne-babaların, çocukların davranışlarını ve bunların manalarını bilmeleri, çocukterbiyesi açısından son derece önemlidir. Çocuk psikolojisini ve gelişim evrelerini bilmeyen ebeveynin, hata
yapması kaçınılmazdır. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünneti incelendiğinde Allah Resûlü’nün uygulamalarının günümüz pedagoji ve psikoloji ilimleriyle de çelişmediği görülecektir.1
Anne-babalar, çocuk psikolojisini bilmenin yanında, çocuğu
nasıl terbiye etmeleri gerektiğini de bilmelidir.2 Bu hususun önemini dile getiren Rousseau, "Çocuk zekâsını çok iyi bilen bir kişinin,
çocuklara mahsus bir akaid kitabı yazmasını çok isterim." demiş ve
"Doğmak üzere olan zevklerine cepheden yürüyerek karşı koyduğunuz ve hissettiği yeni ihtiyaçlarına, suçmuşlar gibi muamele ettiğiniz çocuğunuzun sizi uzun müddet dinlemeyeceğinden emin olunuz." diyerek ebeveynlerin çocuk psikolojisini bilmelerinin önemini
anlatmıştır. 3 Şimdi çocuk terbiyesinde takip edilen yöntemler neler
onları görmelim.
1. Çocuk Terbiyesinde Takip Edilen Yöntemler
Çocukları terbiye etmeye çalışırken dikkat edilecek önemli bir
husus verilen emirlerin sebep ve sonuçlarını açıklamak olacaktır.
Böylece çocuk ahlaki değerlerin manasını ve değerini anlayacak;
temyiz yaşına geldiğinde bunları içselleştirecek ve itaat duygusu
1

2

3

Ahmet Önkal, Rasulullah’ın İslâm’a Davet Metodu, 7. Baskı (Konya: İsra
Yay.,1992), 148; Bayraktar Bayraklı, İslam’da Eğitim: Batı Eğitim Sistemleriyle
Mukayeseli (İstanbul: Dergah Yayınları, 1980), 77; Mehmet Emin Ay, “Ailede Verilecek Din Eğitiminde Genel Prensipler”, İslam’da Aile ve Çocuk Sempozyumu
(İstanbul: Ensar Neşriyat, İkinci Basım, 2005), 364.
Halis Ayhan, Eğitime Giriş ve İslâmiyetin Eğitime Getirdiği Değerler, 2. Baskı
(İstanbul: Damla Yayınları, 1986), 193; Ay, “Ailede Verilecek Din Eğitiminde
Genel Prensipler”, 366.
Rousseau, Jean-Jacques, Emil Yahut Terbiyeye Dair, çev. Hilmi Ziya ÜlkenSalahattin Güzey-Ali Rıza Ülgener (İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1943), 297.
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gelişecektir. Çocuklara bir şeyler öğretilmek istenirken bunlar baskı
ve yasaklama yolu ile yapılırsa, çocuğun söylenen ve kendisinden
istenen şeylerin tersini yapması da ihtimal dairesindedir. Bir çocuğa
yapmayacaksın, etmeyeceksin demek yerine onu, hissettirmeden
başka meşguliyetlere yönlendirmek, istenmeyen davranışları bırakması için daha isabetli olacaktır.4
1.1.

Çocuk Eğitiminde Tedricilik

Aile içinde başlayan okul öncesi eğitimde esas olan tedriciliktir. Bu, verilecek eğitimin çocuğun yaşına, potansiyeline ve bilgi kapasitesine bağlı olarak planlanarak kademe kademe verilmesi manasına gelir.5 Bu bağlamda anne babalar ve öğretmenler çocukta ilk
gelişen duygu olan haya duygusuna dikkat etmeli, bunu takip eden
yetenekler sıra ile dikkate alınmalı ve geliştirilmeye çalışılmalıdır.
Yine onlar çocuğun tabiat ve yeteneğini, seviyesine göre dikkate almak zorundadır. Bu şekilde çocuğun ilgi duyduğu alanlar tespit
edilmeli; yeteneğinin gelişimi için gayret sarf etmelidir. 6
Abdullah b. Abbas, "Tek secdeyle dahi olsa çocuklarınıza
namaz kılmalarını öğretiniz." diyerek bir nevi çocuklara karşı din
eğitimi hususunda tedrici olunması gerektiğini hatırlatmıştır. Onun
bu tavsiyesine itirazlar olunca, "Uyumaları yerine bu şekilde de olsa
namaza alışmaları daha iyidir." demiştir.7 Burada dikkat edilecek
husus çocuğa sürekli güzel ahlakı telkin ve kötü fiillerden sakındırma; ar ve ayıp sayılacak bir fiil işlediğinde ise onu ikaz etme ve
hatasını düzeltme şeklinde yaklaşmak olmalıdır.8 Kınalızâde Ali
Efendi, bu devreyi hakiki terbiye dönemi veya telkin dönemi şeklinde isimlendirmektedir.9
Allah'ın (c.c.) koymuş olduğu fıtrat kanunları gereği bir ço4
5
6
7
8
9

Çevikoğlu, “İslam’a Göre Çocuk Terbiyesinde Annenin Yeri”, 210.
Önkal, Rasulullah’ın İslâm’a Davet Metodu, 148.
Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 2: 31.
Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmam Abdürrezzâk es-San'ani, el- Musannef, thk.
Habiburrahman A'zami, 2. Baskı (Beyrut: el-Meclisü'l-İlmi, 1983), 4: 154.
Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî (Mısır: Bulak, 1833), 2: 31.
Ali Köse, Ahlâk-ı Alâi'nin 2. Kitabı İlmü Tedbiri'l-Menzil'de Eğitim (İstanbul:
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1988), 46.
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cukta ilk gelişen kuvve, haya duygusu olmaktadır. Çocukta haya
duygusunun geliştiğinin işareti, insanların yanında başını eğmesi;
arsızlık ve edepsizlik yapmamasıdır. Bu aynı zamanda çocuğun asaletine de bir işaret olacaktır. Bu duygu her çocukta aynı düzeyde
gelişmeyecektir.10 Haya duygusu onun murakabe ve te'dib edilmeye
başlanması gerektiğini gösteren bir işarettir. Hz. Peygamber ise haya duygusuna ayrı bir önem verir ve "Haya etmiyorsan dilediğini
yap!" buyururlar.11
Çocuğun konuşması ve karşısındaki ile muhatap olması, onu
diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliğidir. Bundan dolayı çocukların eğitiminde en önemli dönemlerden birisi konuşmaya başladıkları evredir. Bu evrede çocuk konuşması sayesinde karşısındaki ile
muhatap olabilir.12
1.2.

Çocuğa Sevgiyle Yaklaşma

Gerek Kur’ân-ı Kerîm’de gerekse de Hz. Peygamber'in sünnetinde çocuklara sevgi ve şefkat örneklerine sıkça rastlarız. Kur’ân-ı
Kerîm’de geçen baba, oğul diyaloglarına baktığımızda Peygamberlerin çocuklarına “Yavrucuğum! Oğulcuğum!” şeklinde hitap ettiklerini görürüz.13 İslâm’da insanları ikna etmek adına onlarla yumuşak
bir dille konuşmak esastır. Allah, elçileri Hz. Musa ile Hz. Harun'u
Firavun'a gönderirken "Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır,
yahut korkar"14 buyurmuştur. Halife Memun, kendisine sert bir dille
vaaz eden vaize, “Be adam! Mülayim ol. Görmez misin Allah, senden
daha hayırlı olan Hz. Musa'yı, benden daha hayırsıza (Firavun’a)
gönderirken ona karşı mülayim olmasını emretmişti." diyerek tepki
göstermişti.15
İnsanoğlu sevme yeteneğini de sevile sevile kazanmakta bir
10
11
12
13
14
15

Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 2: 31.
İbn Mâce, “Zühd”, 17.
İbrahim Canan, Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye (İstanbul: Işık Akademi
Yayınları, 2008), 131.
Yûsuf 12/5; Lokman 31/13. Ayrıca bkz. Ay, “Ailede Verilecek Din Eğitiminde
Genel Prensipler”, 77.
Tâ-hâ 20/44.
Canan, Terbiye, 275. Bkz. Ay, “Ailede Verilecek Din Eğitiminde Genel Prensipler”,
368.
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nevi anne ve babasından tevarüs ile bunu öğrenmektedir. Bu hakikat bir atasözünde “Sen seversen yavrunu o da sever yavrusunu.”
şeklinde ifade edilmektedir. Bir kişinin yeterince benimsemediği bir
şeyi başkası ile paylaşması mümkün olmayacak; o da büyüdüğünde
çocuklarına karşı anne babasının kendisine davrandığı gibi davranacaktır.16 Sevilmek isteyen anne babalar sevgi görecek şekilde
davranmalı, çocuklarına sevgisini gösterecek bedensel ve fiziksel
sevgi davranışları izhar etmelidir.17
Çocukları sevmenin onlara karşı sevginin emaresini göstermenin dahi ayıp kabul edildiği, bırakın bir başkasının yanında, baş
başa kaldığında dahi çocuklarını sevemeyen insanlardan kurulu bir
toplumda yetişen Hz. Peygamber, çocuklarla şakalaşmış, onları kucağına almış ve öpmüştür.18 Sevgi bu şekilde izhar edilmediği takdirde çocuğun sevgiyi tatması ve içselleştirmesi mümkün olmayacaktır.19 Çocuğa sevgi gösterildiğinde onun kendisine olan güveni de
artacaktır. Anne babasından sevgi gören çocuğun gelecekte de dengeli hareketler sergilemesi beklenir. Annenin gülen yüzü, okşayan
sesi, çocukta mutluluk ve sevinç meydana getirecek; adeta çocuğunun ruhunu besleyecektir.20
Anne baba için esas olan şefkat hissidir. Allah bu hissi in16
17
18

19
20

Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, 146.
Bertrand Russell, Eğitim Üzerine, çev. Nail Bezel (İstanbul: Say Yayınları, 1993),
138,
Hz. Peygamber’in çocuklarla şakalaşma örnekleriyle ilgili Bkz. Ahmed b. Yahya
b. Cabir b. Davud el Belâzurî, Ensâbü'l Eşrâf, thk. Süheyl Zekkar (Beyrut:
Darü'l Fikir Riyad Zerkay, 1997), 4: 40, 85; Ebû Abdullah Muhammed b. Sa'd b.
Meni' ez-Zühri İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakati'l-kebir, thk. Dr. Ali Muhammed Ömer
(Kahire: Mektebe Hancı, 2001/1421), 6: 405; Ebû Abdullah Mus'ab b. Abdullah
b. Mus'ab Zübeyri, Nesebu Kureyş, thk. Livi Profnesal (Daru’l Marife, 1953), 24;
Ebü’l-Abbâs Muhammed b. Yezîd el-Müberred, el-Kâmil, thk. Dr. Muhammed
Ahmed ed-Dâlî (Beyrut: Müessestü'r-Risâle, Üçüncü Baskı, 1997), 2: 1372;
Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed Bağdâdî İbnü'lCevzi, el-Muntazam fî tarihi'l-müluk ve'l-ümem, thk. Muhammed Abdulkadir Ata
(Beyrut: Darü'l Kütüb el İlmiyye, 1992), 5: 306.
Adnan Demircan, Hz Peygamber'in (sav) Ailesi ve Aile Hayatı (İstanbul: Ufuk
Yayınları, 2014), 134.
Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, 21. Ayrıca Bkz. Bayraktar Bayraklı, "Kur'an-ı
Kerime Göre Ailede Çocuk Eğitimi”, İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi-2, 2. Baskı
(İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 187.
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sanoğlunun fıtratına koymuştur. Bir anne baba bu hisleri ile çocuklarına sahip çıkar, karşılaştıkları her zorluğa yine bu hisle sabır
gösterirler.21 Çocuklar için sevilme ve şefkat çok önemlidir. Büyükler için değer verilme ve saygı görme ne ise çocukları için sevgi ve
şefkat hissi odur.22 Jacguin de çocuğa karşı sevginin önemini "Az
veya çok bilinçli sevgi ihtiyacı çok büyüktür. Hiç olmazsa ölçülü bir
şekilde sevilmeyen çocuk, içine çekilir, zayıflar ve bencilleşir. Çocuk
temiz havaya nasıl muhtaçsa sevgiye de öyle muhtaçtır." cümleleriyle ifade eder.23
Çocukların eğitiminde onlara iyi davranma, kolaylık gösterme, hatalarına karşı affedici olma,24 Allah'a güvenme ve azimle çalışma esas olmalıdır. Çocuğun ince duygular kazanması hedef alınmalıdır. Allah Resûlü'nün tebliğinde de esas olan insanlara karşı
hoşgörülü olma ve onlara karşı anlayışla yaklaşmaydı.25 Ailesinde,
okulunda ve yaşadığı muhitte ince ve hassas duygularla yetiştirilen
çocukların kendileri de hassas olur ve insanlara karşı da bu şekilde
hoşgörü ile yaklaşırlar. Bunun aksi bir şekilde kaba ve katı bir aile
ve çevrede yetişen çocukların kendileri de katı, kaba ve zorba olurlar. Bu gerçeklere rağmen anne baba çocuklarına karşı otoriteyi
elden bırakmamalıdır.
1.3.

Çocuklara Kişilik Kazandırma

Kişilik, bir insanı diğerlerinden farklı kılan, bireyin kendisine
has özellikleridir. Bunlar kişinin kendi iç ve dış dünyası ile geliştirdiği duygu, düşünce ve davranış örüntüleridir. Kişilik yapısının ırsî
olduğu; daha doğmadan belirlendiği de bilinen başka bir gerçektir.
Dolayısıyla çocuğun terbiyesinde anne baba tutumları tek faktör
değildir. Çocuğun doğuştan getirmiş olduğu mizacı da bu hususta
önemlidir. Bilim adamları mizaç hususunda genetik faktörlerin da-

21
22
23
24
25

Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, 2: 18.
Canan, Terbiye, 183.
Guy Jacquin, Çocuk Psikolojisinin Ana Çizgileri, trc. Mehmet Toprak (İstanbul:
Remzi Kitabevi, 1976), 14.
Buhari, “Bedu'l Halk”, 7; Müslim, “Cihad”, 111.
Âl-i İmrân 3/159.
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ha önemli olduğunu söylemektedirler. Kişilik oluşumu 6 yaşına gelindiğinde büyük oranda gerçekleşmiş olmaktadır.
Çocukta ince duyguların gelişimi adına hayattaki güzellikler
aranırken; buna paralel olarak yaptığı güzel işler de takdir edilmelidir. Bu şekilde yaptığı davranış ve hareketler takdir edilen çocukların olumlu hareketleri pekişecek; kendilerine ve başkalarına olan
saygıları artacaktır. Aşağılanan ve beğenilmeyen çocukların ise karakterleri hırçın olacağı gibi başkalarına karşı da sert olacaklardır.
Çocuklara iş yaptırırken, onlardan bir şeyler isterken zorla değil,
onlarla işbirliği halinde olunmalıdır. İş bittikten sonra ise kesinlikle
takdir ve teşekkür ifadelerinin unutulmaması lazımdır.26
Çocuklar büyüdükçe anne babanın, onlara yaptıkları yardımları azaltmaları ve bazı şeyleri onların yapmalarına fırsat tanımaları,
çocuktaki kabiliyetlerin inkişaf etmesi için önemlidir. Çocuklarına
karşı ebeveynin ideal anne baba olmaya çalışmak yerine, çocuklarına karşı içlerinden geldiği gibi hareket etmeleri daha isabetli olacaktır. Çocuğa karşı anne baba tutumlarının çocukta belirli karşılıkları
bulunmaktadır. Örneğin anne babasına fazla bağımlı olan çocukların davranışları bebeksi olur. Sevilmeyen ve baskı altında yetişen
çocuklar değersizlik hissi yaşayıp hırsızlığa meyledebilirler. Şu davranışlara muhatap olan çocukların da çekingen olmaları beklenir:
Ebeveyn tarafından öpülüp sevildikten sonra bir anda kızılan
ve ufak tefek kusurları yüzüne vurulan çocuklar. Bunun yanında
çocuklarını aşırı koruyan ailelerin evlatları da çekingen olabilmektedir. Çocuğun aşağılık duygusuna kapılmasını istemeyen anne babaların onu kesinlikle başkaları ile kıyaslamamaları gerekmektedir.
Böyle çocukların kendilerine güvenleri azalmakta ve teşebbüs güçleri zayıflamaktadır. Bu sayılanlar yanında anne baba baskısı altında
yetişen, sürekli aşağılanan, alay edilen, dayak yiyen, oyun arkadaşlarından koparılan çocuklarda da aynı sonuçlar görülür. Bunların
yanında çocuk terbiyesinde çocuğa aşırı sorumluluk yüklemek, on26

Mahmut Çamdibi, “Ailede Çocuğun Ahlaki Terbiyesi”, İslam’da Aile ve Çocuk
Terbiyesi-2, ed. İbrahim Canan (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 119- 121
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lara karşı sık sık cezaya başvurmak, çocuğun her yaptığını eleştirmek, yalan söylediği iddiasıyla doğruyu söylemesi için sıkıştırmak,
da olumsuz neticeler verecektir.27
Çocuğun gelişimine etki eden faktörler arasında ailedeki çocuk sayısı da önemlidir Tek çocuklu ailelerde çocuk daha fazla ilgi,
alaka görmekte; hayatta daha başarılı olmaktadır. Böyle bir ailenin
tek çocuğu olarak yetişenlerin benmerkezci, bencil ve çekingen bir
karakter gösterme ihtimali olduğu da söylenmektedir.28 İmam Gazalî'ye göre karakter ne marifet, ne kudret, ne de fiildir. Ona göre
karakter nefiste yerleşmiş bir durumdur. Karakter iyi olabildiği gibi
kötü de olabilir.29
2. Hz. Peygamber’in Çocukları Eğitmesi
Hz. Peygamber, çocukları da büyük birer insan gibi muhatap
alır, onlarla şakalaşır,30 onlara güzel lakaplar takar,31 onları eğlendirirdi.32 Çocuklar hasta olduğunda onları da ashabından büyük bir
insan gibi ziyaret ederdi.33 Resûlullah, bayram namazlarının kılınacağı yere onların da çıkmalarını isterdi. Onlar da Hz. Peygamber'in
davetiyle bayram namazına gelirlerdi.34
Çocuklar Resûlullah'ı çok seviyor, bunu da her vesile ile gösteriyorlardı. Allah Resûlü Mekke'den hicret edip de Medine'ye girerken Neccaroğullarının çocukları onu şenliklerle karşılamışlardı.35
Benzer bir hadise de Allah Resûlü hicret ederek çıkmak zorunda
kaldığı memleketi Mekke'ye 7 yıl sonra kaza umresi için girerken
yaşanmış, bu sefer de Haşimoğullarının çocukları onu büyük bir
coşku ile karşılamışlardı.36
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Sefa Saygılı, “Anne Babanın Kişilik Gelişimindeki Rolü”, Aile Sempozyumu
Medeniyet Vakfı (Sistem Ofset. 2015). 309-310.
Saygılı, “Anne Babanın Kişilik Gelişimindeki Rolü”, 308.
Çamdibi, “Ailede Çocuğun Ahlaki Terbiyesi”, 119- 121.
İbn Sa'd, Tabakât, 6: 405.
İbn Sa'd, Tabakât, 10: 397-401.
İbn Sa'd, Tabakât, 6: 564; Buhârî, “İlim”, 18.
Buhari, “Merda”, 9.
Buhari, “İydeyn”, 15-16.
İbn Mace, “Nikah”, 21.
Buhari, “Umre”, 14.
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Hz. Peygamber, büyüklerden biat aldığı gibi çocuklardan da
biat almıştı. Abdullah b. Mus'ab tarikiyle verilen bir haberde Hz.
Peygamber kendi döneminde doğan bütün Muhacir ve Ensar çocuklarını toplamıştı. Çocuklar, heyecanla önünde sıçrayıp dururlarken,
Hz. Peygamber onların biatlarını kabul etmiş ve yanlarına oturmuştu.37 Bu şekilde biat aldığı çocuklardan biri de Abdullah b. Zübeyir
idi. 38
Resûlullah'ın bir sünneti de kendisini ziyarete gelen heyetleri
hediye ile gönüllerini hoş ederek göndermekti. H. 9. yılda biat etmek
için 70-80 kişilik bir heyet halinde gelen Temim kabilesi üyelerinin
hepsine hediye veren Hz. Peygamber, geride kimsenin kalıp kalmadığını sormuş, bir çocuğun hayvanların başında nöbet tutması için
geride bırakıldığını öğrenince, onu da yanına yollamalarını istemiş
ve ona da hediye vermişti. Bunun üzerine kendisi Müslüman olmadan evvel kız çocuğunu gömmesi ile tanınan Kays b. Asım, onun
saygınlığı olmayan bir çocuk olduğunu söyleyince Hz. Peygamber
"Olsun, o da neticede heyetle birlikte gelmiş." şeklinde cevap vermişti.

39

Resûlullah'ın terbiyesinin izleri, yanında yetişen çocuklarda
daha fazla hissediliyordu. Onlar diğer çocuklara nazaran daha olgun kişilikleri ile dikkat çekiyorlardı. Enes b. Malik eve giderken
gecikmişti. Annesi de niçin geciktiğini sorunca, "Resûlullah beni bir
iş için göndermişti." dedi. Annesi bu işin ne olduğunu sorunca, "O
sırdır söyleyemem." diyerek cevap verdi. Annesi ise "Resûlullah'ın
sırrını kimseye açmayasın!" dedi ve ona kızmadı, hatta onu olgunluğundan dolayı takdir etti.40
Hazreti Enes’le beraber Peygamber Efendimize hizmet eden

37

38
39
40

Belazûrî ise Hz Peygamber'in Hasan, Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib, Abdullah b.
Abbas ve Abdullah b. Cafer dışında buluğa ermemiş çocuklardan biat almadığını iddia etmektedir. Belazûrî, Ensâb, 4: 49.
İbn Hacer, Sahabe Ansiklopedisi, 3: 178
Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer el-Vâkıdi, Kitabü’l-Meğazi, thk. Marsden
Jones, 3. Baskı (Darü'l Kütüb, 1984), 3: 979-80.
Buhari, “İsti'zan”, 46; Müslim, “Fedailu's-Sahabe”, 145.
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yaklaşık yirmi tane genç vardı. Mescid-i Nebevî insanlarla haşir neşir olma ve sosyalleşme için en güzel mekândı. Peygamberimizin
mescidine birçok misafir geliyor bunların içinde çocuklar ve gençler
de bulunuyordu. Onun yanında yirmi gün kadar kalan bir genç
grubunu Hz. Peygamber,
geri

öğrendiklerini öğretmek üzere ailelerine

göndermişti.41
Çocuklara verilen vazifeler her zaman su dağıtmak, sofrayı

kurup kaldırmak gibi basit işler olmamış, Peygamberimiz bazen de
sırlı mektupları taşıma vazifesi gibi ciddi işlerde de çocukları vazifelendirmişti.42 Resûlullah, Hazreti Âişe’ye "Komşunun çocuğu yanına
gelince eline bir şey sıkıştır. Zîra bu, sevgiyi, muhabbeti artırır.”
demişti. Bunun yanında "Çocuklarınıza ikram edin, terbiyelerini
güzel yapın."43 buyurmuşlardı.
2.1.

Hz. Peygamberin çocuklarla bizzat ilgilenmesi

Hz. Peygamber çocukları da büyükler gibi muhatap alır ve
onlarla ilgilenirdi. Onlarla şakalaştığı gibi, hallerini hatırlarını sorar,
hastalandıklarında da onları ziyaret ederdi. Hz. Peygamber'in sünnetlerinden bir diğeri de, çocuk anlatılanları anlayıp idrak edecek
yaşa geldiğinde onlara dua öğretmesidir. O, başta kendi torunları
Hasan ve Hüseyin (r.anhümâ) olmak üzere çocuklara dualar yolu ile
dinlerini öğretmişti. Bir gün Hz. Hasan'a vitir namazında44 okuması
için, "Allah’ım! Hidayet ettiklerin içinde bana da hidayet ver. Afiyet
verdiklerin içinde bana da afiyet ver. Dost edindiklerin içinde beni
de dost edin. Bana verdiklerine bereket ihsan eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Çünkü sen hükmedersin ama kimse sana
hükmedemez. Hiç şüphesiz sana dost olanlar zelil olmaz. Ey Rabbimiz! Sen yüce ve mütealsin”45 duasını öğretmişti.
Hz. Peygamber'in dua öğrettiği çocuklardan biri de amcası

41
42
43
44
45

Buhârî, “Haberu’l-Vahid”, 1.
Ebu Davud, “Edeb”, 137
İbn Mâce, “Edeb”, 3
Diğer rivayette ise sadece namazdan sonra okumam için" kaydı bulunmaktadır.
İbn Sa'd, Tabakât, 3: 273.
İbn Sa'd, Tabakât, 3: 273, 6: 364; Belazûrî, Ensâb, 3: 273.
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Hz. Abbas'ın oğlu Fadl idi. Bu çocuk Allah Resûlü'nün cenazesinin
gasli ile şereflenenlerdendi. Resûlullah Müzdelife'den Mina'ya doğru
giderken onu terkisine almış, yolda giderken de kendisine dua telkin etmişti.46
Ailede çocuk eğitimi hususunda dikkatleri çeken başka bir
mesele de Allah Resûlü'nün hiçbir anını boş geçirmeyip sürekli, çocuk olsun büyük olsun insanlara bir şeyler öğretmesidir. Günümüzde boş vakit olarak değerlendirilen ve genellikle yatarak, uyuyarak, eğitim ve marifet adına faydası olmayan işlerle değerlendirilen
bu zamanlarda Resûlullah'ın tebliğ faaliyetine devam ettiği görülmektedir. Aileler bu vakitleri çocuklarına dînî ve îmanî meseleleri
aktarma ve öğretme adına birer fırsata dönüştürmelilerdir. Dinlenme dediğimiz psikolojik tatmin bu şekilde aile içinde gerçekleşmiş
olacağı gibi; boş vakitlerini bu şekilde değerlendiren ebeveynler de
çocuklarına örnek teşkil etmiş olacaklardır.47
Hz. Peygamber zamanında bir çocuk olan Ebû Mahzûre,
Huneyn savaşı sırasında namaz kılmak için okunan ezanı duyunca
alaylı bir şekilde tekrar etmeye başlamıştı. Onun sesini duyan
Resûlullah (s.a.v.), "Bu insanlar arasında güzel sesli birinin ezan
okumasını duydum.” dedi ve onları yanına çağırdı. Hz. Peygamber
onların hepsine tek tek ezan okutmaya başladı. Ebû Mahzûre okuyanlar içinde sona kalmıştı. Allah'ın Resûlü ezanını bitirdikten sonra kendisine yanına gelmesini söyledi. Yanına gidince de onu önüne
oturttu ve saçının kakülünü okşadı. Kendisine üç defa “Mübarek
olsun.” diyerek dua etti ve “Git, Beytü’l-Harâm’ın yanında ezan
oku!” diyerek kendisini müezzini olarak tayin etti. Bu örnek bize
Allah Resûlü’nün çocuklara karşı yaklaşımının ne kadar isabetli
olduğunu, onları azarlamak mümkünken enerjlerini ve kabileyetlerini istenilen yöne nasıl yönlendirdiğini bizlere göstermektedir.

46
47

Belazûrî, Ensâb, 3: 33.
Aydın, Türkiye’de Aile, 233.
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2.2.

Hz. Peygamber döneminde Eğitimde Şiddet Örnek-

leri
Zübeyir b. Avvam çocukken babasını kaybetmiş, kendisini Nevfel b. Huleydhimayesine almıştı. Annesi Safiyye, Zübeyir b.
Avvam'ı sürekli dövüyor ve kendisine sert davranıyordu. Bir gün
Nevfel bu hususta kendisine "Çocuk dövülmez. Sen onu öfke ile dövüyor ve ona düşmanca davranıyorsun." deyince Safiyye, "Ben onu
sadece iyi yetiştirmek için dövüyorum ki ileride orduları mağlup
edip ganimetler getirsin. Yine onu dövüyorum ki kendisi evde yalnız
hurma ve buğday tanesi yerken herkese karşı cömert olsun." sözleriyle dövme sebebini açıklamıştı.48 Bu örnek o dönem insanının zihin dünyasını bizlere anlatması açısından değerlidir.
Çocuk hata yaptığında bazen görmezden gelmeli, düzeltmenin gerektiği durumlarda ise ona karşı sert olmayan yumuşak bir
tavır sergilenmelidir. Çocukların hareketlerini değerlendirirken onların çocuk oldukları asla unutulmamalı ve hatalı oldukları durumlarda onlara büyüklere davranır gibi davranılmamalıdır. Oynamanın, sıçramanın, koşmanın onların bir ihtiyacı olduğu ve bu şekilde
enerjilerini atarken, vücutlarının kuvvetlendiği de unutulmamalıdır.49
İslâm'dan evvel “Celde”, şehirlerde uygulanan bir cezalandırma yöntemiydi. Evladı kendisine itaat etmediğinde celde cezası
vermesi babanın bir hakkı olarak kabul edilirdi. Bu genellikle kırbaçla yapılmaktaydı. Babanın oğluna yaptığı gibi kabile reisleri de
tebaasına karşı celde cezası verebilmekteydi.50
Resûlullah'ın savaşlar dışında çocuklar da dahil hiç kimseye vurduğu vaki değildi. Çocuklara ise ara sıra şaka yollu vurur gibi
yaptığı olmuştu. Bunlardan birini Abdullah b. Abbas rivayet eder,
"Biz Abdülmüttalib oğullarından bazı çocuklarla beraber Müzdelife
gecesi eşeklerimizin üzerindeyken Hz. Peygamber geldi ve elinin içiy48
49
50

İbn Hacer, Sahabe Ansiklopedisi, 2: 233.
Rousseau, Emil Yahut Terbiyeye Dair, 41-47.
Cevad Ali, Mufassal, 5: 590.
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le baldırlarımıza vurdu ve "Güneş doğana kadar taşlama (şeytan)
yapmayın." buyurdular.51
Hz. Enes daha küçük bir çocuk olduğundan bazen Allah
Resûlü'nün kendisine verdiği vazifeleri unutuyor veya geciktirebiliyordu. Resûlullah (s.a.v.) kendisini ihtiyaç için bir yere göndermişti.
Fakat Enes oyun oynayan çocukları görünce kendisine verilen görevi unutmuş ve çocuklarla beraber kendisi de oturmuş, oyuna dalmıştı. Bir süre sonra Hz. Peygamber gelmiş, onlara selam vermiş,
çocuklarla muhabbet etmiş ve Hz. Enes'e de kızmamıştı.52
Hz. Hüseyin (r.a.) dünyaya geldiğinde kendisine sütanneliği
yapan Ümmü Fadl, onu alarak Hz. Peygamber'in kucağına vermişti.
Onu severken bir anda Allah'ın Resûlü'nün üzerine bevl ettiğini görünce de kızmış ve ona bir çimdik atmıştı. Buna şahit olan Resûl-i
Ekrem ise Ümmü Fadl’a kızmış ve bu hareketiyle kendisini incittiğini söylemişti.53
3. Din Eğitiminin Başlama Yaşı
Dini eğitimin en iyi şekilde verileceği yer tabii ki aile kurumudur.

54

Din eğitiminin başlama yaşı günümüz pedagogları tara-

fından da tartışılmaktadır. Onlar 2-3 yaşlarında başlanacak bir din
eğitiminin, Hz. Peygamber'in sünnetine ve pedagojik gerçekliğe uygun olacağını söylemektedirler. Burada Allah'ı sevmenin hedef
alınması gerektiğini belirtmektedirler.55
Din eğitimine hangi yaşta başlamak gerektiği tartışılıyor olabilir. Fakat ebeveynin çocuklarının Allah ve Resûlü'ne imanın onların kalplerine yerleşmesi için doğumlarından itibaren her fırsatı değerlendirmeleri elzemdir. Bu bağlamda annelerin çocuklarını uyuturken söyledikleri ninnilerle dahi telkinlerde bulunmaları gerekir.
51
52
53
54

55

Belazûrî, Ensâb, 4: 50.
İbn Sa'd, Tabakât, 1: 329.
İbn Sa'd, Tabakât, 6: 400.
Kerim Yavuz, Çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişmesi : (7-12 yaş) (Ankara:
Diyanet İşleri Başkanlığı, 1987), 46-155-156; Mehmet Emin Ay,
“Ailede
Verilecek Din Eğitiminde Genel Prensipler”, İslam’da Aile ve Çocuk
Sempozyumu, 2. Baskı (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 361.
Yavuz, Çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişmesi : (7-12 yaş), 41; Ayhan,
Eğitime Giriş, 293.
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Bununla beraber bir çocuğu uyuturken illa ninni söylenecek diye
bir kaide de bulunmamaktadır. Ninni yerine anneler salavat, tevhid,
ismi celiller de söyleyebilecekleri gibi çocuklarına Kur’ân-ı Kerîm de
dinletebilirler.56
Anne babanın vazifeleri gereği herhangi bir yaş sınırı olmadan çocuklarının Allah'a ve Resûlü'ne imanı kavrayıp dini sindirebilmeleri adına çaba ve gayret içinde olmaları gerekmektedir. Allah
Resûlü'nün bebek yaşta vefat etmeyip hayatta kalan bütün çocukları kendisine iman etmişlerdir. Hz. Peygamber döneminde çocuklara kısa zamanda iman hakikatlerini kavrayacak şekilde dini eğitim
verilmekteydi. Bunun için ortam ziyadesiyle müsaitti. Resûlullah
çocuk sahâbîlerle de bizzat ilgileniyordu.57
3.1.

Çocuklara Dini Eğitim Verilmesi

Din eğitiminde çocuğa verilmesi gereken bilgilerin başında
Allah sevgisi gelmektedir. Anne babalar Allah'ın sevgisini çocuğa
aşılamak için yollar aramalıdır. Bir kişinin birini sevmesi ancak onu
tanımasıyla olur. Ebeveyn başta Allah olmak üzere onun elçisini de
evlatlarına tanıtmak ile yükümlüdür. İmam Gazâlî marifet dörttür
der ve nefsini, rabbini, dünyasını ve ahiretini tanımak58 diyerek de
bu dört maddeyi sıralar. Burada aslında bir kişinin dünyası ve ahireti için tanımak ve bilmekle yükümlü olduğu maddeleri saymaktadır. Bir mükellef adayı olarak çocuktan, Rabbini ve Onun Resûlü'nü
tanıdıktan sonra; Allah'a itaat eden iyi bir kul olması beklenir.59
Hz. Peygamber'in sünnetinde din eğitimi çocuğun doğumu ile
başlamaktadır. O, çocuk doğduğunda ilk duyacağı sözün tevhid kelimesi olmasını tavsiye eder. Bu bağlamda çocuğa isim konulurken
sağ kulağına ezan, sol kulağına ise kamet okunur.60 Din eğitimi açısından dönüm noktalarından biri de çocuğun namaza alıştırılması-

56
57
58
59
60

Çevikoğlu, “İslam’a Göre Çocuk Terbiyesinde Annenin Yeri”, 208.
Demircan, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Ailesi, 136.
İmam-ı Gazali, İhyau ulumi'd-din, trc. Ali Arslan (İstanbul: Yaylacık Matbaası,
1971), 3: 371; Çamdibi, “Ailede Çocuğun Ahlaki Terbiyesi”, 99.
Çamdibi, “Ailede Çocuğun Ahlaki Terbiyesi”, 98.
Muhammed Hüseyin Ebu Yahya, Nizamü'l Üsra fi'l İslâm (Amman: y.y., t.s.), 12.
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dır. Bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’de birçok ayet-i kerime bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinde Allah (c.c.), "Ailene namazı emret ve
kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık
veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır"61
buyurarak ebeveyne, çocuklarına namaz kılmalarını emretmeleri,
buna kendilerinin de devam etmeleri tavsiye edilmektedir.
Allah Resûlü de konuyla ilgili tavsiyelerinde çocuğa namaz
kılma emrinin ne zaman ve nasıl olması gerektiğini belirtir. Peygamberimiz "Çocuklarınıza yedi yaşına geldiklerinde namaz kılmayı
emrediniz, on yaşına geldiklerinde kılmazlarsa dövünüz. Tembelliği
huy etmekten sakınınız.”62 Burada çocuğa din eğitimi ile alakalı yaş
sınırlarının ne olduğunu görmekteyiz. Çocuğa namaz kılmasını emretme yaşı 7 iken, 10 yaşına geldiğinde kılmamakta ısrar ederse,
durumun ciddiyetinden dolayı çocuğun zorlanabileceği anlaşılmaktadır.
Allah Resûlü çocuklara küçük yaştan itibaren nasıl namaz
kılmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyordu. Kendisi bayram namazını kıldırırken Hz. Hasan da yanına durmuş O'nu taklit
ediyordu. Resûlullah onun bu hareketine sevinmişti. Sevinci yüzünden anlaşılmaktaydı. Hz. Peygamber ilk rekâtta yedi tekbir getirmiş, Hasan da aynı şekilde getirmiş, ikinci rekâta kalkıldığında
ise Resûlullah 5 tekbir getirince o da aynı şekilde 5 tekbir getirmişti.63 Çocukların namaza alıştırmak ne kadar önemliyse mescitlere
alıştırmak da bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda Hz. Peygamber
çocukları mescide alıştırmak için onların ulaşabilecekleri yerlere
hurma asmıştır.64
4. Çocuğa Öğretilecek Ahlaki Prensipler
Müslüman bir anne babanın çocuklarına öğretecekleri temel
ahlaki değer doğruluk olmalıdır. Hayatında bir kere dahi, hatta şaka yaparken bile yalan söylememiş olan Hz. Peygamber bu konuda
61
62
63
64

Tâ-hâ 20/132.
Ebû Davud, “Namaz”, 26; Canan, Terbiye, 136-137
Belazûrî, Ensâb, 3, 277.
Muhammed Hüseyin, Nizamü'l Üsra fi'l İslâm, 122.
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çok hassastı. Ebeveynler çocuklarına doğruluğu telkin etmeleri gerektiği gibi onları ister doğru, ister yanlış yere olsun yemin etmenin
sakıncaları hususunda uyarmalıdırlar. Bunun yanında çocuklara
meclislerde az söz söyleme, soru sorduklarında cevap vermekle yetinme, çok gülmeme ve hoşa gitmeyen boş işlerden uzak durmaları
da öğretilmelidir.65
Abdulllah b. Amir'in bildirdiğine göre bir gün Hz. Peygamber
onların evlerinde iken annesi kendisini çağırmış ve "Gel sana bir şey
vereceğim." demişti. Resûlullah ise onların aralarındaki bu diyaloğa
şahit olunca annesine dönerek "Çocuğa ne vermek istedin?” demiş,
kadın da "Ona bir hurma vermek istemiştim." demişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber "Dikkat et eğer ona bir şey vermeyecek olursan
üzerine bir yalan yazılır." diyerek kendisini uyarmıştı.66 Hz. Peygamber yalanla ilgili başka bir hadisinde ise kendisine müminin korkak
veya cimri olup olmayacağı sorulduğunda, olabilir derken, yalancı
olup olamayacağı sorulduğunda ise “hayır” demişlerdi.67
Çocuğun eğitilmesi ve dini, ahlaki terbiyeyi güzelce alması,
ebeveyni üzerindeki haklarından bir tanesidir.68 Bu hususta ebeveynin takip edeceği yol Allah Resûlü'nün sünneti çerçevesinde ona
dini terbiye vermekle beraber, çağın ihtiyaç ve gereksinimlerine göre
eğitim almasını temin etmek olacaktır. Burada alt başlıklar halinde
çocuklara verilecek eğitimden bahsedeceğiz.
4.1.

Helal Lokma Yemek ve Yedirmek

Ebeveynin çocukların yetiştirilmesi hususunda dikkat edecekleri hususların bir diğeri de helal lokma yemek ve çocuklarına da
helal lokma yedirmek olacaktır. Zira alınan gıdanın vücuttan öte
ruhi hayata da, sosyal hayata da etkilerinin olacağı muhakkaktır. 69
Mayasında haram lokma olan bir kişinin harama meyledip Allah'ın
65

66
67
68
69

Ahmet Acarlıoğlu, Ahlak-ı Alai'de Aile (Yüksek Lisans Tezi,
Üniversitesi, 2010), 153.
İbn Sa'd. Tabakat, 6: 557, 7: 9; Ebu Davud, “Edeb”, 88.
Muvatta, “Kelam”, 19.
İbn Mace, “Edeb”, 3.
Canan, Terbiye, 252.
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koyduğu sınırları çiğneme ihtimali daha yüksektir. Böyle birini
eğitmek de haliyle zor olacaktır.70
Resûlullah çocuklarına helal lokma yedirip içirme noktasında
çok hassastı. Bir gün huzuruna bir adam elinde hurma bulunan bir
tabakla geldi. Hz. Peygamber ona bunun sadaka mı yoksa hediye mi
olduğunu sorunca adam, hurmanın sadaka olduğunu söyledi. Hz.
Peygamber'e ve ailesine hediye helalken sadaka ve zekât malları haramdı. Bunu duyunca hurmayı cemaate dağıtmasını söyledi. Hz.
Hasan da oralarda toprakla oynamaktaydı. Acıkmış olmalı ki bu
hurmadan bir tane alıp ağzına koydu. Allah Resûlü ise "Nasılsa çocuktur, bir şey olmaz." demedi. Çocuklarına karşı çok müşfikken,
burada çocuğun rahatsız olabileceğine aldırmadan parmağını ağzına
soktu. O hurmayı çıkardı ve "Âl-i Muhammed sadaka (zekât) yemez.” diyerek onu uyardı.71
Konuyla alakalı başka bir rivayette Allah Resûlü'ne bir miktar zekât hurması getirilmişti. Resûlullah, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'i omzuna almıştı ki üzerine su akmaya başladığını fark etti;
Onun hurmayı çiğnediğini anlamıştı. Bunun üzerine torununa, “Oğlum at onu; oğlum at onu. Muhammed Ailesi'nin sadaka yemediğini
duymadın mı?” dedi ve onun sadaka malı yemesinin önüne geçti.72
4.2.

Adâb-ı Muâşeret Konusunda Eğitim

Müslüman aileler, çocuklarını hayata hazırlarken onlara tam
bir İslâm terbiyesi vermek durumundadırlar. Bu açıdan günümüz
Müslüman ailesinde eksikliği en çok hissedilen hususlardan, günlük yaşama kaide ve kuralları da diyebileceğimiz âdâb-ı muaşerettir.
Bu hususların itinayla çocuklara öğretilmesi gerekmektedir.
İslâm dinine göre insanlar arasında sınıf farkı olmamakla birlikte, aldıkları terbiye ve tahsilin derecesine göre farklar bulunmaktadır. Hz. Peygamber bu hususta "İnsanları layık oldukları yerlerine
koyunuz." buyurmaktadır. Her vesile ile ümmetine ve ashabına gü70
71
72

Bayraklı, "Kur'an-ı Kerim'e Göre Ailede Çocuk Eğitimi”, 180.
İbn Sa'd, Tabakât, 6: 360, 403; Zübeyri, Nesebu Kureyş, 23.
İbn Sa'd, Tabakât, 6: 363; Zübeyri, Nesebü Kureyş, 23.
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zel ahlakı tavsiye eden Hz. Peygamber, "Hüsn-i hal, teenni ve iktisat
Peygamberliğin kırkta biridir.” buyurmuşlardı. Bu kavramlardan
anlaşılan ise kişinin kılık kıyafetine ve görünümüne dikkat etmesi;
düşünerek ve ağırbaşlı, ölçülü bir şekilde hareket etmesi ve israftan
kaçınarak idareli bir şekilde hayatını devam ettirmesidir. 73
Hayatın bütününde kaideler ve kurallar vardır. En katı disiplin kurallarının olduğu yerlerden bir tanesi olan orduda kaideler
neyse sosyal hayatta da âdâb-ı muâşeret odur. Bu aynı zamanda
toplumun kültürü ve yaşama biçimi olarak karşımıza çıkar. Bu kuralların tüm toplumlarda geçerli olanları bulunsa da topluma özgü
olan kurallar da bulunmaktadır. Kişiye düşen gittiği topluma özgü
kuralları da öğrenip onlara uygun hareket etmek olacaktır. Müslüman toplumların âdâb-ı muâşeret kurallarının temelinde ise İslâm
dini bulunmaktadır.74
Bu kurallardan bir tanesi kendine ait olmayan bir meskene
veya herhangi bir mekâna girmeden evvel izin istenmesidir. Bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’de "Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka
evlere, geldiğinizi hissettirip ev sahiplerine selam vermeden girmeyin.
Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye sizlere böyle öğüt veriliyor." buyurulmaktadır.75
Bu ayet-i kerime bir kadının Allah Resûlü'ne gelerek "Ya
Resûlallah! Bazen evde başkasının beni görmek istemeyeceği bir
halde oluyorum. İnsanlar bu şekilde evime giriyorlar ve ben rahatsız
oluyorum." deyince bu ayet-i kerime nazil olmuştu. Bu ayetin sebeb-i nüzûlü ile alakalı rivayet edilen diğer bir olayda Ebû Bekir
(r.a.) "Ya Resûlallah! Bazen içinde kimse olmayan Şam yolu üzerinde bulunan evler gibi evler oluyor. Oralara girerken de yine izin isteyecek miyiz?" diye sormuştu. Bunun üzerine de "Meskûn olmayan
evlere izinsiz girmenizde sizin için bir beis yoktur." ayet-i kerimesi
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Zeki Duman, “Asr-ı Saadet’te Adab-ı Muaşeret”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te
İslâm, ed. Vecdi Akyüz, 2. Baskı (İstanbul: Ensar Yayınları, 2007), 196-197.
Duman, “Asr-ı Saadet’te Adab-ı Muaşeret”, 196-197.
en-Nûr 24/27.
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indirilmişti.76
Evlere girip çıkma ile ilgili ayet-i kerimelerden bir diğerinde
ise "Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve
sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah
namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı
namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler.
Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin
dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır…"77 buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimenin nüzulünden önce Hz.
Peygamber, Hz. Ömer'i çağırması için Beni Müdlic'den bir çocuğu
yanına göndermişti. Vakit insanların, havanın sıcaklığından dolayı
dinlenmeye çekildikleri öğle vaktiydi. Çocuk Hz. Ömer'i çağırmaya
gittiğinde onu uygun olmayan bir halde gördü. Bunun üzerine Hz.
Ömer, "Ya Resûlallah! Allah'tan bize izin vakitlerini emretmesini; bu
vakte de izinsiz girilmesinin yasaklanmasını isterdim." dedi. Bu konuşmalarının akabinde de bu ayet-i kerime nazil oldu.
İkrime ise bu ayet-i kerimenin Esma bt. Mersed hakkında
nazil olduğunu bizlere haber verir. Onun yaşı büyük bir kölesi bulunmaktaydı. Bir vakit yanına girdiğinde kendisini uygun olmayan
bir halde gördü. Bu kadın da yaşadığı hoş olmayan durumdan sonra Hz. Peygamber'e gitti ve "Kölelerimiz uygun olmayan vakitlerde
yanımıza giriyorlar." diyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine de
bu ayet-i kerime nazil oldu.78 Bu ayetin inişinden sonra Hz. Enes bir
gün Allah Resûlü’nün odasına her zaman ki gibi izin istemeden girince kendisine, “Sevgili oğlum! Bir emir geldi. Bundan sonra odama
izinsiz girme!” buyurdular.79
Âdâb-ı muâşeret hususunda nazil olan ayetlerden biri de insanların aralarında konuşurken uymaları gereken kaideler ile alakalıydı. Hz. Peygamber döneminde insanlar konuşurlarken büyük76
77
78
79

Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed en-Nisaburi Vahidi, Esbâbu nüzûli’lKur’ân (Beyrut: Alemü'l-Kütüb, t.s.), 244.
en-Nûr 24/58.
Vahidi, Esbabu'n Nüzûl, 248.
İbn Sa'd, Tabakât, 5: 327.
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lerini, küçüklerini ayırt etmedikleri gibi Hz. Peygamber'in yanında
konuşurken

de

seslerinin

tonuna

dikkat

etmiyorlardı.

Allah

Resûlü’nün en çok rahatsız olduğu hususlardan bir tanesi olan bu
konuda "Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e
yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz
boşa gider"80 buyurularak insanlar bu konuda dikkatli olmaları hususunda uyarılmıştı.
Anlatılana göre Sabit b. Kays b. Şemmas'ın kulağında ağırlık
vardı ve az işitiyordu. Bu sebeple insanlarla konuşurken sesini yükseltiyordu. Allah Resûlü ile konuşurken de bu şekilde konuşmuş ve
Hz. Peygamber de bundan rahatsız olmuştu. Allah (c.c.) da bu ayet-i
kerimeyi inzal buyurmuştu. Sabit, yaşadığı hadiseden sonra ayetin
nazil olması üzerine kendisinin cehennemlik olduğuna inanmaya ve
bunu dillendirmeye başlamıştı. Onun sözlerinin aksine Hz. Peygamber ise Sabit’in cennetlik olduğunu söylemişti.81
4.3.

Yeme İçme Konusunda Eğitim

Sözlükte israf haddi aşmak manasına gelen ( ) ّسرفkökünden
türetilmiştir. Mana itibariyle ise gereksiz yere harcama, boşuna sarf
etme, lüzumundan fazla harcama, savurganlık gibi anlamlara gelmektedir.82 Hayatın her alanında israf söz konusu olduğu gibi yeme
içme konusunda da israf mevzu bahistir. Bu hususta neyin israf
olduğunu Hz. Peygamber belirlemektedir. Resûlullah (s.a.v.), "Ademoğlunun doldurduğu en zararlı kap karnıdır. Ademoğluna belini
doğrultacak kadar üç beş lokma yeterlidir. Eğer Ademoğluna nefsi
galebe çalar da fazla yeme zorunda kalırsa, bu durumda karnını üçe
ayırsın; biri yemek, biri su, biri de nefes için olsun."83 buyurarak bu
80
81
82
83

Hucurât 49/13.
Vahidi, Esbabu'n Nüzûl, 287.
İlhan Ayverdi, Büyük Misalli Türkçe Sözlük, 4. Baskı (İstanbul: Kubbealtı
Yayınları, 2011), 1461.
İbn Mâce, “Et'ime”, 50.
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konuda ölçüyü koymuştur.
Günümüz toplumunun en önemli problemlerinden biri de
çok yemek ve neticesinde karşılaştığımız obezitedir. Vücutta şehvetin hakimiyetine hevâ denmektedir. Hevâsının kişiye hakimiyet
kurması ile ilgili Kur’an-ı Kerîm’de "Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?"84 denilmekte iken Allah Resûlü ise bu hususta “Heva kulun, Allah’ın en
çok kızdığı ilahıdır.”85 buyurmaktadır.
İslâmi terbiyenin amacı çocukları her alanda hayata hazırlamaktır. Hayatta öğrenilmesi gereken şeylerden biri de kendisine verilen nimetler hususunda iktisatlı olmak ve israf etmemektir. Bu
hususta Kur’an-ı Kerîm’de "Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi
takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü
o, israf edenleri sevmez"86 buyurarak israf etmenin haram olduğunu ifade etmektedir.
Şeytanın kalbe gireceği yollardan biri de helal olsa dahi aşırı
yemek ve içmektir. İnsanın midesini tıka basa doldurması şehvetini
kuvvetlendirir. Çok yemekte insan için 6 çeşit zarar bulunmaktadır.
Hz. Âişe, ''Nebilerinden sonra bu ümmette zuhur eden ilk bela "tokluk"tur. Zîra millet doyunca bedenleri şişmanladı; kalpleri zayıfladı
ve dünya hırsları (şehvetleri) kabardı.” buyurmaktadır.87
Resûlullah ise bir hadislerinde ümmeti için en çok korktuğu
hususun göbeklenmek (aşırı kilo) olduğunu ifade buyurur. Hadisin
devamında da bir nevi bunun sebebini izah eder. "Ümmetim hakkında en çok korktuğum husus karın büyüklüğü, çok uyuma, tembellik ve yakin (iman) zayıflığıdır." buyururlar. Dikkat edilirse sayılan özelliklerin tamamı aşırı kilonun neticeleridir.88 Bu hususta Ebû
84
85
86
87

88

Furkan 25/43.
Çamdibi, “Ailede Çocuğun Ahlaki Terbiyesi”, 115.
A’râf 7/31.
Ebû Muhammed Zekiyyüddin Abdülazim b. Abdülkavi Münziri, Muhtasaru
Süneni Ebî Davud, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Beyrut: Dâru’l-ma’rife, t.s.),
3: 137.
Zeynüddin Muhammed Abdürrauf b. Tacilarifin b. Ali Münavi, Feyzü'l-kadir
şerhi'l-Câmii's-sagir (Mısır: Mektebetü't Ticâriyye, H.1356), 1: 215.
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Hüreyre (r.a.) de yakin azlığı ile ilgili Hz. Peygamber'den şu hadisi
nakleder: "Şeytan hortumunu insanoğlunun kalbinin üzerine koyar.
Allah’ı hatırlarsa oradan uzaklaşır. Allah’ı unutursa kalbini paramparça eder.”89
Az yeme insan sağlığı açısından da gayet önemlidir. Alimlerin birçoğu sağlıklı yaşamak isteyen kişinin az yemesini tavsiye
ederler. Tıp ilminin en büyük isimlerinden olan İbn-i Sina, hastalıkların tamamının yenilen içilen şeylerden kaynaklandığını söylemektedir. Hipokrat ise bu konu ile alakalı, "İlacınız yemekleriniz, yemekleriniz de ilaçlarınız olmalıdır." demektedir.90 Bu hususta görüşleri
bizim için değerli olan İmâm Gazâlî ise kişideki yeme şehvetini, insanı felakete götüren şey olarak tanımlar ve "Karın, dertlerin ve afetlerin kaynağıdır." diye de ekler.91
Yemekten maksadın ne olması gerektiği ile alakalı ifade edilen "beli doğrultacak kadar" veya "ayakta duracak kadar" ifadelerine
Gazâlî, "Yemek için oturan kimse, ibadet, ilim ve takva için kendisine lazım olan kuvveti temin için yemelidir. Bu amaç dışında hayvanların meraya saldırdığı gibi, yemekten lezzet almak için saldırması, kendisini nefsinin arzularına teslim etmesi, caiz değildir." demektedir.

92

Gazâlî, ne zaman yemek yeneceği ile alakalı ise “hakiki açlık
hissedildiğinde oturmak” dedikten sonra “henüz hakiki iştah mevcut iken de kalkmak” diyerek yemekten kalkma zamanını bize tarif
eder. Bununla ilgili yaptığı diğer tarifte ise açlık çekmeyecek ve midenin ağırlığını hissetmeyecek şekilde yemek demektedir. Fazla yemenin zararları ile alakalı kişiyi ibadetten alıkoyacağını söyledikten
sonra açlığın da kalbi meşgul ederek yine kişiyi ibadetten alıkoyacağını ifade eder.93
Yemek yeme ile alakalı çocuklarımıza vereceğimiz terbiyenin
89
90
91
92
93

Çamdibi, “Ailede Çocuğun Ahlaki Terbiyesi”, 109.
Sâdî Irmak, Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme (İstanbul: Okat Yayınevi, t.s.), 9-10.
Gazâlî, İhyâ, 3: 80.
Gazâlî, İhyâ, 3: 87.
Gazâlî, İhyâ, 3: 96.
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önemli bir noktası da günde kaç öğün yenileceği hususundadır. Bu
hususta Hz. Peygamber'in ve ashabının günde iki öğün yemek yedikleri rivayet edilmektedir.

Hz. Peygamber döneminde günde iki

öğün düzenli yemekten bahsetmek zor olsa da İslâm'ın tavsiye ettiği
öğün adedinin iki olduğu ile alakalı Hz. Peygamber'in "Akşam yemeği konduğu zaman ezan okunursa önce yemeği yiyin." 94 hadis-i şerifi ile "Bir avuç hurma ile de olsa, akşam yemeğini yiyin, Çünkü akşam yemeğini terk etmek ihtiyarlama sebebidir."95 buyurması bizlere günde yenilecek öğünler içerisinde akşam yemeği olduğunu göstermektedir. Allah Resûlü'nün acve hurması ile alakalı bir tavsiyesi
de bizler için günde iki öğün yeme ile alakalı başka bir delildir. Hz.
Peygamber (s.a.v.), "Kim her gün sabah vaktinde yedi adet acve
hurması yerse, o gün ne zehir ne de sihir ona te'sir eder."96 buyurarak hem acve hurmasının faziletini hem de sabah yemek yemenin
caiziyetini bizlere ifade etmektedir.
Kişinin arzu ettiği her şeyi yemesi israfın başka bir boyutu
olarak kabul edilmektedir.97 Hz. Peygamber döneminde zamanın
şartlarından dolayı zengin dahi olunsa çeşit çeşit yemeği bulmak
mümkün değildi.98 Bu hususta Hz. Peygamber hayatı boyunca bir
genişlik görmemişti. Bu hususta Ebû Hüreyre "Vefat edinceye kadar
Hz. Peygamber evinde bir yemekten üst üste üç gün doyasıya yememiştir."99 demiş, başka bir rivayette ise "Resûlullah ve onun ailesi
üç gün üst üste sabah akşam arpa ekmeğinden doyuncaya kadar
yemedi."100 denilmiştir.
Resûlullah bir gün yolda giderken bir kervanla karşılaştı ve
onların kimlerden olduklarını sordu. Onlar "Mudar'dan" olduklarını
söyleyince onlara “Ben de Mudar’danım.” dedi. Onlar: “Ya Resûlallah! Biz tabiileriz, yanımızda iki siyahtan (ekmek ve hurma) başka
94
95
96
97
98
99
100

Buhârî, “Etime”, 57.
Tirmizî, “Etime”, 46.
Buhârî, “Etime”, 42.
İbn Mâce, “Et'ime”, 51.
İbn Sa’d, Tabakât, 1: 345; Cevad Ali, Mufassal, 4: 21, 576.
Buhârî, “Et'ime”, 1.
İbn Sa’d, Tabakât, 1: 345.
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bir yiyecek yok!” dediler. Resûlullah da “Biz de tabileriz, bizim de
yanımızda iki siyahtan başka yiyecek yoktur” buyurdular.101
Bir adam Allah Resûlü'nün huzuruna gelmişti. Ayağa kalktığında bu adam korkudan titremeye başladı. Onu gören Resûlullah,
“Rahat ol, ben kral değilim. Kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum”102 diyerek hem tevazu gösterdi hem de o günün imkanlarında nasıl beslendiğini ifade etti.
Sonuç
Hz. Peygamber’in eğitim yöntem ve metotlarını bilmek, günümüzde karşılaştığımız problemlere çözüm bulma adına önemlidir.
Bu bağlamda bilinmesi gerekenler Allah Resûlü’nün çocuklara her
şeyden önce sevgiyle yaklaştığını ve onları geleceğin büyükleri olarak gördüğünü bilmektir. Onlara kendisini sevdirmek için yeri geldiğinde onlara hediye verir, yeri geldiğinde onlarla şakalaşır, yeri
geldiğinde de onlarla birer yetişkin gibi konuşurdu.
Allah Resûlü’nün eğitim metodunda bilinmesi gereken diğer
unsur tedriciliktir. Hz. Peygamber herkesin ihtiyacına ve kapasitesine göre konuşurdu. Çocukların eğitimi söz konusu olduğunda da
bu geçerliydi. Günümüz pedagoglarının şiddetle karşı çıktıkları dayak ve şiddete Hz. Peygamber’in hayatında rastlamak mümkün değildir.
Allah Resûlü’nün eğitiminin okuma, yazma, yüzme v.b. gibi
maddi unsurları olduğu gibi, Allah korkusu, helal lokma yeme gibi
manevi unsurları da bulunmaktadır. O manevi unsurların üzerinde
fazlaca dururken maddi unsurları ihmal etmez ve sahâbîlerini, çocuklarını çağın gereklerine göre yetiştirme hususunda teşvik ederdi.
Bu çalaşmamız nitecesinde elde ettiğimiz kanaat ise Hz. Peygamber’in çocuk eğitimi hususundaki uygulamalarının ne kadar
isabetli ve yerinde olduğu, bunun yanında çağımız modern pedagoji
ilmiyle de çelişmediğidir. Bu sebepten dolayı çocukların sadece din
eğitimi hususunda değil, modern eğitim sistemlerinin istenilen dü101
102

İbn Sa'd, Tabakât, 1: 5.
İbn Sa'd, Tabakât, 1: 7.
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zeye ve kaliteye ulaşması için Allah Resûlü’nün hayatı üzerinde daha fazla araştırma yapmaya ihtiyaç olduğudur.
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Principles of Child Education from the Perspective of Islamic
History
Summary
The foundation of the family that constitutes the foundation
of the society is to ensure the continuation of the human generation
and to bring the children who are our future into the society in the
best way. The basic principles of the prophet consist of loving children. He manifest this love for example by reacting to a child in the
same state and to approaching him with tenderness. As a manifestation of this understanding, he advises to ignore and to forgive certain children's mistakes.
İn the framework of children education, one of the most important principles of the prophet was to give them personality and
to abstain from movements and reactions that will weaken their
personality. This understanding emerges as a dominant situation in
all stages of their education. Today we note that a person under the
age of 18 is not allowed to vote, while the prophet gave to children
the opportunity to recognize his status as a prophet and considered
them as adults. While the children are ignored in councils where
the elders are located, We see that the prophet definitely did not
forget them, he did not neglect their point of view and while giving
gifts to adults, we see that they gave them gifts too. Besides, the fact
that the prophet visited ill children shows us that the children were
among his interlocutors.
The prophet Muḥammad's influence was seen on his children, his children being ex-husbands of his wives and it is seen
more clearly in the companions who are closer to him in order to
serve him like Anas b. Mālik. Their dialogues with the Messenger of
Allāh and his experiences shed light us about solving the problems
we face.
According to prophet's discipline, there is no starting age in
religious education. Every moment of the life should be full of
Qurʾān and the Sunna of the messenger of Allāh. That is why, from
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the birth, one is used to make that the infant meets the adhān and
the tawḥīd. Since there is no institutions for the children's religious
education before school period, it is the parents' responsibility to
educate them and to be a model for them on this subject.
One of the most important problems we encounter in child
development is that they are punished against the mistakes and
these punishments are mostly physical violence. It is observed that
children punished with physical violence exhibit the same behavior
when they get rid of the environment.
In order to teach something to children, the prophet took
care of children with love and compassion rather than to punish
them. The Prophet did not commit violence against his family members, including his children, grandchildren and spouses. If violence
in education had been a solution, we would have to see it in the
Sunna of the prophet. The easiest thing to say but the most difficult
thing to do is to approach towards children with love and compassion in the ignorant community of all kinds of violence against girls
and lack of tenderness towards children. Nowadays, even the definition of violence has changed, and the fact that children stand on
one foot in the classroom has been evaluated within the framework
of violence. Taking these into account, we see that today's pedagogy
is getting closer to the line of the Prophet every day.
Religious education can't be limited to religious education
given at school. The private education of the child before the school
period will serve as a foundation for his school education and the
one given in religious institutions. The future education of the child
also depends on the education given in the family environment. In
this context, the most important issue that families should pay attention is to give ḥalāl sustenance to their children and to tell them
about the importance of this in different occasions. Moreover, prayer, giving moral principles and teaching manners will also be practiced and learned the family environment.
Keywords: History of Islam, Siyar, prophet, child education.
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Serahsî’nin el-Mebsût Adlı Eserinde Kerhî’nin Furû’ Fıkha Dair
Görüşleri
Öz
Hanefî mezhebinin mütekaddimun döneminin önemli fakihlerinden olan Kerhî, Bağdat’ta mezhebin önderliğini yapmış ve çok
sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Yaşadığı dönem itibariyle mezheplerin
görüş ve delillerinin ortaya konulup tartışıldığı ilmî bir atılım çağı
olması nedeniyle Kerhî, önceki imamların fıkhını inceleme, mezhep
imamından ve öğrencilerinden gelen farklı rivayetler arasında tercihte bulunma ve mezhep sistematiği içinde ictihad etme yönünde
çaba sarf ederek mezhebin teşekkül sürecine katkı sağlamıştır.
Sonraki dönem fakihleri Kerhî’nin görüşlerine ve nakillerine sıkça
atıfta bulunmuşlardır. Kerhî, Hanefî fıkhının sistemleştirilmesinde
büyük katkısı olan hukukçulardan biri olmuştur. Bu bağlamda
özellikle, ta‘dîl-i erkânın ve sehiv secdesinin vâcipliği gibi Hanefî
mezhebinde genel kabul gören görüşleri olmakla beraber, zekat ve
hac emrinin hemen ifa edilmesi gerektiği, nikahta denkliğin gerekli
olmadığı, sarhoşun boşamasının geçerli olmadığı, ariyet akdinin
mülkiyet ifade etmediği gibi meselelerde kendi mezhebine muhalefet
ettiği de görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kerhî, Hanefî Mezhebi, Fıkıh, Serahsî.
Karkhī's Views on Sarakhsī's al-Mabsūṭ
Abstract
Karkhī, who was one of the important figures of the period of
Ḥanafī's sect, lived in Baghdad as the leader of the sect and teached
many students. In Karkhī, since it was a scientific breakthrough
period in which the opinions and evidences of the sects were revealed and discussed, it was the study of reviewing the jurisprudence
of the previous imams, determining their method, choosing between
the sects of the sect and the different narrations coming from their
students and trying to make ijtihād in the sectarian systematics.
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The followers of the next term frequently referred to Karkhī's views
and narrations. In this sense, Karkhī reveals that it is of great importance in the systematization of Ḥanafī jurisdiction. In this context, especially in the Ḥanafī school, such as the validity of the ta'di
al-ida and sehiv secs, there are generally accepted opinions in the
Hanafi school; it also appears to be opposed to its own sect.
Keyword: Karkhī, Ḥanafī madhhab, fiqh, Sarakhsī.
Giriş
Hanefî fıkhının oluşumuna katkılarının belirlenmesi amacıyla
Hanefî

fakihleri

mütekaddimîn-müteahhirîn

veya

selef-halef-

meşâyih gibi ayırımlara tabi tutulmuştur. Hicri üçüncü asrın sonu
veya dördüncü asrın ortalarına kadarki Hanefî fakihleri mütekaddimîn olarak adlandırılır. Bunlardan birinci nesil olan Ebû Hanîfe
ve müctehid öğrencilerine selef, sonraki ikinci nesil fakihlere de halef adı verilir. Mütekaddimin döneminin son halkasını ise üçüncü
nesil olan ve Meşayih adı verilen fakihler oluşturur. Mütekaddimin
dönemi aynı zamanda mezhebin teşekkül sürecinin tamamlandığı
bir dönemdir. Bundan sonra ise klasik dönem veya müteahhirin
dönemi başlamaktadır. Klasik veya müteahhirîn dönemi Hanefî fıkıh literatüründeki doktrinel görüşlerin ve farklı yorumların önemli
bir kısmı meşâyih devrindeki fıkhî gelişmelerin ürünüdür. Bu dönem Hanefî fakihleri arasında Hassâf (ö. 261/875), İbn Kuteybe (ö.
270/884), Ebû Hâzim el-Kādî (ö. 292/905), Tahâvî (ö. 321/933),
Hâkim eş-Şehîd el-Mervezî (ö. 334/945) ve Kerhî (ö. 340/952) sayılmaktadır. Hanefî fıkıh doktrininin klasik şekil ve muhtevasını
kazandığı hicri beşinci asır ise klasik veya müteahhirun dönem olarak dikkat çeker. Bu dönem fıkıh mezheplerinin yayılmasının büyük
ölçüde tamamlandığı, mezhepler arası ilmî münazara ve münakaşaların arttığı, mezheplerin fıkhî görüş ve esaslarıyla ilgili zengin bir
kültür ve telifatın biriktiği bir zaman dilimi görünümündedir. Bu
dönemde özellikle es-Serahsî (ö. 483/1090), usul ve fürû alanındaki
eserlerinin yanı sıra mezhep içi ictihad ve tercihleriyle de sonraki
dönem Hanefî fıkıh literatürü ve fakihleri için önemli bir mesnet ve
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kaynak olmuştur. Serahsî’nin, Hanefî fıkıh doktrinini, rivayet ve
ictihadları toplayan kapsamlı eseri olan el-Mebsûṭ mezhep fıkhını
delilleriyle birlikte aktarması yönünden ayrı bir önem taşımaktadır.1
Meşayih fukahadan sayılan Kerhî, bir taraftan usule dair görüşleriyle Hanefî mezhebi usûl-i fıkıh anlayışının oluşumuna önemli
katkılarda bulunurken, diğer taraftan fürû-i fıkha dair görüşleriyle
de mezhebin bu alanda üretilen metinlerine muhteva ve sistematik
açısından model oluşturan bir özelliğe sahip olmuştur.2 Kerhî, ihtiyar ve tahrîc ehli Hanefî fakihlerden kabul edilmiştir ve mezhep görüşlerine dair nakilleri ve bunlara ilişkin tercihleri genellikle dikkate
alınarak muteber kabul edilmiştir. Ancak, Leknevî (ö. 1304/1887)
Hassâf, Tahâvî ve Kerhî gibi alimlerin birçok meselede Ebû
Hanîfe’ye muhalefet ettiklerini de nakletmektedir.3
Müteahhirin dönemde birçok fukaha Kerhî’den atıf yaparak
meseleleri izah etmeye çalışmıştır. Bunlar arasında tespit edebildiğimiz kadarıyla, Serahsî, el-Mebsût’ta 77 yerde, Alaiddin esSemerkandî (ö. 539/1144), Tuhfetu’l-Fukaha’da 60 yerde, Kâsânî
(ö. 587/1191), Bedâi’u’s-Sanâî’ de 272 yerde, Merğinânî (ö.
593/1197), el-Hidâye’de 28 yerde, Mevsılî (ö. 683/1284), elİhtiyâr’da 40 yerde Kerhî’ye atıf yaparak ondan nakillerde bulunmuşlardır. Ancak bu atıfların bir kısmını Kerhî’nin mezhep imamlarından aktardığı nakiller oluşturmaktadır. Kerhî bu aktarımları sırasında yer yer kendine özgü görüşlerini de açıklamaktadır.
Bu çalışmada Hanefî mezhebindeki yeri dolayısıyla Kerhî’nin
görüşleri, Hanefî mezhebinin rivayet ve ictihadlarını toplaması açısından önemli bir konuma sahip olan Serahsî’nin el-Mebsut eseri
esas alınarak verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Kerhî’nin farklı görüşle1
2
3

Ali Bardakoğlu, “Hanefî Mezhebi”, TDV İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 16:9-10.
Orhan Ençakar, “Hanefî Fıkıh Literatüründe Gelenek Oluşturan Kayıp Bir Metin:
Muhtasarü’l-Kerhî”, İslâm Araştırmaları Dergisi 37 (2017): 8
Necmeddin Güney, Kudurî’nin Şerhu Muhtasari’l-Kerhî Adlı Eserinin Siyer Bölümünün Edisyon Kritiği (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2006), 15-16.
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rini de aktarabilmek için bazen el-Mebsut dışındaki eserlerden de
yararlanılmıştır.
1.Kerhî’nin İlmi Kişiliği
Ebü’l-Hasen Ubeydullah b. el-Hüseyn b. Dellâl el-Kerhî hicri/miladi 260/874 yılında Kerh’te doğmuş hicri/miladi 340/952
yılında vefat etmiştir. Kerhî, Hanefî mezhebinde hem usûl hem de
fürû sahasında parlak bir şahsiyet olup, kendi zamanında Hanefî'lerin Irak’taki hocası idi. Kerhî birçok öğrenci yetiştirmiş, bunlar değişik bölgelere dağılarak kadılık ve öğretim görevlerini üstlenmişlerdir. Irak Hanefîliğinin (meşâyih-i Irak) önemli, hatta en büyük temsilcisi sayılan Kerhî, Hanefî mezhebinin oluşumunda önemli bir rolü
bulunmaktadır. Yargı işlerine hiç iltifat etmeyen Kerhî yargı görevine getirilen arkadaşlarına kızmış ve onları yanından uzaklaştırmıştır. Kerhî, Hanefî ekolü içinde ihtiyar ve tahrîc ehli fakihlerden olup
mezhep görüşlerine ilişkin nakilleri ve bunlara dair yorum ve tercihleri genelde dikkate alınmakta ve muteber kabul edilmektedir.4
Kerhî’nin usule ilişkin olarak açıkladığı prensiplerin önceki
imamların söz ve çözümlerinden hareketle oluşturduğu belirtilmektedir. Sonraki usulcülerin Kerhî’nin usule dair görüşlerine isim vererek sıkça atıfta bulunmaları, Hanefî fıkıh usulünün sistemleştirilmesinde Kerhî’nin büyük katkıları olduğunu ortaya koymaktadır.
Hatta Mu‘tezilî

Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’nin

el-Muʿtemed’i,

Şâfiî

Gazzâlî’nin el-Müstaṣfâ’sı, Mâlikî Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin el-İḥkâm’ı
ve Bâkıllânî’nin et-Taḳrîb’i gibi kelâmcı metoda göre yazılan usul
eserlerinde, Kerhî’ye çokça atıf yapılması da onun usul açısından
Hanefî mezhebinde önde gelen kişilerden olduğunu göstermektedir.
Kerhî’nin en önemli eserleri şunlardır; 1. er-Risâle: Ebû Hanîfe, Ebû
Yûsuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî gibi ilk Hanefî imamlarının görüşlerinin dayandığı genel ilke ve kuralları tesbite yönelik bir
risâledir. 2. el-Muhtasar: Sonraki âlimler tarafından gerek mezhep
4

H. Yunus Apaydın, “Kerhî”, TDV Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2002),
25:285-287.
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imamlarının görüşlerinin yorumu gerekse Kerhî’nin şahsî görüşleri
konusunda kaynak olarak kullanılan eserdir. 3. Şerhu’l-Câmii’lKebîr. 4. Şerhu’l-Câmii’l-Sağir.5
2.Kerhi’nin Mezhebinin Görüşlerinden Farklı Olan İctihadları
Kerhî, Hanefî mezhebinin oluşum sürecine ve sistemleşmesine büyük katkı sağlayan alimlerden biri olmakla beraber mezhebinin bazı görüşlerine muhalefet ettiği de görülmektedir. Ancak bu
bölümde Kerhî’nin, mezhebin yerleşik görüşlerine muhalefet ettiği
ictihadları aktarılmaya çalışılacaktır. Bu içtihadlardan bazıları şunlardır:
2.1.Mesh
Hanefî mezhebine göre, başı meshetmede farz olan, el parmaklarıyla en az üç parmak miktarı meshetmedir. Çünkü meshetme aleti eldir. Mest üzerine mesh etme miktarıda böyledir. Kerhî’ye
göre, mest üzerine meshin farz olanı ayak parmaklarından üçünün
miktarı kadardır. Mesh yerine üç ayak parmağı kadar su isabet
ederse, mesh caiz olur. Keza, bir kimse yağmurla ıslanmış bir çayırda yürüse de, meshi caizdir.6
2.2.Namazda Setri Avret
Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre, namazda örtülmesi gereken azaların dörtte biri açılırsa namaz bozulur. Ancak
Kerhî, hafif ve galiz avret arasında fark olduğunu belirterek, ön ve
arka avret yerleri ile ilgili olarak, "Bu iki uzuvda çokluk ölçüsü dörtte birden öte dirhem miktarıdır. Çünkü bunlar, ağır avret yerleridir.
Böyle olunca, onlar ağır pisliğe kıyas edilirler" diyerek galiz avret
5
6

Apaydın, “Kerhî”, 286; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri (Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, 2013), 40.
Muhammed b. Ahmed b. Ebi Sehl es-Serahsî, el-Mebsût (Beyrut: Daru’l-Marife,
1993), 1:64, 100; Ebu Bekir b. Mes’ud b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâî fî
Tertîbüş’-Şerâî’ (Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986), 1:12; Ebu’l-Hasan Burhaneddîn el-Merğinânî, el-Hidâye fî Şerhi Bidâyetü’l-Mübtedî (Beyrut: Daru
İhyâu’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), 1:31; Mahmud b. Mevdûd el-Mevsılî, el-İhtiyâr li
Ta’lîli’l-Muhtâr (Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1937), 1:24.
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için namazı bozacak miktarın dirhem kadar olduğunu ifade etmektedir.7
2.3.Namazda Kıraat
Hanefî mezhebinde öğle ve ikindi namazlarında kıraatin ölçüsü namaz kılan kimsenin kendisine işittirecek veya kulağı ona yakın
olan kimsenin işteceği şekilde harflerin telaffuz edilmesidir. Kerhî
ise, “namazda sesli okumanın en aşağısı, kişinin sesini kendine duyurmasıdır. Gizli okumanın en aşağısı da harflerin, mahreçlerinden
düzgün çıkmasıdır. Çünkü okumak kulağın değil, dilin işidir diyerek” sessiz namazlarda, kulağımızı yaklaştırınca kişinin sesinin duyulmasının şart olmayıp tashîhu’l-hurûf’un yeterli olduğunu ifade
etmektedir.8
2.4.Namazda Niyet
Hanefîlere göre, namaza başlarken niyetin tekbirden sonraya
bırakılması caiz değildir. Ancak Kerhî’ye göre niyetin tekbirden sonraya bırakılması caizdir.9
2.5.Namazda Teşehhüd ve Tahiyyat
Hanefî mezhebinde üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatının sonunda oturmak ve tahiyyat okumak vacip kabul edilmiştir.
Bunun unutulması durumunda da sehiv secdesi yapılır. Ancak
Kerhî'ye göre üç ve dört rekatlı namazlardaki ilk tahiyyat için oturmak sünnettir.10
2.6.Hz. Peygamber’e Salavat Getirmek
Hanefî mezhebine göre namaz dışında Hz. Peygamber’in adı
anıldığında salavat getirilmesi müstehabtır. Kerhî’ye göre, namaz
dışında her akıllı ve ergenlik yaşına giren kimsenin ömründe bir
Serahsî, el-Mebsût, 1:197; Ebu Bekir Alauddîn es-Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ
(Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994), 1:64; Kâsânî, Bedâî’, 1:80.
8 Serahsî, el-Mebsût, 1:17; Kâsânî, Bedâî’, 1:162; Merğinâni, el-Hidâye, 1:55.
9 Serahsî, el-Mebsût, 1:10; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukâhâ, 1:126; Kâsânî, Bedâî’,
1:129.
10 Serahsî, el-Mebsût, 1:223-224; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1:53.
7
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defa Hz. Peygamber’e salavat getirmesi vaciptir.11
2.7.Yatsı Namazının Geciktirilmesi
Hanefîlere göre, kışın yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstehaptır. Gece yarısına kadar geciktirmek de
caizdir. Gece yarısından sonraya bırakmak ise mekruhtur. Şafii’ye
göre yatsı namazını güneş battıktan sonra ufuktaki kızıllık kaybolur kaybolmaz kılmak müstehaptır.12 Kerhî’de Şafii’nin görüşüne
benzer şekilde, kışın yatsı namazının, gecenin üçte birine kadar geciktirilmesinin caiz olmadığını söylemiştir.13
2.8.Secde Ayetleri
Hanefîlere göre, secde ayetlerinin sayısı on dörttür. Bu
ayetlerin bulunduğu süreler şunlardır: Arâf, Ra’d, Nahl, İsrâ’,
Meryem, Hâc, Furkân, Neml, Secde, Sa’d, Fussilet, Necm, İnşikâk
ve Alak sureleridir. Kerhî’ye göre de secde ayetlerinin sayısı on birdir. Bu ayetlerin bulunduğu süreler de şunlardır: Arâf, Ra’d, Nahl,
İsrâ’, Meryem, Hâc, Furkân, Neml, Secde, Fussilet, Necm, surelerindeki ayetlerdir. Kerhî, Sa’d suresindeki secde ayetinin şükür secdesi olduğunu, mufassal sure olan İnşikâk ve Alak surelerindeki
ayetlerin de secde ayeti olmadığını ifade etmektedir.14
2.9.Zekatın Hemen Ödenmesi
Hanefî mezhebine göre zekatın sene sonunda hemen ödenme
mecburiyeti olmayıp ödemesinin geciktirilmesi caizdir. Ancak İmam
Muhammed'in, zekatta yoksulların hakkı olduğunu, zekatı geciktirmenin onlara zarar verdiğini, bu nedenle mazeretsiz olarak zekatı
geciktirmenin caiz olmadığını ve zekatını geciktirenlerin şahitliğinin
kabul edilmeyeceğini söylediği nakledilir. Bu görüşe katılan Ebu'lHasan el-Kerhî’de, zekâtın sene sonunda hemen ödenmesi gerektiğini, zekat kendisine farz olunca ödemeyip geciktirenlerin günahkar
11
12
13
14

Serahsî, el-Mebsût, 1:30; Kâsânî, Bedâî’, 1:213; Merğinânî, el-Hidâye, 1:53.
Serahsî, el-Mebsût, 1:147-148; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1:40.
Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1:103.
Serahsî, el-Mebsût, 2:6-7.
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olacağını söylemektedir.15
2.10.Zekat Verilecek Malın Zayi Olması
Hanefî mezhebine göre, üzerinden bir yıl geçtikten sonra nisaba ulaşan mal zayi olsa zekat düşer. Çünkü zekâtın mahalli nisaptır. Bir şeyin mahalli yok olunca, kendisi de yok olmaktadır. Ancak Kerhî’ye göre, zekât toplama memurunun talebinden ve mal
sahibinin vermemesinden sonra mal telef olursa, o zaman mal sahibi telef olmuş malın zekâtını tazmin etmekle mükellef olur. Çünkü o
mal emanet gibidir. Ödenmesi taleb edildikden sonra verilmemiş ve
telef olmuşsa, tazmin etmekle mükellef olur.16
2.11.Oruca Niyet
Hanefî mezhebine göre, Ramazan orucu ve günü belirlenmiş
adak orucuna gecenin başlangıcından ertesi günün yarısına kadar
niyet edilebilir. Oruçda niyet şarttır. Ancak niyet, kişinin oruç tuttuğunu kalbi ile bilmesidir. Niyetin dil ile söylenmesi şart değildir.
İmam Züfer ise, sağlıklı ve mukim kimse için Ramazan orucunda
niyetin şart olmadığını, Ramazan ayının zaten farz orucun zamanı
olarak belirlendiğini belirtir. Kerhî’ye göre, Ramazan orucunu tutan
kimseye bir niyetin yeterlidir. Zira bir aylık Ramazan orucu bütün
olarak bir ibadettir. Çünkü bir aylık orucun sebebi birdir. Bu sebep
de ayın bir cüzünde hazır bulunmaktır. Namazın rek'atları onun
birer parçası olduğu gibi, Ramazan ayının günleri de onun birer
parçasıdır.17
2.12.Abdestsiz Yapılan Umre Tavafının Durumu
Hanefî mezhebinde abdestsiz ve abdestli yapılan iki tavafta,
birinci tavafın mı, yoksa ikinci tavafın mı muteber olacağı hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Mezhepte geçerli sayılan
15
16
17

Serahsî, el-Mebsût, 2:169; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1:263; Kâsânî, Bedâî’,
2:3; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1:99.
Serahsî, el-Mebsût, 2:174; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1:307; Mevsılî, elİhtiyâr, 1:102.
Serahsî, el-Mebsût, 3:60; Kâsânî, Bedâî’, 2:85; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1:126.
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görüşe göre geçerli sayılacak tavaf ikinci tavaftır. Çünkü birinci
tavaf ikinci tavafla kaldırılmıştır. Ancak bu konuda Kerhî, “geçerli
sayılacak olan birinci tavaftır. İkinci tavaf, birincisini telafi etmek
içindir” demiştir. Zira ona göre, geçerli sayılan tavaf, kendisiyle ihramdan tam anlamıyla çıkılan tavaftır. İhramdan tam olarak çıkma,
birinci tavafla olmuştur. Öyleyse geçerli sayılan tavaf budur.18
2.13.Nikah İzni İstenen Kızın Susması
Hanefî mezhebine göre, ister baba olsun ister yabancı kişi olsun, nikahını kıymak üzere kızdan izin istenmesi durumunda kız
susarsa izin verilmiş anlamına gelmektedir. Ancak Kerhî’ye göre bu
durum sadece baba ve diğer yakın velîler için geçerlidir. Yabancı bir
kişinin nikah için izin istemesi durumunda kız susarsa, onun bu
hareketini önemsemediğine yorumlanacağından, kızın evlendirilmesi caiz değildir.19
2.14.Nikahta Kefâet
Hanefîlerde nikahlanan erkek ve kızın birbirine denk olması
yani “kefâet” nikâhın bir lüzum şartıdır. Ancak Kerhîye göre, nikâhta kefaet şart değildir. Kerhî, “esasında nikahta denkliğin hiç dikkate alınmaması gerekir, çünkü nikahtan daha önemli olan kan dökme ve cezasında denklik aranmıyorsa nikahta da aranmaması daha
önceliklidir” der.20
2.15.İcare Lafzıyla Nikah Akdi
Hanefîlere göre, icare lafzı süreli bir akdi ifade ettiğinden, icare lafzıyla süresiz olan nikah akdi kıyılamaz. Fakat Kerhî, icare sözcüğü ile nikah akdinin kıyılabileceğini söylemiştir. Zira ona göre,
nikah akdiyle elde edilen şey, her ne kadar ayn hükmünde kabul
edilmişse de gerçekte "yararlanma" olduğundan icare sözcüğü ile

18
19
20

Serahsî, el-Mebsût, 4:39.
Serahsî, el-Mebsût, 5:4.
Serahsî, el-Mebsût, 5:24; Kâsânî, Bedâî’, 2:317; Mevsılî, el-İhtiyâr, 3:101; Bilmen,
Hukukı İslâmiyye, 2:72-258.
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nikah akdi geçerlidir.21
2.16.Müt'a ve Mehir
Hanefî mezhebine göre mehir belirlenmeksizin yapılan akitten
sonra kocası tarafından cinsel ilişki olmaksızın boşanan kadınlar
için müt’a22 farzdır.23 Müt'a da kocanın durumu dikkate alınır.
Çünkü ayette; "Zengin olan durumuna göre, fakir olan da durumuna göre vermelidir"24 buyrulmuştur. Kerhî ise: "Bu, müstehap olan
müt'a dır. Farz olan müt'a da ise kadının durumu dikkate alınır.
Çünkü müt'a mehri mislin yerinedir. Mehri misilde de kadının durumu dikkate alınır. Öyleyse aynı şekilde müt'a da da onun durumu
dikkate alınır" demiştir.25
2.17.Sarhoşun Boşaması
Hanefî mezhebine göre, mübah bir şey yemesinden veya içmesinden dolayı sarhoş olan bir kimsenin talâkı muteber değildir.
Fakat kullanımı dinen yasak olan bir şeyi bile bile yemesinden veya
içmesinden dolayı sarhoş olan kimsenin sarhoşluk halindeki talâkı
muteberdir. Hanefîlerden İmam Züfer, Kerhî ve Tahâvî ise sarhoşun
boşamasının geçerli olmadığı görüşündedirler. Kerhî, Osman elBetti’den gelen rivayete dayanarak sarhoşun boşamasının geçerli
olmadığını belirtmiştir. Çünkü Kerhî’ye göre, sarhoşun boşama fiilinde geçerli bir kastı yoktur. Boşamanın gerçekleşmesi için ise geçerli bir kasıt bulunmalıdır. Bu görüşü tercih edenlere göre, bir
kimsenin uyku veren benç otunu içmekten dolayı sarhoş olduğunda
boşaması geçerli olmuyorsa, şarap içmekten dolayı sarhoş olmasında da hüküm aynıdır. Diğer yandan sarhoşun gafleti, uyuyan kim21
22

23
24
25

Serahsî, el-Mebsût, 5:61; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 2:119; Kâsânî, Bedâî’,
2:230; Mevsılî, el-İhtiyâr, 3:83.
Mehir belirlenmeden nikahlanan bir kadının zifaftan ve halvetten önce boşanması durumunda, boşayan kocanın vereceği bir takım elbise gibi verilen maddi
desteğe denilir. (Merğinânî, el-Hidâye, 1:199; İbrahim Kafi Dönmez, “Müt’a”,
TDV İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32:174-180.)
Serahsî, el-Mebsût, 6:61.
Bakara 2:236.
Serahsî, el-Mebsût 6:63; Kâsânî, Bedâî’, 2:297; Merğinânî, el-Hidâye, 1:199.
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senin gafletinden daha çoktur. Zira uyuyan kimse uyandırıldığında
kendine gelir. Sarhoş ise kendine gelmez. Uyuyan kimsenin boşaması gerçekleşmediğine göre sarhoşun boşamasının gerçekleşmemesi daha da önceliklidir. Ayrıca alimlerin ittifakıyla sarhoş, küfür
sözünü söylemekle dinden çıkmış olmaz. Öyleyse eşiyle arasında
ayrılık da gerçekleşmez.26
2.18.Talakta İstisna
Hanefî'lere göre kişi karısını boşar ve arkasına duyulmayacak
şekilde inşallah eklerse, talak oluşur ve istisna geçersiz olur. Kerhî
ise, aksi kanaattedir. Ona göre, duyulabilme, istisnanın geçerli olması için gerekli şartlardan değildir.

27

2.19.Zıhar Keffareti Olarak Mürted Köle Azadı
Hanefî mezhebine göre, zıhar keffareti için köle azadı olarak
mürted olan erkek kölenin azad edilmesi geçerli değildir. Çünkü
mürted erkek ölüme yaklaşmıştır. Ancak Kerhî’ye göre, zıhar keffareti olarak öldürülmesi helal olan yani mürdet bir kölenin azad
edilmesi geçerlidir. Çünkü özgür kılma gerçekleşmiştir. Üzerinde
bulunan hak, kendisiyle keffaretin yerine getirilmesine engel değildir.28
2.20.Muhsanlığın Düşmesi
Hanefî mezhebinde esas olan görüşe göre, süt kız kardeş gibi
evlenmesi kesinlikle haram olan birisiyse fasit nikahla zifafa girilmesi onun muhsanlığını düşürür. Ancak Kerhî ise, bu durumda
fasit evlilik söz konusu olduğundan bununla muhsanlığın düşmeyeceğini söylemiştir.29 Buradaki muhsanlığın düşmesinden kasıt,
kadının iffetli olma halinin devam edip etmemesidir. Şayet iffetli

26

Serahsî, el-Mebsût, 6:176; Merğinânî, el-Hidâye, 1:224; Mevsılî, el-İhtiyâr, 3:124;
Bilmen, Hukukı İslâmiyye, 2:193-102.

27 Kâsânî, Bedâî’, 3:154; Merğinânî, el-Hidâye, 1:234; Mevsılî, el-İhtiyâr, 3:142.
28
29

Serahsî, el-Mebsût, 7:19.
Serahsî, el-Mebsût, 9:116; Kâsânî, Bedâî’, 7:41.
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olma hali devam ediyorsa, zina iftirası atan kişiye iftira cezası (kazf)
uygulanır. Eğer iffetli olma hali devam etmiyorsa zina iftirası atan
kişiye iftira cezası uygulanmaz.
2.21.Kadına Yol Kesme Cezasının Uygulanmaması
Hanefî mezhebine göre, yol kesip adam öldürenlere ölüm cezası uygulanır. Yol kesenlerin içlerinde kadın olması durumunda da
aynı hüküm onlarada uygulanır. Çünkü erkekler ve kadınlar diğer
had cezalarında olduğu gibi yol kesme cezasında da birdirler. Ancak
Kerhî, yol kesme cezasının kadınlara gerekmeyeceğini belirterek
şöyle der, “Yol kesme cezasının nedeni, savaşmak ve yolun onlar
tarafından kesilmiş olmasıdır. Kadın ise yaratılıştan, çocuk gibi,
savaşçı değildir. Zira savaş sonunda hak edilen ganimet payı konusunda da kadın ve erkek bir tutulmaz. Bu sebeple savaşmaktan
dolayı hak edilen cezada da böyle olmalıdır.”30
2.22.Peygamber Yakınlarının Ganimet Payı
Hanefî mezhebine göre, Hz. Peygamber yakınlarının ganimetten aldıkları pay, Hz. Peygamber’in vefatı ile kalkmıştır. Kerhî ise,
Hz. Peygamber’in vefatı ile birlikte, zengin olan yakınlarının payının
kalktığını, yoksul olan yakınlarının payının devam ettiğini söylemektedir.31
2.23.Gasp Edilen Ağaç İle Yapılan Bina
Hanefîlere göre bir kimse ağaç veya kereste gasbederek kendi
binasına koysa veya kiremit gasbederek binasına koysa yahut da
kireç ile binasını yapsa bütün bunlarda gasbettiği şeyin değerini
ödemesi gerekir. Mal sahibi binayı yıktırma hakkına sahip değildir.32 Kerhî’ye göre, bina gasp edilen ağacın üzerine yapılırsa başkasının malına tecavüz etmiş olacağından bina, ağacın geri verilmesi

30
31
32

Serahsî, el-Mebsût, 9:197.
Serahsî, el-Mebsût, 10:9; Merğinânî, el-Hidâye, 2-391.
Serahsî, el-Mebsût, 11:93.
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için yıkılır. Zira burada ağaç bir açıdan bu binanın temeli gibidir.33
2.24.Tartılan Malların Gasbı
Hanefîlere göre, bir kimse başkasının demirini gasbederek
bundan kapı yapsa onun misli olan demiri öder. Bu mümkün olmazsa demirin değerini öder. Çünkü gasbeden onu bulunduğu durumdan başka bir duruma getirerek onu itlaf etmiştir. Yeni meydana gelen mamul; malzemenin şekil, anlam, isim, hüküm ve maksat
bakımından değişikliğe uğraması nedeniyle gasbedenin fiili ile meydana gelmiştir. Bundan dolayı mal sahibinin ortaya çıkan yeni mamulde hakkı kalmaz. Kerhî ise bu konuda: "Bu, meydana gelen
ürün tartı ile satılmıyorsa böyledir. Ama tartı ile satılıyorsa, mal
sahibi dilerse ortaya çıkan yeni ürünü alma hakkına sahip olmalıdır" demiştir.34 Zira Ebu Hanife’de malı gasbedilen kişinin gümüşten yapılan şeyleri geri alabileceğini, gasbedene de hiçbir şey ödemesi gerekmediğini söylemiştir. Çünkü ona göre, gümüşten yapılan
şey de bizzat gümüşün kendisidir. Bu, tartılarak satılan şeylerden
olmaya devam eder. Demir ve tunç ise böyle değildir.35
2.25.Malın Korunduğu Yer (Hırz)
Bir malın saklanacağı mahal anlamına gelen hırzın saklanacak eşyanın çeşidine göre değişip değişmeyeceği Hanefî fakihleri
arasında ihtilafa sebeb olmuştur. Mesela, zahirenin saklanıp korunacağı yerde mücevher saklanıp korunabilir mi? Bu meselede Hanefî mezheb imamlarının kabul ettiği geçerli görüşe göre, örfe göre
mallar nerede nasıl saklanıp korunması gerekiyorsa o halde saklanması gerekir. Bu konuda örf geçerlidir. Ancak Kerhî ise bazı Hanefî imamlarından nakille, bir mal için saklanıp korunacak mahal
olan bir yerin bütün çeşit mallar için de saklanıp korunacak bir yer
özelliği taşıdığını belirtmektedir.36
33
34
35
36

Serahsî, el-Mebsût, 11:94; Merğinânî, el-Hidâye, 4:300.
Serahsî, el-Mebsût, 11:100.
Serahsî, el-Mebsût, 11:101.
Kâsânî, Bedâî’, 7:76; Bilmen, Hukukı İslâmiyye, 3:261-725.
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2.26.Hırsızlıkta Tanıkların Çelişmesi
Hırsızlıkta, iki kişi, birinin bir sığır çaldığına tanıklık etse,
ancak renginde ifadeleri birbirine tutmayıp, biri "siyah", diğeri "beyaz" dese Ebu Hanîfe'ye göre, tanıklıkları kabul edilir. Ebu Yusuf ve
İmam Muhammed'e göre kabul edilmez. Kerhî ise, “sarı ve kırmızı
gibi birbirine benzeyen renklerde, ifadeler birbirini tutmazsa tanıklıkların kabul edileceğini, siyah ve beyaz gibi birbirine benzemeyen
renklerde ise tanıklıkların kabul edilmeyeceğini söylemiştir.37
2.27.Sâbiîlerin Kestiğinin Yenmesi
Sâbiî'lerin kestiği hayvan Ebu Hanife’ye göre helaldir ama
mekruhtur. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre helal değildir.
Mezhepte tercih edilen görüş ise, İmameynin görüşü olmuştur.
Kerhî de, Sâbiî’ler arasında İsa (a.s)'nın peygamberliğini kabul eden
ve Zebur okuyan Hıristiyanlardan bir grup olduğunu bunların kestiklerinin helal olduğunu söylemiştir. Ancak yine onlar arasında
peygamberliği ve kitapları kökten inkar edip güneşe tapanlar olduğunu, bunlarında putperestler gibi olup kestiklerinin helal olmayacağını ifade etmiştir.38
2.28.Şuf’a Hakkının Düşmesi
Hanefî mezhebine göre, şüf'a sahibi satım akdinden haberdar
olduktan hemen sonra hak isteminde bulunmayıp susarsa, şüf'a
hakkı geçersiz olur. Ancak Kerhî’ye göre, şüf'a sahibi satım akdinden haberdar olur ve bulunduğu yerde hak talebinde bulunmazsa
artık şüf'a hakkı olmaz. Yani şüf'a hakkı istemi, şüf'a sahibinin malın satıldığından haberdar olduğu meclis ile sınırlıdır.39 Kerhî, şüf'a
sahibine meclis boyunca istekte bulunma hakkı tanımaktadır.
Çünkü onun düşünmeye, görüş sahibi olmaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla onun durumu mecliste bulunduğu sürece meclis muhayyer-

37
38
39

Serahsî, el-Mebsût, 9:162.
Serahsî, el-Mebsût, 11:247.
Serahsî, el-Mebsût, 14:116.
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liğine sahip olan kişinin durumu gibi kabul edilmektedir.40
2.29.Faizin İlleti
Hanefî mezhebine göre, faizin illeti “cinsle beraber vezn ve
keyl”, yani ölçü veya tartı birliği ile cins birliğidir. Ancak Kerhî’den
gelen bir görüşe göre Kerhî, faizin illetinin cins birliği ile miktardaki
fazlalık olduğunu söylemiştir.41
2.30.Ariyet
Hanefî mezhebine göre ariyet, bir malın menfaatinin temlikidir. Fakat Kerhî’ye göre ariyet, malın menfaatinin mülk edinilmesi
değil, ariyetin menfaatinden yararlanmanın mübah kılınmasıdır.
Zira, kendisine ariyet verilen kişi o malı başkasına kiraya veremez.
Eğer kişi, ariyet aldığı malın menfaatlerine sahip olsaydı, onu kiraya
verme hakkına da sahip olurdu. Bu nedenle ariyet malın menfaatinin mübah kılınmasıdır.42
2.31.Paraların Kiralanması
Hanefî mezhebine göre, bir kimse, çalıştırmak üzere aylığı bir
dirheme bin dirhem para kiralasa bu geçersiz bir akit olur. Çünkü
bu mallardan yararlanmak ancak bunları tüketmekle mümkündür.
Oysa kira sözleşmesi ile malın tüketim hakkı elde edilemez. Ancak,
bir kimse belirli bir ücret karşılığında sabahtan akşama kadar,
tartma işleminde kullanmak üzere bin dirhem kiralasa bu akit geçerli olur. Aynı şekilde sabahtan akşama kadar ölçekleri ayarlamada kullanmak üzere belirli bir miktar buğday kiralasa bu akit de
geçerli olur. Çünkü burada tüketmeksizin dinarların aynından faydalanma vardır. Kerhî ise, bunun caiz olmadığını belirtmektedir.
Çünkü Kerhî’ye göre dinar ve dirhem gibi mallardan bu tarzda yararlanmak amaçlanmaz. Paralardan amaçlanan yarar için onları
40
41
42

Serahsî, el-Mebsût, 14:117; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 3:52; Merğinânî, elHidâye, 4:310.
Serahsî, el-Mebsût, 12:113.
Serahsî, el-Mebsût, 11:33; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 3:177; Merğinânî, elHidâye, 3:218; Mevsılî, el-İhtiyâr, 3:55; Bilmen, Hukukı İslâmiyye, 4:144-259
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kiralamak geçerli olmayınca, onlardan amaçlanmayan bir yarar için
kiralamak da öncelikle geçerli değildir.43
2.32. Teâtî
Hanefî mezhebinde, hem kıymetli ve değerli malların (eşyayı
nefîse) hem de ucuz ve değeri düşük (eşyayı hasîse) malların teâti ile
alım satımı caizdir. Fakat Kerhîye göre, değerli ve kıymetli mal olan
eşyayı nefîse’nin teâti alım satımı mün'akit olmaz.44
2.33.Kemiksiz Etin Selem Akdiyle Satışı
Ebu Hanîfe’ye göre, taneleri, özellikleri arasında farklılık olacağından anlaşmazlığa yol açacağı için hayvanlarda ve etlerde selem
akdi yapmak caiz değildir. Ancak Kerhî’ye göre, özellikleri aynı olacağından ve tartışmaya sebebiyet vermeyeceğinden kemiksiz ette
selem akdi yapmak caizdir.45
3.Kerhî’nin Hanefî Mezhebine Muvâfık Olan Görüşleri

Kerhî, kendisinden sonraki Hanefî hukukçularının görüşlerine atıf yaptığı ve Hanefî mezhebinin sistemleşmesinde
önemli katkıları olan bir hukukçu olarak mezhebinin bazı görüşlerine muhalefet ettiği görülse de esasa itibariyle ya mezhep görüşlerinin yerleşmesine katkı sağlamak için izahatlarda
bulunmakta ya da mezhep imamların görüşlerinden tercihlerde bulunarak görüşlerini ifade etmektedir. Kerhî’nin bazı görüşlerinin zamanla mezhebin yerleşik görüşü haline geldiği de
görülmektedir. Bu bağlamda Kerhî’nin, Serahsî’nin el-Mebsût
eserinde yer alan görüşlerinden bazıları şunlardır:
3.1.Artık Sular
Ebu Hanife ile İmam Muhammed "Kedinin yalamış olduğu

43
44
45

Serahsî, el-Mebsût, 16:31.
Mevsılî, el-İhtiyâr, 2:4; Bilmen, Hukukı İslâmiyye, 6:14-87.
Kâsânî, Bedâî’, 5:210; Mevsılî, el-İhtiyâr, 2:37.
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kap bir defa yıkanır"46 hadisine dayanarak, kedinin artığının mekruh olduğunu söylemişlerdir. İmam Ebu Yusuf ise, Hz. Aişe’nin
"Nebi (a.s) su dolu bir kabı içmesi için eğip kediye yaklaştırıyor,
sonra da kalan suyla kendisi abdest alıyordu"47 rivayetini esas alarak kedinin artığının mekuh olmadığını söylemektedir. Kerhî de,
kedinin leş yemesi sebebiyle ağzının genellikle pislikle bulaşık olduğundan artığının mekruh olduğunu belirtmektedir.48
Eşek ve katırın artığı hususunda ise, Hanefî mezhebinin Zahiru’r-Rivaye’deki

görüşü,

şüpheli

Kerhî’nin bunları necis gördüğü

yaklaşmak

yönünde

iken,

nakledilmektedir.49

3.2.Abdestin Bozulması
Hanefî mezhebinde, "Şeytan sizden birine gelip, kalçaları arasına üfürür ve ona “abdestin bozuldu”, “abdestin bozuldu” der. Sakın ola sizden birisi bir ses işitmedikçe ya da bir koku duymadıkça
namazından ayrılmasın"50 hadisine dayanarak erkek olsun kadın
olsun, kişinin makatından çıkan yelin abdesti bozduğu ancak önden çıkan yelin abdesti bozmadığı, çünkü bunun bir titreşim olduğu, titreşimin abdesti bozmayacağı kabul edilmiştir. İmam Muhammed’in ise, önden gelen yelin abdesti bozduğunu kabul ettiği,
Kerhî’nin de bu görüşe katıldığı nakledilmiştir. Fakat Kerhî’nin kadının önünden çıkan yelin abdesti bozmayacağını söylediği belirtilmektedir.51
3.3.Mest Üzerine Meshetmek
Hanefî mezhebi, Hz. Peygamber'den gelen, hem sözlü hem de
46

Tirmizi, Taharet 68; Darakutni, Sünen, 1:64; Nisâburî, Müstedrek, 1:264; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübra, 1:247.

47

Ebu Dâvud, Taharet 38; İbn Mace, Taharet 32; Darakutni, Sünen, 1:69, 70;
Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, 1:246.

48

Serahsî, el-Mebsût, 1:51; Kâsânî, Bedâî’, 1:65.
Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1:54.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11:330; Nisâburî, Müstedrek, 1:470; Beyhakî, esSünenü'l-Kübra, 11:254.
Serahsî, el-Mebsût, 1:83; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1:18; Kâsânî, Bedâî’,
1:25.

49
50
51
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fiili rivayetlerin52 çok yaygın olması nedeniyle mestler üzerine meshetmenin caiz olduğunu söylerler.53 Bu konu Hz. Ali’ye sorulduğunda, “Resulüllah (a.s)'ı mestleri üzerine meshederken gördüm" demiştir.54 Bir başka rivayette de, Hz. Peygamber'in, "Mukim bir kimse bir
gün bir gece, yolcu üç gün üç gece mesheder."55 buyurduğunu duydum, demiştir. Kerhî’nin de, konu hakkında tevatür derecesinde
çok sayıda hadis olması nedeniyle, mest üzerine mesh yapılamayacağı görüşünde olanların küfre düşmesinden korkarım, dediği nakledilmiştir.56
3.4.Farzı Kaçırmamak İçin Nafile Namazların Terki

Hanefî mezhebine göre, vaktin geçmesi korkusu yoksa
farzdan önce nafile kılınır, şayet vaktin çıkması tehlikesi varsa
doğrudan farz namaz kılınır. Kerhî de, bir kimse cemaati kaçıracağı zaman öğlenin ilk dört rekat sünnetini terk edebilir,
çünkü İmam Muhammed bunda bir sakınca görmemektedir,
der. Nafile namazlar, farz namazların eksikliklerini telafi etmek için meşru kılınmıştır. Ancak, cemaati kaçıran kimsenin,
kılacağı namazın eksiklerini telafi etme ihtiyacı daha çok olduğundan, cemaale farz namaz kaçmasındansa nafilenin terkedilebileceği belirtilmktedir.57
3.5.Cemaatle Namaz

Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre cemaatle
namaz kılmanın hükmü sünneti müekked olmasıdır.58 Ancak
52
53
54

55

56
57
58

Ebu Dâvud, Taharet, 59; Nesâî, Taharet 97; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV:246,
363; Nisâburî, Müstedrek, 1:276.
Serahsî, el-Mebsût, 1:97.
Müslim, Taharet 276; İbn Mace, Taharet 86; Nesâî, Taharet 99; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1:96.
Tirmizi, Taharet 71; Nesâî, Taharet 99; İbn Mace, Taharet 86; Beyhakî, esSünenü'l-Kübra, 1:272.
Serahsî, el-Mebsût, 1:98.
Serahsî, el-Mebsût, 1:167.
Serahsî, el-Mebsût, 1:167; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1:57.
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bu konuda Hanefî fukahası arasında iki farklı görüş ileri sürülmüştür. Bir kısım Hanefî fukahası, “Namazı kılın, zekatı
verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara, 2/43)
ayet ile “İstedim ki; bir adama emir vereyim de, insanlara namaz kıldırsın. Sonra (o namaz kıldırmakda iken) ben cemaatten
geri duran grubun üzerine hemen gidip üzerlerine evlerini ateşe
verip yakayım.”59 hadisini delil getirerek cemaatle namaz kılmanın vacip olduğunu söylemişlerdir. Kerhî ise, “Cemaatle
namaz kılmak, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha
faziletlidir”60 hadisinden hareketle cemaatle namaz kılmanın
sünnet olduğunu söylemiştir.61
3.6.Sehiv Secdesi
Hz. Peygamber’in “Her yanılmada, selam verdikten sonra iki
secde vardır"62 hadisine doğrultusunda, Hanefî mezhebi namazda
yanılma olduğunda sehiv secdesi yapılmasının meşru olduğunu
söylemektedir. Kerhî’de İmam Muhammed'in, “İmam yanılırsa ona
uymuş olan cemaatin secde etmesi vacip olur" sözünden hareketle
sehiv secdesinin vacip olduğunu, zira yanılma secdesinden maksadın ibadetteki eksikliği tamamlamak olduğunu, dolayısıyla da sehiv
secdesinin hacdaki ceza kurbanı gibi vacip olduğunu, belirtir.
Kerhî’ye göre ibadetin, eksiksiz şekilde yapılması vaciptir. Eksiksiz
olma ise, ancak eksikliğin giderilmesiyle olmaktadır. Kudurî, Hanefî
alimlerinin çoğunluğuna göre sehiv secdesinin sünnet olduğunu
belirtmiştir. Ancak, Hanefî mezhebinde kabul edilen görüş sehiv

59

Buhârî, Ezân 29; Müslim, Mesâcid, 42; Ebu Dâvud, Salât, 47; Tirmizî, Salât,
162; Nesâî, İmâmet, 49.

60

Buhârî, Ezân 30, Müslim, Mesâcid, 42.
Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1:227; Kâsânî, Bedâî’, 1:155.

61
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Ebu Dâvud, Salat 194; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5: 280; Beyhakî, es-Sünenü'lKübra, 11:337.
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secdesinin vacip olduğudur.63
3.7.Rüku ve Secde Aralarında Durmak
Hanefîlerden İmam Ebû Hanife ile İmam Muhammed'e göre
rükûdan ayağa kalkmak ile iki secde arasındaki oturuş sünnettir.
Ancak Kerhî, rükudan ayağa kalkmanın ve iki secde arasında
oturmanın vacib olduğunu, hatta kişi sehven yapmasa ona sehiv
secdesi lâzım geldiğini söylemiştir. Kerhî’nin bu görüşü Hanefî mezhebinin geçerli görüşü haline gelmiştir.64
3.8.Ölü Olarak Doğan Çocuğun Cenazesi
Hanefî mezhebine göre ses duyulmayıp ölü doğan çocuğun
cenaze namazı kılınmaz ve bir beze sarılarak gömülür. Ebu’l-Hasan
el-Kerhî, İmam Muhammed’in, "Ölü doğan çocuğun cenazesi yıkanmaz, isim verilmez ve cenaze namazı da kılınmaz" sözünden hareketle, ölü doğan çocuğun yıkanmayacağını ve cenaze namazının
kılınmayacağını çünkü onun cüz (parça) hükmünde olduğunu ifade
etmektedir.65
3.9.Alacakların Zekat Durumu
Ebu Hanife'ye göre alacaklar, kuvvetli, orta ve zayıf olmak
üzere üç derecelidir. Ebu Hanife’den aktarılan bir rivayette, kuvvetli
alacağa zekat tahakkuk edeceği, orta ve zayıf alacağa ise tahsil
edilmedikçe zekat tahakkuk etmeyeceği belirtilmiştir. Kerhî’de Ebu
Hanifenin bu görüşünü tercih ederek nakletmişitir. Ebu Yusuf ve
İmam Muhammed ise alacakların hepsinin eşit olduğunu, tahsil
edilmedikçe zekat gerekmeyeceğini söylemektedirler.66
Ayrıca Kerhî, aslı mal olmadığından eski elbiseler ve iş elbiselerinin alacak bedellerinin de zekata tabi olmadığını da ifade etmek-

63
64
65
66

Serahsî, el-Mebsût, 1:218; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1: 209; Kâsânî, Bedâî’,
1:163
Merğinânî, el-Hidâye, 1:51.
Serahsî, el-Mebsût, 2:57; Kâsânî, Bedâî’, 1:302; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1:95.
Serahsî, el-Mebsût, 2:195.
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tedir.67
3.10.Fitre Miktarı
Hanefîler, "Küçük büyük her hür ve köle için, yarım sa' buğday
yahut bir sa' kuru hurmayı ya da bir sa' arpayı (fitre) veriniz."68 Hadisinden hareketle fitrenin ödeme miktarının buğdaydan yarım sa'
olduğunu, İmam Şafii ise bir sa' olduğunu söylemiştir. Kerhî, fitre
miktarının buğdayda yarım sa’ olduğuna vurgu yaparak, “Buğdaydan fitrenin sa' olarak takdir edilmesi, Ebü Bekir, Ömer, Ali ve sahabe'den bir grubun görüşüdür. Bu zatların hiçbirinden, buğdaydan yarım sa'ın caiz olmayacağı görüşü nakledilmemiştir” der.69
2.11.Haccın Hemen Yapılması
Hanefî mezhebine göre hac ömürde bir defa şartları sağlayan
kişi için farzdır. Ancak haccın kişiye farz olur olmaz hemen yerine
getirilmesinin vacip olup olmadığı hususunda Hanefî imamları arasında ihtilaf bulunmaktadır. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf, üzerine hac
farz olan kişinin geciktirmeden haccını yapmasının vacip olduğunu
söylemişlerdir. Kerhî’de bu görüşe katılarak haccın geciktirilmeden
yapılmasının vacip olduğunu aksi halde kişinin günahkar olacağını
ifade etmiştir. Fakat İmam Muhammed, haccın mutlak vakitle farz
kılındığını belirterek, haccın hemen yapılmasının vacip olmadığını
söyler. Zira Hz. Peygamber Mekke’yi hicri sekizinci yılda fethetmiştir
ama hicri onuncu yılda hac yapmıştır. Şayet haccın hemen yapılması vacip olsaydı Hz. Peygamber geciktirmezdi. Ayrıca hac ömrün
farzıdır. Bütün ömür haccın yapılmasının vaktidir.70
3.12.Hayızlı Kadının Kur’an Okuması
Hanefîlere göre, hayızlı kadın Kur'an okuyamaz. Bu konuda
İbn Ömer’in rivayet ettiği "Hz. Peygamber hayızlı kadını ve cünüp

67
68
69
70

Serahsî, el-Mebsût, 2:196.
Buhari, Zekat, 76; Müslim, Zekat, 14; Ebu Dâvud, Zekat 20; Nesâî, Zekat, 35.
Serahsî, el-Mebsût, 3:113.
Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1:380; Kâsânî, Bedâî’, 2:119.
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kimseyi Kur'an okumaktan nehyederdi"71 hadis bunun delili olarak
kabul edilmektedir. Aynı şekilde Kerhî de hayızlı kadının "Kur'an
okumak kastıyla tam bir ayet okuyamayacağı gibi, ayetin bir parçasını da okuyamaz. Çünkü her ikisi de Kur'an'dır" demiştir.72
3.13.Kızın Evlenme Yetkisi
Hanefî mezhebi, "Bekar kadın kendisini evlendirme konusunda velisinden daha fazla hak sahibidir"73 hadisinden hareketle,
bekar kadının evlenme yetkisinin velisinden ziyade kendisine ait
olduğunu kabul etmiştir. Zira hadiste “bekar kadın” olarak tercüme
edilen "eyyim" sözcüğü, bakire olsun, dul olsun kocası bulunmayan
kadına denildiği belirtilmektedir. Kerhî'de, "Kadınlardan eyyim (bekar) olanlar, erkeklerden bekar olanlar gibidir" diyerek bu görüşü
tercih ettiğini belirtmektedir.74
2.14.Nafakada Kriter
Kadının nafakasını, giyeceğini ve meskenini temin etmek kocasına âittir. Hanefî mezhebine göre, kadına verilmesi vâcib olan
nafaka miktarının belirlenmesinde kocanın zenginlik ve yoksulluk
durumu göz önünde bulundurulur. Zira ayette “Zengin olan durumuna göre, yoksul da durumuna göre vermelidir” (Bakara, 2/236)
buyrulmaktadır. Kerhî de bu görüşe katılarak kadının nafakasının
miktarının belirlenmesinde kocanın haline bakılacağını belirtmiştir.75
3.15.Aynı Anda Üç Talak
Hanefî âlimleri, bir kerede üç kez boşamayı bid'at saymışlar-

71

İbn Mace, Taharet 105; Tirmizi, Taharet 98; Dârimi, Taharet 103; Dârakutni,
Sünen, 1:117; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübra, 1:89.
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Serahsî, el-Mebsût, 3:152; Kâsânî, Bedâî’, 1:203.
Müslim, Nikah 66; Ebu Dâvud, Nikah 24; Tirmizi, Nikah 18; Nesâî, Nikah 31;
Muvatta, Nikah 2.
Serahsî, el-Mebsût, 5:12.
Serahsî, el-Mebsût, 5:182; Kâsânî, Bedâî’, 4:24; Merğinânî, el-Hidâye, 2:285;
Mevsılî, el-İhtiyâr, 4:4.
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dır. Çünkü bu konuda sahabe icmaı olduğu gibi Hz. Ali, Hz. Ömer,
İbn Mes'ud, İbn Abbas, İbn Ömer de farklı ifadelerle bir defada üç
kez boşamayı mekruh görmüşlerdir. Kerhi’de “ilim adamları arasında, üç talakı aynı anda vermenin mekruhluğu konusunda bir ihtilaf
olduğunu bilmiyorum. Ancak İbn Sirin'in bir aykırı görüşü vardır.
Onun görüşü de delil olamaz” diyerek Hanefî imamlarının görüşüne
katıldığını ifade eder.
3.16.Mürtedin Karısının İddeti
Hanefî mezhebinde mürdet olan bir kişi öldüğünde müslüman olan karısı için dört ay on günlük ölüm iddeti beklemesi gerekmeyip üç hayız dönemi iddet bekler. Kerhî’de ölen mürtedin karısının ölüm iddeti değil hayızla iddet beklemesi gerektiğini belirtmektedir.76
3.17.Yeminin Bozulması
Hanefîlere göre, bir kimse "Menekşe satın almayacağım" diye
yemin etse, sonra menekşe yağı satın alsa, yemini bozulur. Çünkü
örfen halk arasında, menekşe denildiği zaman, onun yağı kastedilir.
Kerhî’ye göre, "Menekşe satın almayacağım” diyenin de yemini bozulur. Çünkü Kufe’lilerin örfünde menekşe sözünden menekşe yaprağı
da kasdedilmektedir.77
3.18.Sütlü Olma Şartıyla Satış
Hanefîlere göre, bir koyunun şu kadar süt vermesi koşuluyla
satışı fasittir. Zira satışta koşul konulan miktarda sütü meydana
getirmek satıcının gücü dahilinde değildir. Miktarı bilmeye de imkan
yoktur. Bu nedenle akid fasit olur. Kerhî’de “şart koşulan süt miktarı belirsizdir. Çünkü süt, koyundan ayrı fazla bir maldır. Gelecekte ne kadar süt olacağı bilinemez” diyerek böyle bir şartla satışın
fasit olduğunu nakletmektedir.78
76
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Serahsî, el-Mebsût, 6:44.
Serahsî, el-Mebsût, 9:28; Kâsânî, Bedâî’, 3:82.
Serahsî, el-Mebsût, 13:20.
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3.19.Ekmeğin Tartıyla Karz Olarak Verilmesi
Hanefî mezhebinde, Ebu Hanîfe’ye göre ekmeğin ister tartı isterse sayı ile karz olarak verilmesi caiz değildir. Çünkü ekmek o
zaman misli bir mal değildir. Ebu Yusuf’a göre ekmek, adeten tartıldığı için tartılarak karz verilir, sayı ile borç verilemez. Çünkü ekmekler arasında büyüklük küçüklük bakımından farklılıklar bulunmaktadır. İmam Muhammed ise, insanların ekmeği sayı ile alıp
vermeyi adet haline getirdikleri için sayılarak borç verilmesini caiz
olup, tartı ile borç verilmesi caiz değildir.79 Kerhî’ye göre, ekmeğin
tartılarak belirlenmesi, sayısını söyleyerek belirlemekten daha üstündür. Bu nedenle Kerhî, ekmeğin sayıyla ödünç verilmesi caiz
olduğuna göre, tartılarak ödünç verilmesinin öncelikle caiz kabul
edilmesi gerektiğini belirtmektedir.80
3.20.Kiralama Ücretinin Ödenme Şekli
Hanefî mezhebine göre, bir icare akdinde, kiralan malın ücreten belli bir paya sahip bir sure geçtiğinde, kiracının bu miktarda
üceti teslim etmesi gerekir. Kerhî bu süreyi bir gün olarak belirlemiştir. Ücretin tümünü peşin verirse bu da caiz olur. Çünkü o, faziletli bir iş yapmış ve ücreti, ödemesi gerekli olmadan önce ödemiştir.
Bu kişi, vadeli olan borcunu peşin ödeyen kişiye benzer. Kiracı peşin olarak verdiği ücretten hiç bir şeyi geri alamaz. Çünkü akdin
kurulmasından sonra kiracı, bu ücreti karşı tarafın teslim alması ile
devir (temlik) etmiştir. Akit devam ederken bunu geri alamaz.81
3.21.Vekilin Kabz Hakkı
Hanefî mezhebine göre nikah haricindeki akidlerde başkası
için sözleşme yapan, kendisi için sözleşme yapan gibidir. Çünkü
onun sözleşme yapması, kendisi için sabit olan asıl yetki iledir. Ancak vekilin bu yetkiyle kullanımda bulunması, başkasının mülkü
79
80
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Serahsî, el-Mebsût, 14:31.
Serahsî, el-Mebsût, 14:32; Kâsânî, Bedâî’, 5:211.
Serahsî, el-Mebsût, 15:111; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 2:348; Kâsânî,
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olduğu durumda, mülk sahibinin rızası olmaksızın geçerli değildir.
Kerhî’ye göre de, mülkiyeti bir kişiden diğer kişiye geçebilen sözleşmelerde vekil olan kişi, kendisi için sözleşme yapmış gibidir. Ancak
nikah gibi mülkiyeti bir kişiden diğer kişiye geçmeyen sözleşmelerde
vekil olan kişi ise, sözleşme yapan kişiden farklıdır. Buna göre, alım
satım akidlerinde vekil olan kişinin malı teslim alma hakkı vardır,
fakat nikahta vekil olan kişinin, sözleşme konusunu (mahall-i akdi)
teslim alma hakkı yoktur.82
3.22.Kuyu Açma Hakkı
Hz. Peygamber’den gelen, "Kim bir kuyu açarsa, koyun ve develerine yatak yeri olarak, kuyunun çevresinden kırk zira'ı (arşını)
ona aittir"83 rivayeti doğrultusunda, Ebu Hanife'ye göre, buradaki
kuyu açma, devletin izniyle kamuya ait arazide olandır. Ebu Yusuf
ve İmam Muhammed'e göre ise Devlet Başkanı'nın izni koşul değildir. Fakat Kerhî de bu konuda “biz, sahipsiz arazi de olmadıkça sırf
kuyu kazmakla, hak etmenin gerçekleşmeyeceğinde birleştik” diyerek hak kazanılacak kuyunun sahipsiz arazi olmasını gerekli görmektedir.84
3.23.Yaralamada Diyet Miktarı
Hanefîlere göre, öldürmenin altındaki yaralamalarda eşitliği
sağlamak mümkün olursa kısas gerekir. Eşitlik sağlanamadığı zaman kısas yapılmaz ve bunun yerine genel anlamda diyet, özel anlamda ise “Hükûmet-i Adl”85 ödenir. Ancak fakihler, Hükûmet-i Adl’i
bilme konusunda farklı yöntemler ileri sürmüşlerdir. Kerhî, yaralanan kişinin köle kabul edilmesi suretiyle geliştirilen yöntemin doğru
olmadığını belirterek doğru olanın, “yaranın, öşrün yirmide birine
göre ne oranda olduğuna bakılarak” belirme olduğunu söyler. Çün82
83
84
85

Serahsî, el-Mebsût, 19:34.
Dârimi, Buyu 82; İbn Mace, Rehin, 22.
Serahsî, el-Mebsût, 23:161.
İslâm ceza hukukunda müessir fiilin mağduruna ödenmek üzere miktarı hâkim
tarafından belirlenen tazminat. (Şamil Dağcı, "Hükûmet-i Adl", TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 28:463-464.)
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kü Kerhî’ye göre, yirmide bir diyetin gerekmesi delille sabittir. Hakkında delil bulunmayan meseleler de, hakkında delil bulunanlara
kıyaslanır.86
3.24.Yerleşim Alanı Dışında Bulunan Cesedin Sorumluluğu
Hanefîlere göre, çöl gibi yerleşim alanı dışında bulunan ceset
için herhangi bir yöre halkı doğrudan sorumlu tutulamaz. Kerhî’ye
göre şayet, cesedin bulunduğu yerden, gür sesli birisi bağırdığı zaman sesi duyulabilecek kadar yakın bir yerde yerleşim birimi varsa
o yerleşim yerindeki halkın o cesetten dolayı sorumluluğu vardır.
Çünkü orası sesin ulaşabileceği en uzak yerdir. Hayvanlarını otlatmak için orasının düzenini sağlamak o yerleşim birimi halkının görevidir. Bundan daha uzağı ise, işlenmemiş sahipsiz arazi hükmündedir. Orada kimsenin hakkı yoktur. Orada bulunan cesetten dolayı
da kimseye bir sorumluluk yüklenmez.87
3.25.Bir Yerin Şehir Olabilme Ölçüsü
Bir yerin şehir olarak nitelendirilebilmesi için Ebu Yusuf,
hadlerin uygulandığı yer veya en büyük camisinin o beldenin halkını alamadığı kadar kalabalık olan yer olması gerektiğini belirtir. Ayrıca şehir her zenaatkârın kendi mesleğiyle uğraştığı yerdir, şeklinde
de bir tanımlama yapılmıştır. Ancak Kerhî’ye göre şehir, hadlerin
tatbik edildiği, hükümlerin infaz edildiği yerdir. Kerhî’nin bu tanımına insanların geçimlerinde ihtiyaç duydukları şeyleri buldukları
yerdir, şeklinde bir ekleme de yapıldığı nakledilmektedir.88
Sonuç
Kerhî, Hanefî mezhebi içerisinde meşayih fukası olarak mezhebin oluşum sürecine büyük katkısı olan fakihlerden biridir.
Kerhî, meseleler hakkında mezhep imamlarının görüşlerini zikrede86
87
88

Serahsî, el-Mebsût, 26:74; Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 3:113; Merğinânî, elHidâye, 4:466; Mevsılî, el-İhtiyâr, 5:42.
Serahsî, el-Mebsût, 26:118.
Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, 1:162; Kâsânî, Bedâî’, 1:259; Merğinânî, elHidâye, 1:82; Mevsılî, el-İhtiyâr, 1:82.

~ 257 ~

Serahsî’nin el-Mebsût Adlı Eserinde Kerhî’nin Furû’ Fıkha Dair Görüşleri

rek, katılmadığı görüşlerde kendi ictihadına yer verir. Hanefî mezhebi içinde Irak Hanefîliğinin en büyük temsilcisi kabul edilir.
Kerhî, Hanefî ekolü içinde ihtiyar ve tahrîc ehli fakihlerden olduğu,
mezhep görüşlerine ilişkin nakilleri ve bunlara dair yorum ve tercihlerinin dikkate alındığı bir fakih olarak bilinir. Ta‘dîl-i erkânın
vâcipliği gibi Hanefî mezhebinde benimsenen bazı görüşlerin
Kerhî’nin tahrîci olarak nakledilir. Kerhî’nin Hanefî mezhebi içinde
bir fıkıh teorisyeni olarak adlandırılmayı hak eden bir fakih olduğu
belirtilmektedir. Müteahhirin dönemde Cessâs, Serahsî, Semerkandî, Kâsânî, Merginânî ve Mevsılî gibi birçok fukaha Kerhî’nin
görüşlerine atıf yaparak meseleleri izah etmeye çalışmıştır.
Kerhî’den nakledilen görüşler içerisinde, kedinin artığı olan
suyun kullanımının mekruh olduğu, mest üzerine mesh edilmesinin
caizliği, cemaatle namaz kılmanın önemi, sehiv secdesinin vacipliği,
ölü doğan çocuğun cenazesinin yıkanmadan ve namaz kılınmadan
defnedileceği, hayızlı kadının ibadet edemeyeceği, kızın evlenme
yetkisinin olduğu, üç talakın aynı anda verilmesinin geçerli olduğu,
garar içeren satışların ise geçersizliği gibi konularda mezhep görüşlerine muvafakat ettiği ancak zekâtın hemen ödenmesinin gerektiği,
sarhoşun boşamasının vâki olmayacağı, nikâh akdinin icâre ve iâre
lafızlarıyla da yapılabileceği, namazda gizli kıraatin kişinin kendisinin duyması değil harflerin mahreçlerinin düzgün çıkması olduğu,
teşehhüd ve tahiyyatın sünnet olduğu, kışın yatsı namazının geciktirilmesinin caiz olmadığı, Ramazan orucu için tek niyetin yeterli
olduğu, nikahta denkliğin şart olmadığı, ariyet akdinin mülkiyet
değil ibaha olduğu gibi hususlarda ise mezhebe muhalefet ettiği görüşleri de görülmektedir.
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Karkhī 's Views on Sarakhsī's al-Mabsūṭ
Summary
Abū l-Ḥasan ʿ Ubaydallāh b. al-Ḥusayn b. Dellâl al-Karkhī
was born in the year of exilic/miladi 260/874 in Karkh and died in
the year of exilic/miladi 340/952. Karkhī was a brilliant figure in
both the prophetic and sectarian domain of Ḥanafī, and was the
teacher of Ḥanafīs in Iraq in his day. Although he did not give any
compliment to judicial affairs, the students he raised undertook the
duties of qāḍ ī in different regions. Karkhī, who is considered to be
the biggest representative of Iraqi Ḥanafīsm, has an important role
in the formation of Ḥanafīs 's madhhab. Karkhī, who was one of the
important preachers of the Ḥanafī school, led the sect in Baghdad
and trained many students. He contributed to the formation process of the sect by making efforts to examine the jurisprudence of
the previous imams, to choose between different denominations
from the denomination of sects and from his disciples and to heathen within the sectarian systematic. The next term faqhi have
frequently referred to the views and transcriptions of Karkhī. Karkhī was one of the lawyers who made great contributions to the systematization of Ḥanafī jurisprudence. In this context, especially in
the Ḥanafī class, there are common opinions but also points of view
against itself as it is in the subjects about the wisdom of the prayer,
the fact that order of zakat and of pilgrimage should be carried out
immediately. Karkhī approves the sectarian opinions such as: the
use of cat's residue water is mecruh; the simultaneous issuance of
the three tales is valid. On the one hand Karkhī made an important
contributions to the formation of Ḥanafī precepts, on the other
hand, with his views on furūʿ al-fiqh, he had a working model
about content and systematics.

Karkhī was accepted from the

Ḥanafī faqīh who were old and unkind and he was accepted as a
clerk taking into account the transpositions regarding the sectarian
views and their preferences. Karkhī cites the views of the imams of
the madhhab and includes his own ijtihad when he disagree with
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them. It is stated that Karkhī was a faqih who deserved to be called
the theorist of the fiqh in the Ḥanafī madhhab. Many of the
fuqahāʾ , such as Cessâs, Sarakhsī, Samarqandī (d. 539/1144),
Kāsānī (d. 587/1191), Marghinānī (d. 593/1197) and Mawṣ ilī (d.
683/1284), tried to explain the issues by referring to the opinions
of Karkhī. In the period of muteahhirin many fuqahāʾ tried to explain the issues by referring to Karkhī. Among them, for example,
Sarakhsī in seventy seven passages of al-Mabsūṭ , ʿ Alāʾ al-Dīn alSamarqandī in sixty passages of Tuhfetu'l-fuqahāʾ , Kāsānī in two
hundred and seventy-two passages of Badāi'u as-Sanāʾ ī, Marghinānī in twenty eight passages of al-Hidāya, Mawṣ ilī in forty passages of al-Ashraf have referred to Karkhī's works. However, not all
of these references were the views of the Karkhī, but some of them
were transposed by Karkhī's denominations from the sects. Karkhī,
in addition to these transfers, also explains his own views. In this
study, we tried to be given on the basis of al-Mabsūṭ work of Sarakhsī, who has an important position in terms of collecting the
narrations and the ijtihads of the Ḥanafī madhhab. In addition,
sometimes other works of al-Mabsūṭ were also used in order to
convey the different views of the Karkhī.
Keyword: Karkhī, Ḥanafī madhhab, fiqh, Sarakhsī.
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Türk Edebiyatında Şerh Geleneği ve Şârihi Bilinmeyen Bir
Yûnus Emre Şerhi
Öz
Kur’an’ı ve diğer dinî eserleri, tam ve doğru anlama gayesiyle
yazılan metinler, şerh geleneğinin ilk örnekleri olarak kabul edilmiştir. Şerh alanında tarih boyunca bir taraftan dinî ve ilmî şerhler,
diğer taraftan edebî şerhler yazılmıştır. Klasik Türk edebiyatı şerh
geleneğinde divan, tasavvufî-öğretici mesneviler, lugat, gazel ve kaside şerhlerinin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Yûnus Emre, şerh
geleneğinde önemli şahsiyetlerden biri olarak kabul edilmiştir. Birçok müellif, onun hayat felsefesinden, dil-üslûp özelliklerinden ve
temalarından etkilenmiş, bundan dolayı şiirlerine nazireler yazılmış,
gazelleri taklit ve şerh edilmiştir. Araştırmalarımız neticesinde,
Yûnus’un şârihi tespit edilemeyen, muhtemelen XVIII. ya da XIX.
yüzyılda yazılmış olan yeni ve farklı bir şerhi bulunmuştur. Bu çalışmada Yûnus’un “Söylememek harcısı söylemegün hâsıdur / Söylemeklik harcısı gönüllerün pâsıdur” matlaıyla başlayan dokuz beyitli bu şiir şerhi incelenmiş ve şerhin transkripsiyonlu hâli verilmiştir. Yanı sıra şerh kavramı, literatürü ve geleneği; Yûnus Emre’nin diğer şiir şerhleri ve bunların şârihleri hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Şerh Geleneği, Yûnus Emre Şerhleri,
Yûnus Emre’nin Yeni Bir Şerhi
The Tradition of Sharkh in Turkish Literature and Shāriḥ an
Unknown Sharḥ of Yûnus Emre
Abstract
The texts of the Qurʾān and other religious works which are
written for the purpose of a complete and proper understanding are
the first examples of the tradition of sharh were accepted. In the
field of sharḥ, religious and scientific sharḥs were written throughout history, and literary sharhs were written on the other. In classical Turkish literature, it was seen that diwan, mystic-educative
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masnawes, lexicon, ode and qaṣīda sharḥs were dominant. Yūnus
Emre was considered as one of the important figures in the tradition
of sharḥ. Many writers have been influenced by his life philosophy,
language-style and themes. For this reason, we find nazires, imitation and sharḥ of odes in relation to his poems. As a result of our
research, it is possible to determine the poet, the XVIII. or XIX. century, a new and different sharḥ was found. In this study, Yūnus
Emre’s “Söylememek harcısı söylemegün hâsıdur / Söylemeklik
harcısı gönüllerün pâsıdur” first couplet began with the nine poets
began with the poetry of the poem has been examined and the transcription of the commentary has been given. As well as the concept
of sharḥ, literature and tradition; other poetry sharḥs of Yūnus
Emre and information about them were given.
Keywords: Tradition of sharḥ, sharḥ on Yūnus Emre, a New
sharḥ of Yūnus Emre
Giriş
Şerh; açma, yarma; izah, tafsil, açık anlatma; bir kitabın ibaresini yine o dilde ya da başka bir dilde ayrıntılı açıklayarak anlaşılmasını kolaylaştırma, kelime kelime izah ederek oluşturulan kitap;1 keşfetmek, beyan etmek2; sözü açıp teşrih, tefsir, tavzih etme;
te’lifin müşkülatını hal ve tefsir etme, dilim dilim yarar gibi bir metni telvih etmek3 anlamlarına gelir. Tefsir, hâşiye, taʿlik(at), te’vil,
zeyl, tekmile gibi farklı isimlendirmelerle kasdedilen, aslında şerh
kavramıdır.4
Kur’an’daki bazı meselelerin Hz. Peygamber tarfından tefsiri
ve izahı; Kur’an’ı anlama ve anlatma çalışmaları İslam’da şerhin ilk
örnekleri olarak kabul edilmiştir.5 Bugün kütüphanelerimizde farklı
1
2
3
4
5

Şemseddin Sâmî, Kâmûs-ı Türkî (İstanbul: İkdam Matbaası, 1317/1899), 773.
Mustafa b. Şemseddîn el-Karahisarî, Ahterî-i Kebîr (İstanbul: Matbaa-i Âmire,
1321/1903), 543.
Ahmed Vefik Paşa, Lehce-i Osmânî (İstanbul: Mahmud Bey Matbaası,
1308/1888). 1191.
İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz (Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç
Not) (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018), 21.
Sedat Şensoy, “Şerh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
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bilim dallarıyla ilgili bir şerh külliyatının vücut bulmasında, Kur’an’ı
daha iyi kavramaya yönelik araştırmaların yattığı söylenebilir.6
Kur’an’ın anlam katmanlarını açma, metni anlaşılır hale getirme
çalışmaları zamanla diğer alanları etkilemiş; hadis, fıkıh, akaid, esmâ-i hüsnâ, hilye-i nebî gibi dinî ilimlerin ve türlerin yanı sıra dil,
gramer ve astronomi gibi farklı sahalarda da görülmüştür.7
Araplarda şerh edebiyatı, IX. ve X. yüzyıllarda gelişirken XV.
yüzyıl İran edebiyatında ise özellikle tasavvufî eserlerde şerh belirli
bir seviyeye ulaşmıştır. Türklerde şerh geleneği XV. yüzyılda görüldüğü söylense de8 aslında şerhin başlangıç tarihi daha eskidir. Bu
alandaki ilk eser, Keşfü’l-me’ânî adlı eserdir. Bu eser, Şatibî’nin (ö.
590/1193) tecvîd ile ilgili kasidesinin Selmân el-Lâzkî (ö. 800/1397)
tarafından 1397’de, manzum olarak Türkçeye çevirisidir. İkincisi,
yazarı bilinmeyen bir esmâ-i hüsnâ şerhi olan ve 805/1402’de yazılan Cevâhirü’l-me’ânî fî şerhi esmâi’l-hüsnâ adlı eserdir. Bu geleneğin yaygınlaşması ve olgun örneklerinin verilmesi ise XVI. yüzyılın
ikinci yarısına rastlar.9
Şerh geleneğinde divanlar büyük bir yekûn tutmaktadır:
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız: Sürurî, Şem‘i Şem‘ullah Prizrenî, Sûdî-i Bosnevî; Şerh-i Dîvân-ı Örfî-i Şirazî: Ahmed Sabih, Süleyman Yanyalı;
Şerh-i Dîvân-ı Sâib: Hâce Nusret Ebubekir Efendi, Hâce Süleyman
Fehim Efendi- Ahmet Cevdet Paşa; Şerh-i Dîvân-ı Ali; Müstakimzâde
Süleyman; Şerh-i Dîvân-ı Ali bin Ebî Talib: Abdullah Salahî-i
Uşşâkî... Divanların yanı sıra dinî-ahlakî birçok eser şerh edilmiştir:
Şerh-i Bostan: Sürurî, Şem‘i Şem‘ullah Prizrenî, Sûdî-i Bosnevî;
Şerh-i Gülistan: Kâfî Hüseyin Çelebi, Sûdî-i Bosnevî...

6
7
8
9

Yayınları, 2010), 29: 555-557; Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 3. Baskı
(İstanbul: Kapı Yayınları, 2007), 1.
Tunca Kortantamer, “Teori Zemîninde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi
Türk Dili veEdebiyatı Dergisi 8 (1994): 3.
Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 2.
Amil Çelebioğlu, “Yunus’un Bir Şiirinin Şerhi”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları
(İstanbul: MEB Yayınları, 1998), 553.
Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh
Geleneği (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011), 41.
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Türk edebiyatında en çok şerh edilen eserlerden biri, Mevlana’nın Mesenevi’sidir: Şerh-i Cezire-i Mesnevi: Yûsuf-ı Sîneçâk, Şeyh
Galib; Şerh-i Mesnevi: Sürûrî, Şem‘i Şem‘ullah-ı Prizrenî, Sûdî-i
Bosnevî; Fâtihü’l-ebyât: İsmâîl Ankaravî; Ruhu’l-Mesnevi: İsmâîl
Hakkı Bursevî; Şerh-i Mesnevi: Tahirü’l-Mevlevî...
Mesnevi şerhlerinin yanı sıra lügat şerhleri de oldukça fazladır: Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî: Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Tuhfe: Mehmed
Lebîb, Şerh-i Nuhbe-i Vehbî: Yayaköylü Ahmed Reşîd, Şerh-i Lügat-i
Bahrü’l-garâib: Lütfullah b. Yusuf b. Abdülhalim el-Amasî Halîmî...
Müstakil eser şerhlerinden başka bir türle anılan şerhler de
hayli fazladır. Bu türler arasında kasidelerin ayrı bir önemi vardır:
Şerh-i Kaside-i Bânet Suad (Kaside-i Bürde): Ahmet el-Üsküdarî,
Eyüp Sabri Paşa, Muhammed Emin Efendi; Şerh-i Kaside-i Bür’e:
Ahmed b. Hasan el-İstanbulî, Şeyh Sadullah Halvetî, Hüseyin b. Ali
Amasyavî; Şerh-i Kaside-i Münfericiyye: Es’ad Erbilî, Cebbârzâde
Ârif Bey, Salâhî-i Uşşâkî...10
Bahsi geçen bu eserler klasik şerh anlayışına göre telif edilmiştir. Bu anlayışla oluşturulan bir şerhte, kelime ve kavramların
anlam tabakaları ile gramer ve imla hususiyetleri üzerinde durulmuş; açıklamalarda âyet, hadis, enbiya-evliya kıssaları, kelâm-ı kibarlar, tasavvufî manzumeler gibi dinî kaynaklara başvurulmuş ve
ansiklopedik bilgilere yer verilmiştir. Bu tür şerhlere İsmâil Hakkı
Bursevî’nin Rûhu’l-Mesnevî’si11, Şem‘î Şem‘ullâh’ın Şerh-i Mahzenü’l-

10

11

Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 6-16; Hakan Yekbaş, “Metin Şerhi
Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları”, Türkiyat
Araştırmaları Dergisi 23 (Bahar 2008), 189-217; Yusuf Yıldırım, “Salâhî-i
Uşşâkî’nin Manzum Kasîde-i Münferice Tercümesi”, Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Aralık 2015): 87-108; Ozan Yılmaz, “Klâsik
Şerh Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırrmaları Literatür Dergisi 5/9 (2007):
271-304; Bünyamin Ayçiçeği, Klâsik Türk Edebiyatında Şerh Geleneği ve La’lizâde Abdulbâkî’nin (ö. 1746) ‘Meslekü’l-Uşşâk’ Kasidesinin Şerhi”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/32 (2014): 26-37; Mehmet Şamil
Baş, “Türk-İslâm Edebiyatında Şerh Geleneği”, Ed. Ali Yılmaz, Türk İslam
Edebiyatı El Kitabı, 2. Baskı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2014), 313-317.
Bursavî İsmâil Hakkı, Mesnevî Şerhi Rûhu’l-Beyân, Haz. İsmail Güleç (İstanbul:
İnsan Yayınları, 2004).
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esrâr’ı12, Mehmed b. Mehmed Altıparmak’ın Şerh-i Telhîs’i13 örnek
verilebilir.
1920’li yıllardan sonra eserlerin şerh usulünde bir farklılaşma görülmüştür. O dönemde başlayıp günümüze kadar devam eden
metin tahlili, îzahı, metin üzerine düşünceler, şerh ile ilgili çalışmalar modern şerh olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde yazılmaya
başlayan şerhler, “bilimsel esaslı, teorik zemine dayalı olanlar” ile
“geleneği bazı eklemelerle devam ettirenler” olmak üzere ikiye ayrılmıştır.14 Birinci gruba Tunca Kortantamer,15 Cem Dilçin,16 Dursun
Ali Tökel’in17 çalışmaları örnek verilebilir. Modern şerhin ikinci halkasının öncüleri olarak Ferit Kam, Tahir Olgun ve Ali Nihad Tarlan18 gösterilebilir.
İkinci halkanın öncülerinden Tarlan, bir mektep oluşturacak
kadar şerh geleneğinde iz bırakmıştır.19 Tarlan, Metinler Şerhine
Dair adlı eserinde metin şerhi için farklı disiplinlere başvurulması
gerektiğine ve her metninin ayrı usullerle tahlil edilmesinin lüzumuna işaret etmiştir. Bunun için edebiyat tarihi, psikoloji, sosyoloji,
estetik gibi farklı disiplinlerin önemini vurgulamış, bunun yanında
her metnin kendine özgü çözümleme yönteminin zaruretinden söz

12
13
14

15
16
17
18
19

Sara Behzad, Şem‘î Şem‘ullâh ve Şerh-i Mahzenü’l-Esrâr (İnceleme-Tenkitli MetinÖzel İsimler Sözlüğü) (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2017).
Mehmed b. Mehmed Altıparmak, Üskübî’nin Şerh-i Telhîs’i, Haz. Atabey Kılıç
(Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, 1990).
Atabey Kılıç, “Dağılmış İncileri Toplama: Şerh Tasnifi Denemesi”, Prof. Dr.
Abdülkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klasik Edebiyat Sempozyumu
(İstanbul, 12-13 Nisan 2007), (İstanbul: İBB Yayınları, 2008), 363-369.
Tunca Kortantamer, “Gül Kasidesi”, Dergâh Dergisi 1/2-4 (Mart Nisan Mayıs
1990), 14-16.
Cem Dilçin, “Fuzûlî’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi”,
Türkoloji Dergisi 9/1 (1991), 43-98.
Dursun Ali Tökel, “Bir Gazel Anlam Bilimle Nasıl Anlaşılır?”, Dergâh Dergisi 150
(Ağustos 2002), 10-11, 23.
Ömür Ceylan, Böyle Buyurdu Sûfî (İstanbul: Kapı Yayınları, 2005), 238.
Mehmet Çavuşoğlu, Necâti Bey Dîvânı’nın Tahlili (İstanbul: MEB Yayınları,
1971), 4;
Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Divânı’nın Tahlîli (İstanbul: MEB
Yayınları, 1996), 15; Tunca Kortantamer, “Teori Zemîninde Metin Şerhi
Meselesi”, 1-10; Metin Akkuş, “Metin Şerhi Geleneği Tarlan Mektebinden
Haluk İpekten’e”, Yedi İklim 32 (Kasım 1992), 67-68.
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etmiştir.20 Bu hususta daha ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Fakat
bu çalışmanın konusu, Şârihi Bilinmeyen Bir Yûnus Emre Şerhi olduğundan bundan sonraki açıklamalar, Yûnus Emre şerhleri hakkında olacaktır.
1. Yûnus Emre Şerhleri
Yûnus Emre, (ö. 721/1321) Anadolu sahası Türk edebiyatının ilk temsilcilerindendir. Hayatı hakkında bilgiler sınırlıdır. Sivrihisar’da doğduğu tahmin edilen Yûnus’la ilgili birçok menkabe
oluşmuştur. Yûnus, uzun yıllar Taptuk Emre’nin dergâhında hizmet
etmiş, tasavvufî eğitim almış bir âriftir. Şairin Dîvân’ı21 ve Risâletü’n-nushiyye22 adlı bir mesnevisi vardır. Yûnus’un şiirleri asırlarca
beğenilerek okunmuş, başta “Çıktım erik dalına” ifadeleriyle başlayan şathiyesi olmak üzere bazı şiirlerine şerhler yazılmıştır.
1.1.

Çıktım Erik Dalına Şerhleri

1.1.1. Şeyhzâde

Muslihüddîn

Mehmed

Efendi

(ö.

951/1544)
Şeyhzâde olarak anılan şârihin hayatı hakkında verilen bilgiler kesin değildir. Şarih, İzmitli olup tahsilini İstanbul’da tamlamıştır. Bu zatın Kadı Beyzâvî’nin Tefsiri’ne yazdığı hâşiye, Mesâbih,
Meşârih ve Kaside-i Bürde şerhleriyle şöhret bulan Şeyhzâde Muslihüddin Mehmed Efendi olduğu tahmin edilmektedir. İstanbul’da
vefat eden Şeyhzâde’nin mezarı, Hoca Hayreddin Efendi haziresindedir.23
Tespit edilen şerh örneklerine göre ilk Yûnus Emre şerhi,
Şeyhzâde olarak tanınan bu şârihe aittir. 902/1497’de yazılan bu
şerh, “Hâzihî Risâletün Şerîfetün li-Mevlânâ Şeyhzâde Rahimehu’llâhu” başlığıyla verilmiştir. Şerhi yapılan bu şiir, Yûnus’un
meşhur “Çıkdum erik dalına anda yidüm üzümi / Bostan ıssı kakı20
21
22
23

Ali Nihad Tarlan, Metinler Şerhine Dair (İstanbul: Suhûlet Basımevi, 1937), 130.
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Dîvân’ı Tenkitli Metin (İstanbul: H Yayınları, 2008).
Mustafa Tatcı. Risaletü’n-Nushiyye Tenkitli Metin (İstanbul: H Yayınları, 2008).
İsmail Yakıt, Yunus Emrede Sembolizm-Çıkdım Erik Dalına, 3. Baskı (İstanbul:
Ötüken Neşriyat, 2015), 37-38.
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yup dir ne yirsün kozumı” matlaıyla başlayan şathiyesidir. Besmele,
hamdele ve salvele bölümlerinden sonra şathiyenin yedi beyti şerh
edilmiştir. Şerhte bazı gizli hakikatler, incelikler ve sırlar açıklanmış, Yûnus’un manevî makamına işaret edilmiştir.24
1.1.2. Niyâzî-i Mısrî (ö. 1105/1694)
1618’de Malatya’da doğan Niyâzî-i Mısrî, şiirlerinde Mısrî ve
Niyâzî mahlaslarını kullanmıştır. İlk zamanlarda tasavvufa karşı
çıkan şair, sonraları Halvetiyye tarikatının Mısriyye kolunu kurmuştur. Diyarbakır, Mardin ve Mısır’da tahsil görmüştür. Mısır’dan
döndükten sonra Ümmü Sinân’a intisap etmiştir. Anadolu’nun birçok şehrinde bulunan Niyazî, şeyhinin vefatı üzerine Bursa’ya yerleşmiştir. Fikirlerinden dolayı Rodos ve Limni adalarına sürülmüştür. Limni’de ikinci sürgün hayatını yaşarken vefat etmiştir. Niyâzî-i
Mısrî’nin Arapça ve Türkçe birçok eseri vardır.25
Niyâzî-i Mısrî, farklı dillerde yazılmış metinlerle ilgili birçok
şerh yazmıştır. Bu şerh mevcut bilgilere göre şârihin ilk Türkçe
manzum şerhidir. Şerh, Nutk-ı Hazret-i Yûnus Emre’m ve Şerh-i
Niyâzî-i Mısrî” başlığıyla verilmiştir. Bu eser, tüm Yûnus şerhleri
içinde nüshası en fazla olanıdır. Dokuz beytin şerh edildiği şathiyede erik, üzüm, koz, bostan ıssı, iplik, yumak, bez gibi sembolik kavramların izahı yapılmış; teşbih, temsil, nîda, iktibasın imkânlarından yararlanılarak beyitlerin anlam tabakaları üzerinde durulmuştur. Şârihin yanlış izahlarının rüya âleminde Yûnus Emre tarafın24

25

Amil Çelebioğlu, “Yûnus’un Şiirleriyle İlgili Şerhler”, Eski Türk Edebiyatı
Araştırmaları (İstanbul: MEB Yayınları, 1998), 547-548; A.Necla PekolcayEmine Sevim, Yunus Emre Şerhleri (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991),
77-136; Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri (İstanbul: H Yayınları, 2008), 114162; Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 19-20.
Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâidi’l-Eşâr):
İnceleme-Metin-İndeks, Haz. Pervin Çapan (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı, 2005), 603-607; Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, Haz. Adnan İnce
(Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2005), 680-682; Kenan
Erdoğan, Niyazî-i Mısrî Hayatı Edebî Kişiliği Eserleri ve Divanı (Ankara: Akçağ
Yayınları, 1998); Mustafa Tatcı - İbrahim Özbay, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı Şerhi
(İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018), XX; Mustafa Aşkar, “Niyâzî-i Mısrî”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33:
166-169.
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dan tashih edildiği rivayet edilmektedir.26
1.1.3. İsmâîl Hakkı Bursevî (ö. 1137/1724)
Müfessir, münşi, âlim, şair gibi birçok vasıfla anılan İsmâîl
Hakkı Bursevî, bugün Bulgaristan sınırlarında kalan Aydos’ta
1063/1652 yılında doğdu. Celveti tarikatına intisap eden İsmai
Hakkı, Üsküp, Bursa, Şam, Üsküdar seyahatlerinden sonra ikinci
vatanı olarak kabul ettiği Bursa’ya gelerek vefatına kadar burada
kalmıştır. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanmıştır. Yüzden fazla
eseriyle Osmanlının en velud müelliflerinden biridir. Bu eserlerden
bazıları şunlardır: Tefsîru’l-rûhi’l-beyân I-IV, Şerhu’l-Muhammediye III, Şerhu’l-mesnevî I-II, Şerhu’l-pend-i Attâr, Şerhu’l-bostan-ı Sadî,
Şerhu’l-hadîsi’l-erbaîn, Şerhu’l-mukaddimeti’l-Cezerî... 27
Şairin bir başka eseri de Şerh-i Gazel-i Yûnus Emre’dir. Bu
eserde Yûnus’un “Çıkdum erik dalına anda yidim üzümi” mısrasıyla
başlayan şiirinin on üç beyiti şerh edilmiştir. Şerh, “Kâle hâtimetü
ehli’l-lisân hülasatü zevi’l-ihsân tercümânü’l-gayb bilâ-reybin Hazretü’ş-Şeyh Yûnus Emre (k.s.) remzen ilâ ba‘zi’l-maarif elletî lâ-yettâli‘u
aleyhâ ile’l-ârif.”28 ibareleriyle başlamıştır. 1118/1706 yılında telif
edilen şerhte kelimelerin lugat manaları verilmiş, çağrıştırdığı fikirlere işaret edilmiş ve kavramların sembolik manaları üzerinde durulmuştur.29
1.1.4. İbrahim Has (ö. 1175/1761)
İbrahim Has, Şeyh Hasan Ünsî’nin yetiştirdiği sûfîlerden biridir. Şâkiroğlu İbrahim Çelebi ve İbrahim Has künyeleriyle tanınmıştır. Hakkında pek bilgi bulunmayan şârihin İstanbul’da doğduğu
26
27

28

29

A. Necla Pekolcay – Emine Sevim, Yunus Emre Şerhleri, 137-153; Mustafa Tatcı,
Yûnus Emre Şerhleri, 163-174; Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 21.
Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Matbaa-ı Âmire,
1333/1914), 1: 28-32; M. Murat Yurtsever, İsmâil Hakkî Dîvânı (İnceleme-Metin)
(Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 1990), 1-49.
Lisan ehlinin hâtemi, ihsan sahiplerinin özeti, gaybın kesin tercümanı Hz. Şeyh
Yunus Emre âriflerden başka kimsenin bilemeyeceği bazı ilahî bilgilere işaret
ederek buyurdu.
Amil Çelebioğlu, “Yûnus’un Şiirleriyle İlgili Şerhler”, 549; A. Necla Pekolcay –
Emine Sevim, Yunus Emre Şerhleri, 153-181; Mustafa Tatcı, Yûnus Emre
Şerhleri, 175-198; Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 25-26.
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ve yaşadığı bilinmektedir. Âlim ve ârif bir şahsiyet olan İbrahim
Has’ın başlıca eserleri şunlardır: Menâkıb-nâme-i Hasan Ünsî, Mektubât, Silsile-i Tarîk-i Halveyiyye-i Karabaş el-Kastamonî (Mufassal
Silsile), Kelimât-ı Pîran, Dîvân-ı İlahiyât, Şerh-i Ebyât-ı Yûnus Emre ve
Tezkiretü’l-Hâs.30
Yukarıda zikredildiği üzere şairin eserlerinden biri de “Şerh-i
Ebyât-ı Yûnus Emre” başlıklı şerhidir. İbrahim Has, bu eserinde,
Yûnus Emre’nin “Çıkdum erik dalına...” ifadesiyle başlayan şiirinin
dokuz beytini şerh etmiştir. Şârih, mukaddimede yazma gerekçesini
şöyle açıklar: Allah kullarına türlü ikram ve ihsanlarda bulunmuştur. İlahî esrara vâkıf olan bu kullar, manevî zevklerini ve şevklerini
beyitlerle anlatmıştır. Özelllikle Yûnus’un dizeleri baştan başa sırlarla doludur. Marifetullah muhtevalı bu şathiyesinde Allah’ın rızası
gözetilmiş, talip ve salikler için yol gösterici ve ibret verici öğütler
anlatılmıştır.31
1.1.5. Şeyh Ali Nakşbendî el-Nevrekânî (ö. ?)
Kaynaklarda, Şeyh Ali Nevrekânî’nin hayatı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yûnus Emre şathiyesinin sekiz beytini şerh
eden Nevrekânî, şerhini “Güfte-i Yûnus ve Şerh-i Şeyh Ali Nakşbendî” olarak adlandırmıştır. Bu şerh, Niyazî-i Mısrî şerhinin özeti
hükmündedir. Bu bakımdan şerhte, Mısrî’nin tesiri ve üslup özellikleri öne çıkmıştır. Tek nüshası tespit edilen şerhin XVIII. ya da XIX.
yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir.32
1.1.6. Bekir Sıdkî Visâlî (ö. 1962)
Bekir Sıdkî Visâlî, 1881 yılında Manisa Kula’da doğmuş ve
İzmir’de vefat etmiştir. Uşşakî Abdurrahman Sâmi Efendi’nin halifelerinden olan Visâlî, şeyhinin ölümünden sonra postnişin olmuştur.
Visâlî’nin şiirleri, talebesi Mehmet Ruhî Efendi’nin (ö. 1973) şiirleriyle birlikte yayımlanmıştır. Her iki şairin şiirlerinin bulunduğu bu
30
31
32

Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 199-200.
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 201-238.
Amil Çelebioğlu, “Yûnus’un Şiirleriyle İlgili Şerhler”, 554, 556; A. Necla Pekolcay
– Emine Sevim, Yunus Emre Şerhleri, 182-186; Mustafa Tatcı, Yûnus Emre
Şerhleri, 239-242; Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 42.
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kitapta, Yûnus Emre şathiyesinin on iki beyiti kısaca şerh edilmiştir. Şerhte kelimelerin lugat manaları ve sembolik anlamları üzerinde uzun uzadıya durulmamış, kavramlar kısaca açıklanmıştır.

33

1.1.7. Şevket Turgut Çulpan (ö. 1990)
Şevket Turgut Çulpan, 14 Mart 1910 tarihinde Üsküdar’da
doğmuş, 30 Temmuz 1990 tarihinde Üsküdar’da vefat etmiştir.
Uzun süre farklı bankalarda çalıştığından “Bankacı” unvanıyla tanınmıştır. Çulpan, emekli oluncaya kadar bankacı olarak çalışmıştır. Halvetî-Melâmî meşreptir. Herhangi bir mürşidin terbiyesinden
geçmeyen Çulpan’ın seyr ü sülûkünü mana âleminde Ümmî Sinan’dan yaptığı rivayet edilmiştir. Şevket ve Şevket-i Ümmî mahlasıyla birçok nefes yazmıştır. Nefeslerinde aruz ve hece ölçülerini
kullanmıştır. Daha çok şathiye türünü andıran nefesler, coşkun bir
cezbe haliyle yazılmıştır. Nefesleri ve âl-i beyte derin bir aşkla bağlılığını anlatan şiirleri, Merâtib-i Tevhid’de biraraya getirilmiştir. Şiirlerde, hece ölçüsü kullanılmış, az da olsa aruz veznine yer verilmiştir.
Çulpan’ın eserleri arasında Yûnus’un şathiyesinin şerh edildiği bir risale, tespit edilmiştir. Dokuz beytin şerh edildiği risâlenin
mukaddimesi şöyle başlar: “Hazret-i Yûnus Emre’nin ‘Çıkdum erik
dalına anda yidim üzümi / Bostan ıssı kakıyup dir ne yersün kozumı’ Başlıklı Eserinin Bizce Teşrihi ve Bu Esnada Gelen Bazı Düşünceler. Bende-i Âl-i Abâ Fukarâ-yı Sinaniyye’den Şevket Turgut Çulpan”34
1.1.8. Ahmet Kabaklı (ö. 2001)
Ahmet Kabaklı, 24 Mayıs 1924 tarihinde Elazığ’ın Harput ilçesinde doğmuştur. Yıllarca edebiyat öğretmenliği yapan Kabaklı,
hukuk fakültesini bitirerek bir dönem avukatlık da yapmıştır. İlk
yazılarını Hareket, Bizim Türkiye Dergisi, Hisar ve İstanbul gibi dergilerde yayımlamıştır. Tercuman, Türkiye Gazetesi, Yeni Haber gaze33
34

Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 243-245.
Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar’ın Üç Sırlısı, 2. Baskı (İstanbul: Kubbealtı
Neşriyatı, 2004), 79-103; Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 246-267.
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telerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Türk Edebiyatı Dergisi’ni çıkarmış
ve Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurulmasına öncülük etmiştir. Şeyhülmuharrir olarak anılan Kabaklı, 08 Şubat 2001 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Eserlerinden birkaçı şunlardır: Edebiyat Tarihi
(I-V), Temellerin Duruşması, Mabet ve Millet, Sohbetler (I-II), Şiir İncelemeleri...35 Kabaklı’nın eserleri arasında önemli bir yeri olan Şiir
İncelemeleri’nde Yûnus’un şathiyesi şerh edilmiştir. Kaf Dağından
Bir Taş başlığıyla yazılan bu şerh, son dönemlerde yazılan bir eser
olması bakımından önemlidir. 36
1.1.9. İsmail Yakıt
İsmail Yakıt, 1950 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra
doktora için Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’ne gitmiştir. Doktorasını tamamlayarak yurda dönen Yakıt, farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmıştır. Bazı eserleri: Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Osmanlı Araştırmaları, Kur’an’ı
Anlamak, İslam’ı Anlamak...
Yakıt’ın eserlerinden biri de Yûnus Emre’de Sembolizm-Çıktım
Erik Dalına’dır. Yakıt, bu eserinde Yûnus’un şiirine farklı bir açıdan
yaklaşmıştır. Yakıt, bu çalışmasında yaygın kanaate karşı çıkarak
bu şiirin bir şathiye olmadığını iddia etmiştir. Manzumedeki misâl,
teşbih, remzlerle anlatılan kavramlar, aslında birer canlı ya da cansız semboldür. Yûnus, mesajlarını semboller aracılığıyla verirken
seyr ü sülûkünü ve kişisel tecrübelerini yansıtan objeleri tercih etmiştir. Sembollerle anlatılanlar, tasavvuf gibi spesifik bir alanla sınırlı değildir. Bu şiirde, insan ve tabiat arasındaki ilişki gözetilerek
evrensel olana ulaşma çabası öne çıkarılmıştır. 37

35
36
37

Beşir Ayvazoğlu, “Ahmet Kabaklı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24: 9-10.
Ahmet Kabaklı, Şiir İncelemeleri (İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı, 1992), 43-50;
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 268-274.
İsmail Yakıt, Yunus Emrede Sembolizm-Çıkdım Erik Dalına, 5, 115-118; Mustafa
Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 275.
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2. Âşık Yûnus Şerhleri
Anadolu’da Yûnus Emre’nin dışında Yûnus adını kullanan başka
şairler de yaşamıştır. Şairler, şiirlerinde Yûnus, Âşık Yûnus, Derviş
Yûnus ve Yûnus Emre’m mahlaslarını kullanmıştır.38 Bu başlıkta
Yûnus Emre’ye aidiyeti şüphe ile karşılanan ya da ona ait olmadığı
kesinlik kazanan Yûnusların şerhlerine39 de yer verilmiştir. Bu şairlerde, Yûnus’un etkisi40 görüldüğünden çalışmada bu şairlerin şiir
şerhlerine de yer verilmiştir.
2.1.

Niyâzî-i Mısrî (ö. 1105/1694)

Niyazî-i Mısrî’nin41 yazdığı şerhlerinin büyük bir kısmı, Arapça-Farsça yazılan metinler hakkındadır. Şairin Türkçe yazılan manzumelerle ilgili şerhleri sınırlıdır. Bunlardan biri de Yûnus’a aidiyeti
şüphe42 ile karşılanan şiir şerhidir. Tamamı beş kıta olan şiirin ilk
kıtası şöyledir: “Denize bir ip gerseler / Üstüne ceviz serseler / O ipi
devşirseler / Ne hoş olur cumburtusu” Bu şerh, Hayalât-ı Muhâl adlı
şiirin şerhi olup “Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre ya da Âşık Yûnus Şerhi”
olarak adlandırılmıştır. Bu şerhte, beş kıta muhtasar olarak şerh
edilmiştir.43
2.2.

İsmâîl Hakkı Bursevî (ö. 1137/1724)

İsmâîl Hakkı’nın Yûnus Emre hakkında yazdığı bir başka
şerh “Min-kelimât-ı hazreti’ş-şeyh Yûnus Emre şerehahâ el-fakîr e’ş
şeyh Hakkî” başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında on beyitlik bir
gezelin şerhi yapılmıştır. Gazel, “Adım adım ileri beş âlemden içerü /
On sekiz bin hicâbı geçdüm bir dağ içinde” matla beyitiyle başlamış,
“Yûnus eydür gezerim dost iledir pazarım / Ol Allah’ın dîdârın gör-

38
39
40
41

42
43

Faruk Kadri Timurtaş, Yunus Emre Divanı (İstanbul: Tercüman 1001 Temel
Eser, 1972), 18-20.
Amil Çelebioğlu, “Yûnus’un Şiirleriyle İlgili Şerhler”, 547.
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, VI.
Çıktım Erik Dalına Şerhleri başlıklı konu incelenirken şarihlerin hayatları
hakkında bilgi verilmiştir. Tekrara düşmemek için bahsi geçen müellifler
hakkında ikinci kez bilgi verilmemiştir.
Mustafa Tatcı, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 46.
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 300-301; A. Necla Pekolcay-Emine Sevim,
Yunus Emre Şerhleri, 22-23.
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düm bir dağ içinde” makta beytiyle sona ermiştir.44
2.3.

Salahî (Abdullah Salâhaddin Uşşakî ö. 1197/1783)

Salâhaddin Uşşakî, bugün Yunanistan sınırları içinde kalan
Kesriye’de 1117/1705 yılında doğmuştur. Tahsilini İstanbul’da tamamlayarak burada görev yapmıştır. Bir müddet Mısır ve Edirne’de
bulunana şair, Edirne’de iken Halvetî-Uşşâkî şeyhi Cemâleddin
Uşşâkî’ye intisâp etmiş, memuriyetten ayrılmıştır. 1197/1782 yılında İstanbul’da vefat eden şârih, Uşşakî dergâhında postnişin olarak
hizmet etmiştir. Şiirlerlerinde Salahî mahlasını kullanmıştır. Müellifin Gül-i Sadberg-i Evrâd Berâ-yı Tuhfe-i Ubbâd, Mir’ât-ı Esmâ, Etvârı Seb’a gibi telif; Mir’âtü’l-meânî li-idrâki âlemi’l-insânî, Tercüme-i
Risâle-i Ahadiyye, Tercüme-i Risâle-i Vücûd gibi tercüme ve Riyâzü’lkavâ’id hiyâzü’l-fevâ’id, Şerh-i Risâle-i Kudsiyye, el-Kasîdetü’lmünferice gibi şerh özelliği taşıyan birçok eseri bulunmaktadır.45
Salâhî’nin şerhlerinin bulunduğu bir mecmu’ada Yûnus’la
ilişkilendirilen bir şerhe rastlanmıştır. Bu şiir, Yûnus’un şiirleri arasında geçmemektedir. Şüphe ile karşılanan bu şiir, Yûnus’un tesirini yansıttığından Yûnus şerhleri arasında değerlendirilmiştir. Üç
yaprak olan bu eser, Min-Makālât-ı Hazret-i Yûnus Emre olarak adlandırılmıştır.46
2.4.

Selamî Mustafa Efendî (ö. 1228/1813)

İzmir’de doğan Mustafa Selâmî, Şeyh Seyyid Mustafâ Selâmî
en-Nakşbendi nisbesiyle tanınmıştır. Nakşî meşâyihindendir. İlk
tahsilini babası Şeyh İsmâîl Şerhî Efendi’den aldıktan sonra Buhara’ya gitmiş. Burada bir müddet kalmış, Nakşiye-i Kasaniyye’den
hilafet almış ve İstanbul’a gelmiştir. İyi bir edip, şair ve bestekâr
olan Mustafa Selâmî, İstanbul’da vefat etmiş, Eyüp Sultan’a defne44

45

46

Amil Çelebioğlu, “Yûnus’un Bir Şiirinin Şerhi”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları
(İstanbul: MEB Yayınları, 1998), 553-561; Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri,
295-299; Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 27-28.
Mehmet Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin (Salâhî) Hayatı ve Eserleri
(Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1998), 11-16; Semih Ceyhan, “Salâhî Efendi”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 29:
17-19; Yusuf Yıldırım, “Salâhî-î Uşşâkî’nin Manzum Kasîde-i Münferice
Tercümesi”, 87-108.
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 302-304.
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dilmiştir. Şairin Divân, Manzume-i Mevlidiye47 ve Şerh-i Âşık Yûnus
adlı üç eseri vardır.48
Selamî Mustafa’nın Şerh-i Âşık Yûnus, metni tek nüsha halinde tespit edilmiştir. Şair, şerhin dibâcesinde doğma büyüme İzmirli olduğundan, çocukluğundan gençliğine kadar gafletle geçen
ömründen, tarikat ehlinin yüzkarası olmakla beraber onlara olan
muhabbet sermayesinden söz etmiştir. Şerhi yapılan şiir, Yûnus’un
şiirleri arasında bulunmamaktadır. Şiir, “Âşık Yûnus”a aittir.
Selâmî Mustafa’nın şerhini yaptığı şiir ile kaynaklarda geçen şiir
arasında önemli farklar vardır. Selâmî şerhinde beyit nazım birimi,
kaynaklardaki metinde dörtlük kullanılmıştır. Selâmî’de şiir 14 beyit iken kaynaklarda 6 dörtlüktür. Metinler arasındaki farkı yansıtan bir örnek:
Selâmî Mustafa’nın Şerh Ettiği Şiir Metni
Gâh deli gönlüm coşar bilmem n’idesüm gelür
Ben dervîşim diyene bir ün idesüm gelür
Resûlullah buyurdı ölmeden ölün didi
Anun içün bu cânı kurbân idesüm gelür
...
Kaynaklarda Geçen Şiir Metni
Ben dervîşim diyene
Bir ün idesüm gelür
Tanıyuban şimdiden
Varup yitesüm gelür49

47

48
49

Bu eserin müstakil bir eser olup olmadığı hakkında tereddütler vardır. Bu
eser, şairin Divân’ında geçen “Hilye-i Pâk-i Hazret-i Şâh-ı Mesned-i Levlak
Salavatu’llahi Aleyhi Bi’adedi Nücûmi’l-Eflâk” başlığını taşyan ve 318 beyit
olarak yazılan hilye olması daha muhtemeldir. Mustafa Tatcı, Yûnus Emre
Şerhleri, 308-309.
Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ (İstanbul: Kitabevi
Yayınları, 2011), 2: 299-300.
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 305-344.
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3. Yûnus Emre’nin Diğer Şiir Şerhleri
3.1.

İsmâîl Hakkı Bursevî (ö. 1137/1724)

İsmâîl Hakkı, Yûnus Emre’nin on üç beyitlik manzumesi için
bir şerh yazmıştır. Bu şerh, şârihin Yûnus’un şiirleri hakkında yazdığı üçüncü şerhidir. Beyitleri klasik şerh usûlüne göre açıklanan
şerh, 1712’de telif edilmiştir. Şerh, Min Kelimâti’ş-Şeyh Yûnus Emre
(k.s.) Şerehahe’l-Fakîr eş-Şeyh İsmâîl Hakkıyü’l-Şerehallâhu Sadrehu
başlığını taşır. Şerhi yapılan şiir, “Sırâtdan gel sıfâta anda safâ bulasın / Hayâllere dalma kim dosta mahrem olasın” matlaıyla başlamış, “Yûnus sen bu sözleri ayân ayân söyledin / İster isen kânını
miskinlikte bulasın” makta beytiyle sona ermiştir.50
3.2.

Şârihi Bilinmeyen Bir Yûnus Emre Şerhi

Şerh metninde şârihle ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kavramların izahında İranlı sûfî Fahrüddîn Safî’nin (ö. 939/1532) aslı
Farsça olan Reşehât adlı eserinden faydalanılması ve Ferîdüddin
Attâr’dan (ö. 618/1221) iktibaslar yapılması, şârihin İran sûfîlerinden haberdar ve Farsçaya hâkim olduğunu göstermektedir. Ayrıca
Reşehât Nakşibendî şeyhleri ile ilgili bir tezkire özelliği taşıdığından
şârihin Nakşî olduğu söylenebilir.
Metinde, şârihin yaşadığı tarih hakkında bir kayda ulaşılamamasına rağmen fikir yürütülebilir. Zira şârih, muğlak ifadelere
açıklık getirirken Nakşî-i Akkirmânî’nin51 (ö. 1065/1655) bir gazelinden faydalanmıştır. Buna istinaden şârih en erken Akkirmânî’nin
asırdaşı olabilir. Ancak metnin dil ve üslûp özellikleri dikkate alındığında, şârihin XVIII. ya da XIX. yüzyılda yaşamış olması daha
50
51

Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Şerhleri, 279-292.
Asıl adı Ali olan Nakşî-i Akkirmânî, Divriğili bir şair olarak bilinir. Ukrayna’nın
sınırında kalan Akkirmân’da irşat faaliyetlerini yürüttüğünden Akkirmânlı bir
Halvetî dervişi olduğu da iddia edilmiştir. Nakşî mahlasını kullanan şairin
eserleri arasında Divan’ı, dinî-tasavvufî muhtevalı bir mesnevi olan Aynü’lhayât’ı ya da Manzûme-i Aynü’l-hayât’ı, işârî tefsir özelliğini taşıyan başka bir
mesnevi olan Manzûme-i Gavriyye’si ve tasavvufî muhtevalı Esrarnâme’si
zikredilmektedir. Hikmet Atik, Nakşî Ali Akkirmanî Divânı (Sivas: Buruciye
Yayınları, 2007), 27-37; “Nakşî-i Akkirmanî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32: 334.
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muhtemeldir.
Şerhte, mensur eserlerde klasik tertip planı olarak bilinen
besmele, hamdele, salvele bölümlerine yer verilmemiştir. Gazelin
şerhine ilk beyit yerine yedinci beyitle başlanmıştır. Bu durum, şerh
geleneğinde ve Yunus Emre şerhlerinde pek rastlanan bir durum
değildir. Şerhe nerdeyse gazelin son beytiyle başlanması, eserin baştan eksik olduğu intibaını uyandırmaktadır. Sekiz ve dokuzuncu
beyitlerin şerh edilmemesi ya da bunlara atıfta bulunulmaması şerhin tamamlanmadığı ya da sondan eksik olduğunu düşündürmektedir. Bununla beraber şerh metninde diğer klasik metin şerhi
usûlüne bağlı kalınmış, kelimelerin lügat ve ıstılah anlamları üzerinde durulmuştur. Muğlak lafızların şerhinde zaman zaman gazelin
diğer beyitlerine atıfta bulunulmuş ve bazı kelâm-ı kibârdan yararlanılmıştır.
Yûnus’un dokuz beyitlik gazelinin izah edildiği bu şerh,
“Şerh-i Gazel-i Yûnus” başlığını taşımaktadır. Şerhte anlatılanlar,
hatime yerine geçen “Hâsıl-ı Kelâm Netice-i Merâm” bölümünde özetlenmiştir. Şerhi yapılan gazelde, farklı yorumlanabilecek ifadelerin
bulunduğu dört beyit esas alınarak küfrün sûfî literatüründeki
hükmü açıklanmıştır. Bunun için zahir, batın, sa‘ir, mâsiva, şeriât
ve hakîkat kavramları izah edilmiştir. Şerhte anlatılanlar şöyle özetlenebilir:
Hakikat ehlinin üzerinde durdukları kavramlardan biri küfürdür. Sufî âlimlerince bu kavramın zâhir ve saʿir yönleri vardır.
Hakk’ın vücudu zâhir, masivanın vucudu ise saʿirdir. Sufî terminolojisinde hakiki küfürün karşılığı, masiva yani saʿir, başka bir ifadeyle Hakk’ın dışındaki varlıklara gönülde yer vermektir. Yûnus
Emre bu şiirinde masivayı red ve inkâr ederek küfr-i hakikiden
uzaklaşmıştır.
Bütün varlığa aynı nazarla bakmayı bilmeyen kişi, halkın nazarında müderris olsa da hakikatte kâfirdir. Yûnus, şeriat ile hakikat arasındaki farkı belirtmek üzere şeriatı, gemiye; hakikatı da denize benzetmiştir. Zahirî manaya göre, şeriat gemisinin tahtaları ne
kadar sağlam olursa olsun, hakikat deryasının sonsuz dalgalarına
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dayanamaz. Bâtinî yorumda, küfrün ne kadar dereceleri varsa, velayetin de o kadar dereceleri vardır. Beyitlerde küfr-i hakikiyi murad
eden Yûnus, bunun için mâsivanın vücudunu red ve inkâr etmiştir.
Zirâ şeriat ehlince velayet mertebesinde bulunan bir kimse, hakikat
erbabına göre kâfirdir. Gönlü dünya sevgisiyle dolan ve İlahî hakikatlerden gafil olan kişi, şeriatın zahirî yönüne harfi harfine bağlı
olsa da hakikatte kâfirdir. Nitekim Ferîdüddin Attâr’ın ifade ettiği
gibi bir anlık gaflet, insanı küfre götürür.
Özetle, âdâbın şeklî yönünü önemseyen fakat şeriatın bâtinî
hakikatlerini ihmal edenler, hakikat ehlince nâkıs ve câhildir. Her
ne kadar “Zâhir bâtından, şeriat hakikatten ayrılmaz.” hükmü bulunsa da bu, bâtının ihmali anlamına gelmez. Kemale erenler, hem
şeriatın zâhirini hem de hakikatin bâtınî yönünü ihmal etmeyenlerdir.
Nüsha Tavsifi
19 Hk 3024/3 arşiv numarasıyla kaydedilen eser, “Mecmûʿa-i
Eşʿâr” başlığını taşımaktadır. Çorum Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan metin, 198x151-170x135 mm ölçülerinde,
24 satır, 20a-21a varakları arasında, kırma nesih hattıyla nohudî
kâğıda çekilmiştir. Şerhin tek nüshası tespit edilebilmiştir.

Mecmua’daki şerhi yapılan gazel ile Yûnus Emre Divanı’ndaki gazel
arasında ifade ve beyit sayısı bakımından bazı farklılıklar dikkat çekmektedir.
Bu farklılık bazen eklerde söylemeklik [b.1] söylemegüñ [b.1], yuyuban [b.2]

yuyayın [b.2]; bazen de mısralarda Geyiklü Baba bize bir kez naẓar ḳılaldan
[b.10] Evliyāʾ ṣafā-naẓar itdigü günden berü [b.9] ortaya çıkmıştır. Ayrıca Divan’da geçen Yitmiş iki millete birlig-ile baḳmayan / Şerʿ ile evliyāsa ḥaḳīḳatde
ʿāṣīdür [b.4] beyti şerhi yapılan gazelde yoktur. Aşağıda art arda Divan’da ve
Mecmua’da geçen gazel verilmiştir:
Divan’daki Gazel
1.

Söylememek ḫarcısı söylemegüñ ḫāṣıdur
Söylemeklik ḫarcısı göñüllerüñ pāsıdur
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2.

Bu göñüller pāsını yuyuban gidermege
Şol sözi söylegil kim sözüñ ḫulāṣasıdur

3.

Sözi ṭoġrı diyene Ḳuli’l-Ḥaḳ didi Çalap
Bunda yalan söyleyen yarın utanasıdur

4.

Yitmiş iki millete birlig-ile baḳmayan
Şerʿ ile evliyāsa ḥaḳīḳatde ʿāṣīdür

5.

Şerʿ ile ḥaḳīḳatuñ vaṣfını eydem saña
Şerīʿat bir gemidür ḥaḳīḳat deryāsıdur

6.

Niçe ki muhkem-ise taḥtaları geminüñ
Mevc urıcaġaz deñiz anı uşanasıdur

7.

Şūrīde olanlaruñ bī-nihāyet dünyada
ʿAḳl ü göñül fehm ü cān fikir anuñ nesidür

8.

Bundan içerü ḫaber işit eydeyin iy yār
Ḥaḳīḳatuñ kāfiri şerʿüñ evliyāsıdur

9.

Biz ṭāliblerüz her dem ʿışḳ sebāḳın oḳuruz
Tañrı virür sebāḳı ʿışḳ ḫod müderrisidür

10. Geyiklü Baba bize bir kez naẓar ḳılaldan
Ḥāṣıl oldı Yūnus’a her ne ki vāyesidür52

i.Metin

Ġazel-i Ḥażret-i Yūnus
1.
52

Söylemegüñ ḫarcısı söylememek ḫāṣıdur [20a]

Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, 51-52.
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Söylemegüñ ḫarcısı göñüllerüñ pāsıdur
2.

Göñüllerüñ pāsını ger yuyayın dir iseñ
Şol sözi söylegil kim söziñ ḫulāṣasıdur

3.

Ḳuli’l-Ḥaḳ didi Çalap sözi ṭoġrı diyene
Bugün yalan söyleyen yarın utanasıdur

4.

Cümle yaradılmışa bir göz ile baḳmayan
Ḫalḳuñ müderrisiyse ḥaḳīḳatde ʿāṣīdür

5.

Şerīʿatuñ ḫaberüñ şerʿ ile diyem işit
Şerīʿat bir gemidür ḥaḳīḳat deryāsıdur

6.

Ol geminüñ taḥtası nice muḥkem olursa
Deñiz mevc urıcaġaz anı uşadasıdur

7.

Bundan içerü söz var işit eydelüm iy yār
Ḥaḳīḳatuñ kāfiri şerʿüñ evliyāsıdur

8.

Biz ṭālib-i ʿilmlerüz ʿaşḳ kitābın oḳuduḳ
Çalab müderris bize ʿaşḳ ḫod medresesidür

9.

Evliyāʾ ṣafā-naẓar itdigü günden berü
Ḥāṣıl oldı Yūnus’a her ne ki vāyesidür
Şerḫ-i Ġazel-i Yūnus

7.

Bundan içerü söz var işit eydelüm iy yār
Ḥaḳīḳatuñ kāfiri şerʿüñ evliyāsıdur

Bu beyitde olan lafẓ-ı küfürden murāt nedir, anı beyān eder. Maʿlūm
ola ki ehl-i taḥḳīḳ ʿindinde küfür-i ḥaḳīḳī bir ıṣṭılāḥdır. Bu ıṣṭılāḥla vücūd-ı
Ḥaḳḳ’ı ẓāhir ve vücūḍ-ı mā-sivāyı sāʾir ve maẓharı ʿayn-ı ẓāhir ve mevcūd-ı
ḥaḳīḳīniñ vāḥid olduġı veche nāẓır ve bu vech ile naẓar eyleyen kimesneye
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muḥaḳḳiḳīn-i ṣūfiyye ıṣṭılāḥı üzre küfr-i ḥaḳīḳiye vāṣıl yaʿnī Ḥaḳḳ’ıñ ġayrı olan
māsivānıñ vücūdını sāʾir demegi murād ederler. Ammā merātib-i şerīʿatde māsivāya daḫi vücūd isbāt eylemek iktiżā eder. İmdi bu maʿlūm olduysa bu daḫi
maʿlūm ola ki Ḥażret-i Yūnus’uñ bu beytinden murādları küfr-i ḥaḳīḳī olduġuna ve Ḥaḳḳ’ıñ ġayrı olan mā-sivānıñ vücūdunu red ve inkār eylediklerine işbu
beyitden evvel gelen beyitler daḫi şehādet eder. Nitekim buyururlar:

Cümle yaradılmışa bir göz ile baḳmayan
Ḫalḳuñ müderrisiyse ḥaḳīḳatde ʿāṣīdür
Bundan soñra gelen beytiñ ikinci mıṣraʿında daḫi şerīʿat ile ḥaḳīḳatıñ
imtiyāzını murād edip buyururlar ki:

Şerīʿat bir gemidür ḥaḳīḳat deryāsıdur
Yaʿnī şerīʿati gemiyle ve ḥaḳīḳati deryā ile temsīl buyurup şerīʿatla
ḥaḳīḳat merātibine riʿāyet ve ḳaṣd edip buyururlar:

Ol geminüñ taḥtası nice muḥkem olursa
Deñiz mevc urıcaġaz anı uşadasıdur
Yaʿnī ol şerīʿat gemisiniñ taḥtalar[ı] her ne ḳadar muḥkem daḫi olursa
deryā-yı ḥaḳīḳat temevvüce geldikde ol gemi bir deryā-yı bī-pāyānıñ mevcine
bir vechl ile ṭākat getiremez deyü ḥaḳīḳatıñ ḥāll ü şānını beyāna baʿdehü bu
beyitle suʾāl-i muḳadder [20b] mesābesinde kendü suʾāllerine cevāb vādisinde
buyururlar:

Bundan içerü söz var işit eydelüm iy yār
Ḥaḳīḳatuñ kāfiri şerʿüñ evliyāsıdur
Yaʿnī bu muḳaddemā[da] söyledigim beyitler esrār-ı ḫafiyyeden degildir. Belki ẓāhirīdir. Lākin bu söz ile ḥükm-i beytiñ mıṣraʿ-ı ṣānīsinde esrār-ı
ḥaḳīḳat vardır ki maʿnā-yı bāṭındır. Zīrā“bundan içerü” lafẓı, kelāmlarınıñ lübbü mesābesinde olup olar bu geçen beyitler bu lübbüñ ḳışrı mesābesinde olur.
Ammā Ḥażret-i Yūnūs’uñ “Bundan içerü söz vardur” deyü buyurduḳları
kelāmlarına īmʿān u inṣāf ile diḳḳat olunsa murād buyurduḳları maʿnā-yı ẓāhir,
āşikār olur. İmdi bundan evvel taḥrīr olunan maʿnā maʿlūm olduysa bu daḫi
maʿlūm ola ki ehl-i ḥaḳīḳat ʿindinde küfr-i ḥaḳīkī nice etemm-i merātib ise ehl-i
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şerīʿat ʿindinde daḫi velāyet, etemm-i merātipdir. Ḥażret-i Yūnus’uñ bu
kelāmlarından ehl-i ḥaḳīḳat ʿindinde etemm-i merātib olan küfr-i ḥaḳīḳī
murād olunursa ḥaḳīḳat ile şerīʿatıñ imtiyāzı ne vech ile sābit olur. Bu
kelāmdan ise imtiyāz fehm olunur. Meger ki ehl-i şerīʿat velāyetle vaṣf eyledikleri kimseʾi ehl-i ḥaḳīḳat daḫi küfr-i ḥaḳīḳī ile vaṣf eyleyip “Cümlenüñ maḳṣūdı

bir ammā rivâyet53 muḫtelif” mefhūmunca imtiyāz ancaḳ taʿbīr ile ʿibādınıñ
iḫtilāfında ola. Veyāḫūd ḥubb-ı dünyā ile derūnu māl-ā-māl ve ḥaḳīḳat-ı
İlāhiyyeden her ḥāliyle ġāfil ve maḥcūb ve ādāb-ı ẓāhireniñ ṣūretine kemālmertebede diḳḳat ve her ḫuṣūṣda şerʿiñ ẓāhirī ṭarafına riʿāyet ve velāyeti ancaḳ ādāb-ı ẓāhireniñ riʿāyetine ḥaṣr ve bu vechle Ḥaḳ Sübḥānehu ve Teʿālādan
maḥcūb-ı ġāfil ve bu ecilden ehl-i ḥaḳīḳat ʿindinde kāfir yaʿnī ḥicāb-ı ġafletleri
sebebi ḥaḳḳı sāʾire olurlar. Nitekim Reşeḥāt’da Ḫˇāce ʿAlāa’ddīn’iñ lisān der[Pārsī] naḳl olunan yigirmi dört reşḥanıñ on ikinci reşḥasında buyurduḳları
beyit buña şāhiddir:

“Her ān gū ġāfil ez-Ḥaḳ yek zemān-est
Der-ān dem kāfir-est ammā nihān-est”
Ḥattā mütercim-i Reşeḥāt beyt-i meẓkūrede böylece tercüme buyurdular. Beyit:

Yāddan ġāflet eyleyen bir dem
Baṣar ol dem nihān-ı küfre ḳadem
Eger ol ġaflet [olup]dur İslām olur aña beste. İmdi ṣāḥib-i Reşeḥāt
raḥimehu’llāhi ʿaleyhi bu beyitle Ḥaḳ’dan ġāfil olan maḥcūblarıñ ḥālini murād
eder. Ammā Ḥażret-i Naḳşī-i Aḳkirmānī bu beyitler ile ehl-i taḥḳīḳiñ marżīsi
olan küfr ḥaḳīḳatını murād [eder]:

Kelām-ı Ḥażret-i Naḳşī Raḥimehu’llāhu ʿAlyehi
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün
1. Dilā el-faḳrı faḫrīden nedür maḳṣūd-ı sulṭāñı
Ki ayıtmuşlar küfrdür bu benim cānımuñ cānı

53

Yazmada “ʿibādet” olarak yazılmıştır.
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2. Beḳā bulmaz olur cānuñ eger bu küfre irmezse
Ḳalur girdāb-ı ekberde irüşmez küfre īmānı
3. Düşenler işbu küfr içre bu dört meẕhebden el çekdi
Ki bu dīn-i Muḥammed’dür ḳabūl itmez müselmānı
4. Buña küfr-i ḫavāṣ dirler irüşmez kimseniñ aḳlı [21a]
Ki bunda maḥv olur ʿāşıḳ bürinür ʿarş-ı Raḥmān’ı
5. Eger ben irmüşem dirseñ ḫaber vir imdi ey zāhid
Nedür ol küfr-i ekber kim ider müʾmin müselmānı
6. Bu küfr-i bī-nihāyetden olaydı cümleler müʾmin
Eger bir ẕerresin Ḫālıḳ ideydi ḫalḳa iḥsānı
7. Bu küfrüñ neydigün bilmek ṣaḳın āṣānıdur ṣanma
Ki bu bir mā-verādur kim bulunmaz ḥadd u pāyānı
8. ʿAceb mest-i müdām olduñ sözüñ añlanmaz ey Naḳşī

İçelden dest-i sāḳīden şerāb-ı şāh-ı devrānı
Ḥāṣıl-ı Kelām Netice-i Merām
Ḥażret-i Yūnus’uñ bu beytinden bi-ṭarīḳi’l-işāre murād buyurduḳları
maʿnā budur ki ey ṭālib-i ʿilm ü ʿirfāñ! Eger ādāb-ı ẓāhireniñ ṣūretini ḥaṣr-ı
maṭlūp edip ẓāhir şerīʿatiñ bāṭınī olan ḥaḳīḳat-ı İlāhiyyeden ġāfil ve bu vecihle
her ḫuṣūṣda şerīʿatiñ ẓāhir ṭarāfına māʾil olursañ ehl-i ḥaḳīḳat ʿindinde nāḳıṣ u
cāhil zümresinden ʿaddolunursun. Ammā eger yalñız ādāb-ı ẓāhireniñ
riʿāyetine ḳāniʿ olmayup ẓāhir-i şerīʿatla bāṭın-ı ḥaḳīḳatı cemʿe ḳādir olursañ
cenāḥayn-ı ṣāḥib-i kāmil-i mükemmel olursun. Zīrā “Ẓāhir bāṭından şerīʿat

ḥaḳīḳatden ayrılmaz.” deyü şöhret bulan kelāmdan menḳūl olan maʿnā ancaḳ
budur. Yoḫsa ẓāhirle şerīʿate riʿāyet edip bāṭınla ḥaḳīḳatden ġāfil olursañ
“Ẓāhir bāṭından şerīʿat ḥaḳīḳatden ayrılmaz.” deyü şöhret bulan kelām seniñ
ḥaḳḳında ġayr-ı ṣaḥīḥdir. Belki saña nisbetle kiẕbdir ve ġadirdir. Ḥaḳ
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Sübḥānehu ve Teʿālā bu cemʿiyyete cümlemizi muvaffaḳ eyleye. Āmin. Temmet.
Sonuç
Dil, üslup ve tema bakımından taklit edilen Yûnus Emre,
Türk edebiyatının öncü şairlerinden biridir. Edebî şerh geleneğinde
ayrı bir yeri olan şairin başta “Çıkdum erik dalına anda yidüm
üzümi” mısrasıyla başlayan şathiyesi olmak üzere bazı şiirleriyle
ilgili şerhler yazılmıştır. Yapılan arştırmalarda Yûnus Emre’nin yeni
bir şerhi tespit edilmiştir. Kaynaklarda şârih hakkında bir bilgi bulunmamakla birlikte kavramların şerhinde İranlı sûfî Fahrüddîn
Safî’nin aslı Farsça olan Reşehât adlı eserinden faydalanması ve
Ferîdüddin Attâr’dan iktibaslar yapması, şârihin İran sûfîlerinden
haberdar ve Farsçaya hâkim olduğunu göstermektedir. Ayrıca Reşehât Nakşibendî şeyhleri ile ilgili bir tezkire özelliği taşıdığından
şârihin Nakşî olduğu söylenebilir. Şerhte dokuz beyitten oluşan gazelin tamamı izah edilmemiştir. Bunun yerine muğlak ifadelerin
bulunduğu yedinci beyit üzerinde ayrıntılı durulmuş; dört, beş ve
altıncı beyitlere atıfta bulunulmuştur. Gazelin ilk üç ve son iki beyitle ilgili izahın olmayışı şerhin baştan ve sondan eksik ya da tamamlanmadığını göstermektedir. Şerhi yapılan beyitlerde küfrün
sûfî literatüründeki hükmü açıklanmıştır. Netice olarak bu çalışmayla Yûnus Emre’nin yeni bir şerhi ortaya çıkarılmıştır. Bu da
özellikle mecmualarda Yûnus Emre’yle ilgili başka şerhlerin bulunabileceğini göstermiştir.
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The Tradition of Sharkh in Turkish Literature and Shāriḥ an
Unknown Sharḥ of Yūnus Emre
Summary
Annotation is a way to facilitate the understanding of the text
by explaining the concepts of a book in the same language or in another language. Over time, the wish to understand the Qurʾān fully
and accurately has emerged in different fields like language, grammar and astronomy. Commentary in Arabic literature, IX. and X.
centuries, Iranian literature XV. century has reached a significant
level. The first examples of Turkish literature in some sources, XV.
century, although it is said that research has shown that this history is older. In the classical tradition, a lot of work were commented
like most of the diwan, religious-moral works, Masnawi, dictionary,
qaṣīda and ghazal. In classical annotations, the meaning layers of
words and concepts and the grammatical and spelling characteristics were emphasized; in the explanations, religious sources such as
verses, ḥadīths, stories, concise words and mystical poems were
used and encyclopedic knowledge was given. One of the important
people in the field of commentary is Yūnus Emre (d. 721/1321).
“I’m out of the plum branch” is the most annotated shathiya/expression among Poet's sahathiyas. In addition, some poems
that use Yūnus, Āshik Yūnus, Darvish Yūnus, and My Yūnus Emre
pseudonyms and whose belonging to Yūnus Emre are suspected are
also annotated. In this study, a new commentary about Yūnus
Emre's poems was determined, introduced and analyzed. The commentator, is unknown. However, due to the language and style features of the commentary, it was estimated that the text was written
in the XVIII or XIX centuries. Shāriḥ benefited from the Iranian Sufis, Fakhr al-Dīn Ṣafī (d. 939/1532) and Farīd al-Dīn ʿAṭṭār (d.
618/1221), and made quotations from his works. This shows that
he is aware of Iranian Sufis and knows Persian. Shāriḥ's benefit
from the work of Rashaḥāt, in which the Naqshbandi shaykhs are
told, made him think that he was Naqshi. The annotated ode is nine cou-
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plets. The commentary is entitled “Sharḥ Ghazal of Yūnus”. The first and last
couplets of ghazals are not annotated. Therefore, the beginning and
end of the work may be lost or incomplete. When the couplets were
annotated, the meaning of the vocabulary and lexical meanings of
the words were emphasized, reference was made to other couplets of
ghazals and some aphorisms were used. İn the text, concepts such
as apparent-nonvisible, Sharīʿa-truth are explained; the provision of
kufr in the sufi literature was emphasized.
Keywords: Tradition of sharḥ, sharḥ on Yūnus Emre, a New
sharḥ of Yūnus Emre
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“ ” يا أيُّها اإلنسانTerkîbinin Nahiv Açısından Tahlîli
Öz
Çalışmamızda; ! ُُّهاّاإلنْسان
 ” َياّأَيterkibi gramer açısından tahlil ediِ
lerek, konuya dair nahiv âlimlerinin görüşleri açıklanmıştır. Bu
âlimlerden biri olan el-Ahfeş, “ّّالر ُج ُل
َّ  ”يا ّأَيُّ َهاterkibinde de olduğu gibi,
“ّي
ُّ ”أnün; sılasının baş tarafı (âid) hazf edilen ism-i mevsûl olduğu
görüşündedir. Bu durumda terkip, “ّّالر ُج ُل
َّ  ”ياّ َم ْن ّه َُوtakdirindedir. Ayrıca bu çalışma, Arap lehçelerini bilmenin çoğu zaman bize Arap dilinin gelişim tarihini ve kaybolan halkalarını bir araya getirmemizi
sağladığı esasına dayanan bir analiz sunmaktadır. Bu analiz ise
terkibin İbn Amir kıraatında ne şekilde geldiğine dair tartışmalara
dayanmaktadır.
Özetle bu çalışmada, teklif edilen analizin bu terkibin, anlaşılmasına katkı sağlayıp sağlamadığı tartışılmış, Ahfeş’in görüşlerine çoğu noktada uyan bu analiz hakkında diğer nahivcilerin görüşleri aktarılarak farklı ve ortak noktaların tespiti ve değerlendirmesi
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Nidâ Üslûbu, Eyyu, Ahfeş,
Hâu’t-tenbîh, Lehçe.
Analysis of ( )يا أيُّها اإل ْنسانExpression's Structure in terms of
Arabic Grammar
Abstract
This research deals with the different opinions of the Arabic
grammarians about analysis of the structure ()اإل ْنسانُّ أيُّها يا. Al-Akhfash
is one of them who tends to consider the structure ( )أيًّاas a relative
pronoun that its relative clause’s beginnings are omitted and it is
assumed as ()الرجل هو من يا.
The research also presents a proposed analysis, based on the
fact that knowledge of Arabic dialects often enables us to learn
about its historical development and to restore the missing links in

~ 294 ~

Abdul Bade AL NIRBANI
its life. Besides this analysis is based on a discussion of what was
mentioned in the recitation of Ibn Amer.
“Does

In summary, this research answers two questions:

this analysis increase our understanding of this structure?” and
“What is the position of the grammarians about this opinion of alAkhfash?".
),أي( Keywords: Arabic language, vocatives, vocative Article
ّ( for attention, Arabic dialects.ها) al-Akhfash,

ُملَخَّص

يان م ِ
ليل هذا التَّركِ ِ ِ
 ب َدأَ البح ُ ِ ِذاه ِ
ب النُّحاةِ يف ََْت ِ
ش (ت215ه) الّ ِذي
يب ،وم ُنهم األ ْ
َ َْ
َخ َف ُ
ث ببَ َ
ْ
ٌ ِ
صدر ِصلتِه وهو العائد،
اسم
ب إىل أ ّن ً
(أّي) يف ََْن ِوّ( :ي أَيُّها َّ
موصول ُحذف ُ
الر ُج ُل) إّّنا هي ٌ
َذ َه َ
الر ُج ُل.
والتقديرّ :ي َم ْن ُه َو َّ

ث ََْتلِ ايال م ْقتَ رحا ،أساسه أ ّن معرفةَ اللَّه ِ
ِ
األحيان ِم ْن
جات العربيّ ِة ُُت ِّكنُنا يف كث ٍري ِم َن
َّم البَ ْح ُ
ُُ
َ
 ُُثَّ قَد َُ َا
قات املفقودةِ يف حياهتا .وي ُقوم هذا التَّحلِيل على مناقَ ِ
التارخيي هلا واستعادةِ احللَ ِ
ِ
شة ما
التطوِر
َ ُ
ُ
َ
معرفة ّ
ْ ُ
ِّ
الس ِ
احُر" ]الزخرف
ذُكَِر يف تَ ْوِج ِيه قِراءةِ اب ِن عام ٍر (ت118ه)" :أَيُّهُ امل ْؤِمنُو َن" ]النور ّ" [31ي أَيُّهُ َّ
ُ
الن" ]الرمحن  [31بِضم ِ
اهلاء يف املواض ِع الثالثةِ.
" [49أَيُّه الثَّ َق ِ
ُ
ّ
مذهب
بعده ِصلتُه ،وهي مجلةٌ امسيّةٌ ،وهذا
صٌ
 وانتهى البحث إىل أن ًول ،وما َ
اسم َم ْو ُ
(أّي) ٌ
ُ
ِ
بعد (ها) خربٌ.
العائد
ُ
االسم َ
غري أ ّن (ها) هي املبتدأُ ،ال ُ
األخفشَ ،
احملذوف ،و ُ
ث َع ْن ُسؤالَ ْ ِ
ي:
َجاب البَ ْح ُ
ُُ -ثَّ أ َ

يدان هذا التحليل فَ ْهما هبذا الرت ِ
كيب؟
األو ُل :هل يز ُ
ّ
ُ ا

األخفش يف كث ٍري من اجلزئيات ،فما موقِف النُّحاةِ ِِمّا ذَهب ِ
ِ
إليه
ي
واآلخ ُر :يلتقي هذا
َ
َْ ُ
ُْ ّ
التحليل َ
َ َ
ورأْ ُ
ُ
ِ
املسألة؟
يف هذا
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(أي) ،ها التنبيه ،منزلة اللهجات
أي ،مذهب األخفش يف ّ
الكلمات املفتاحية :أسلوب النداءّ ،
يف معرفة التطور اللغوي.
ات يف ََتْلِ ِ
يل ََْن ِو (اي أَيُّها ا ِإلنْسا ُن!)
نَظَر ٌ
كيب؟
َ
ّل النُّحاةُ هذا الرت َ
كيف حل َ

1
وصل به إىل ِ
فرد،2
 أ ُّنداء ما فيه (أ َْل)َ ،نوّ :ي أيُّها َّ
الر ُج ُل  ،ويُبىن على ّ
َيٌ :
الض ّم ألنّه ُم َ
اسم يُتَ َّ ُ

3
ِ
بعده ،فيُقالّ :ي أيَّتُها املرأةُ ،قال تعاىلّ" :ي أَيَّتُها
لتأنيث ما َ
وال يُضاف  ،وخيُْ ُ
تار أن تَ ْل َحقه التاءُ
ِ
س ال ُمطْ َمئِنّةُ" ]الفجر  ،[27/89وجيوزّ :ي أيُّها املْرأةُ ،وال يَْل َحقه من
عالمات ال ُفُر ِ
وع غريُ
النَّ ْف ُ
َ
ِ
التاء ،ال عالمةُ تَثْ ٍ
نية ،وال عالمةُ مجَْ ٍع ،قال تعاىل" :أَيُّها الثَّ َق ِ
الن" ]الرمحن " ،[31/55أَيُّها

صلةا ،وإّّنا
(أّي)
ال ُم ْؤِمنُو َن" ]النور .4 [31/24
ش (ت215ه) إىل أ ّن ً
ْ
وذهب األ ْ
ليست ُو ْ
َخ َف ُ
َ
ٌ ِ
الر ُج ُل.5
اسم
صدر ِصلتِه وهو العائد ،والتقديرّ :ي َم ْن ُه َو َّ
موصول ُحذف ُ
هي ٌ
ك من بين أ ٍ
ف تَْن ٍ
وضمها لغةُ بين مالِ ٍ
اسم
بيه ،وهاؤه مفتوحةٌُّ ،
 هاَ :حْر َُسد إذا مل يكن َ
َ
بعده ُ
6
ِ
ِ
إشارةٍ ،وقرأ ُ ِ ٍ
ويلزم أ ْن
ضم اهلاء َ ،
الساحُر" ]الزخرف  [49/43ب ّ
ابن عامر (ت118ه)ّ" :ي أَيُّهُ ّ

1

انظر لسان العرب البن منظور( 59/14 :أّي) ،ومغين اللبيب البن هشام.109 :
انظر لسان العرب( 57/14 :أّي) ،وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.269/3 :
3
انظر مغين اللبيب109 :
4
انظر ارتشاف الضرب أليب حيان األندلسي ،2196 :ومهع اهلوامع للسيوطي.51/3 :
التزمت هنا أبال أخرج عن هذين الكتابي يف اإلحاالت ما وجدت طلبيت فيهما ،ألين وجدمها من أوىف
(وقد
ُ
كتب النحو يف هذه املسألة ،درءاا للتكثر يف املصادر واملراجع).
2

انظر لسان العرب( 59/14 :أّي) ،وارتشاف الضرب ،2196 :ومغين اللبيب ،109 :ومهع اهلوامع.52/3 :
انظر ارتشاف الضرب ،2193 :ومهع اهلوامع.52-51/3 :
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ِ
ِ
(أّي) ،إما ِعو ِ
كيدا ملعىن الندا ِء ،7إذ التنبيهُ والنداء من ٍ
ابب
وإما تو ا
يَل َي ً ّ َ ا
ضا من اإلضافة فيهاّ ،
ُ
9
ِ
و ٍ
احد،8
الر ُج ُل) أصلُهّ( :ي أ ُّ
َي َهذا َّ
بعضهم إىل أ ّن (ّي أيُّها َّ
وذهب ُ
الر ُج ُل) ُ ،ثّ ُحذف (ذا) اكتفاءا
َ
ب (ها).10
ِ
(أي) هنا من اتبِ ٍع ،ويعرب صفةا أو عطف ٍ
بيان ،11يَتبَ ُعه على اللفظ ال
َ
 ا ِإلنْسا ُن :ال بُ َّد ل ٍّ َُُ
12
أحد ِ
ثالثة أشياءَ:13
احمل ّل  ،ويكون َ
مرفوع ِخالفاا ِ
اسم ِجْن ٍ
ب محَْ اال على
س ُُملًى ب (أ َْل)
ٌ
للمازينّ (ت249ه) يف إجازته الن ْ
ّ
َّص َ
األولُ :
ِ
ُمل ٍ ِ
ياسا على جوا ِز ِ
ف
نصب (الظريف) يف َن ِوّ :ي ز ُ
النصب فيه ُخمال ٌ
يد الظر ُ
(أي) ،ق ا
ّ ّ
يف ،قالوا :و ُ

ِ
لكالم ِ
العرب.14

َّ ِ
ِ
ٍ
ين َآمنُوا" ]البقرة ،[104/2
اسم
ٌ
والثاينٌ :
موصول ُُملًى ب (أ َْل) خال من خطابَ ،نوّ" :ي أَيُّها الذ َ
َّ ِ
ِ ِ
ين َآمْن تُ ْم.15
خبالفّ :ي أَيُّها الذ َ

7

انظر لسان العرب( 57،59/14 :أّي) ،ومهع اهلوامع.50/3 :
8
انظر شرح الكافية للرضي.376/1 :
9
(أي) منادى ليس مبوصوف ،لكن إلهبامه احتاج إىل بيان ،و(هذا)
على اختالف يف التقدير ،فقال الكوفيّونّ :
(أي)،
خرب ملبتدأ ُمذوف ،واألصلّ :ي ُّ
ابن َكْيسا َن (ت299ه)( :هذا) تبيي ل ّ
أي هو هذا الرجل؛ وقال ُ
و(الرجل) تبيي ل (هذا).
10
انظر ارتشاف الضرب.2195 :
11
انظر ارتشاف الضرب ،2194-2193 :ومهع اهلوامع ،50/3 :وشرح األمشوين.452/2 :
12
انظر شرح قطر الندى.212 :
13
انظر شرح ابن عقيل ،269/3 :وارتشاف الضرب ،2193 :ومهع اهلوامع.51-50/3 :
انظر ارتشاف الضرب ،2194 :ومهع اهلوامع.50/3 :
انظر مهع اهلوامع.50/3 :
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16
طاب مْت ب ِ ِ
الرجلِ ،خب ِ
والثالث :اسم إشارةٍ مل تَ ْلح ْقه ُ ِ
الف:
كاف اخل ِ َ ُ ٌ
َ ُ
ُ
وع بذي (أ َْل) َ ،نوّ :ي أَيُّها ذا َّ ُ ُ

17
االقتصار على اس ِم اإلشارةَِ ،نوّ :ي أَيُّها ذا.18
بعضهم
ّي أَيُّها َ
ذاك َّ
الر ُج ُل  ،وأجاز ُ
َ

َتليل مقرتح:
 نقطةُ الب ْد ِء يف َتليلِنا هذا الرتكيب هي أ ّن معرفةَ اللَّه ِِ
األحيان ِم ْن
جات العربيّ ِة ُُت ِّكنُنا يف كث ٍري ِم َن
َ
َ
َ
التارخيي هلا واستعادةِ احللَ ِ
ِ
قات املفقودةِ يف حياهتا ،ذلك أ ّن اللغةَ يف ٍُّ
ٍّ
غري
تغري
التطوِر
َ
معرفة ّ
مستمرَ ،
ِّ
أ ّن بعض ِ
ِ ٍ
هلجاهتا قد جتمد على ٍ
فيتحصل
أكثر،
حالَ ،
وجتُوز تلك َ
احلال َهلَ ٌ
ّ
َ
ُ
جات أخرى مبرحلة أو َ
ِ
ٍ ٍ
ِ
ِ
الزمين
من مج ِع تلك اللَّ َهجات على صعيد واحد طبَ ٌ
قات ُمف ّككةٌ ،نَق ُ
ف على تركيبها وتسلسلها ّ
ِ
ابالستعانة بقوان ِ
التطوِر واجتاهاتِه.
ي ُّ

 وأوُل ما فَتح يل انفِذ َة ِالف ْك ِر يف هذا الرت ِ
كيب قراءةُ ابن عامر" :أَيُّهُ امل ْؤِمنُو َن" ]النور [31 /24
ّ
ََ
ُ
الن" ]الرمحن [31/55بِضم ِ
"ّي أَيُّه َّ ِ
احر" ]الزخرف " [49/43أَيُّه الثَّ َق ِ
اهلاء يف املواض ِع
ُ
ُ
ّ
الس ُ
ِ 19
ري (ت833ه) إىل "أ ّن ابن ِ
ضم اهلاءَ على اإلتبا ِع
عام ٍر َّ
الثالثة  ،ويف َو ْج ِه ّ
ابن اجلََز ِّ
َ
ذهب ُ
الض ّم َ
20
ضم ِ
ضم ِ
اهلاء هنا أثقل ِمن ِ
ِ ِ
فتحها،
الياء قبلَها"  ،ويف هذهِ العِلّ ِة نَظٌَر :إذ ُّ
َ
فكيف يكو ُن ال َفْرعُ
ُ
ل ّ
ُ
ِ 21
أثقل ِمن األصل؟
َ
16

انظر مهع اهلوامع.50 ،49/3 :
وأجازه ابن كيسان مع قوله بقلّته (انظر ارتشاف الضرب ،2195 :ومهع اهلوامع.)51/3 :
18
انظر ارتشاف الضرب.2195-2194 :
19
انظر كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد ،455 :والنشر يف القراءات العشر البن اجلزري-141/2 :
.142
20
النشر.142/2 :
17

21

البن خالويه (ت370ه) مقولة جامعة يف هذا الباب ،هي أن "اخلفيف فرع على الثقيل" (إعراب القراءات
السبع وعللها.)106/1 :
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ِ
ِ
ت واو (هو) ابلتسك ِ
ي
الض ّم ،وأ ّن
األصلّ :ي أ ُّ
َي ُه َو َّ
ع على ّ
الفتح فَ ْر ٌ
 وعْندي أ ّن َالر ُج ُلُ ،ث أُعلّ ْ ُ
َ

ِ 22
ِ
الكتاب:23
بيت
طلباا للخ ّف ِة ،وهو
ٌ
معروف يف ضرائر الشعر  ،ومنهُ ُ
ِ ٍ
َقام ِهبا
بَْيناهُ يف دا ِر ص ْدق قَ ْد أ َ

ِ
ِ
ِ
حيناا يُ َعلّلُنا َوما نُ َعلّلُهُ

أراد :بينا ُه َو.

ورِمسَت الكلمةُ على
فصارّ :ي أ ُّ
َي ُه ْو َّ
الر ُج ُل ،وهي لغةُ بين مالك من بين أسد ،وهبا قرأ ابن عامرُ ،
َ

يُ ،ث قُلِبت ضمةُ ِ
ِ
اهلاء فتحةا ،ألمري ِن :األو ُل ِ
ِ
ِ
الفر ُار ِمن
نيّ ِة
الوصل حبذف الوا ِو اللتقاء الساكن ِ ّ
ّ
ّ
ِ
الضمت ِ
حروف احلَْل ِق (واهلاءُ منها) إىل الفتح ،26ف ُقلِبت الو ُاو
نزوع
يَ 24م َع ثقلِها،25
واآلخر ُ
ُ
توايل ّ
الر ُج ُل.
فصارّ :ي أَيُّها َّ
َ
بعدها أل افاَ ،
حذف ِ
الياء ِمن ِ
(ه َي) والوا ِو
انظر ضرورة الشعر أليب سعيد السريايف ،111-110 :وقال ابن عصفور" :ومنه
ُ
ْ
الياء والوا ِو جمرى ِ
ِمن (هو) ،ووجه ذلك إجراء ِ
الياء والوا ِو املنصوبتي ،والياء والواو املنصوبتان قد يس َّك ِ
نان يف
ُْ
ُ
ُ ُ
ُ
ْ َُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئ
اجتُ ِز َ
اجتُ ِز َ
ئ ابلكسرةِ عنها ،والو ُاو و ْ
وحذفَت الياءُ و ْ
فس ّكنَتا ُ
الضَُّرورة ،إجراءا هلما ُْجمرى الياء والواو املرفوعتيُ ،
املنفصل ُْجمرى الض ِ
ابلضم ِة عنها ،إجراء الض ِ
َّم ِري املتّ ِ
ِ
صل" .ضرائر الشعر( 126-125 :ابختصار وتصرف
َّم ِري
ّ
َ
ُ
يسري).
23
الكتاب.31/1 :
24
ي
ويعرف بقانون املخالفة (انظر اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات ،)259 :ومنه قول ُ
العك َْرب ّ
(سُرٍر)
ضم السي ،وهي لغة فّر فيها من [احلجر( ]47/15ت616ه)" :قوله تعاىلُ :
يقرأ بفتح الراء األوىل مع ّ
الضمات( ".إعراب القراءات الشوا ّذ.)748/1 :
الضم إىل الفتح الجتماع ّ
ّ
25
يقول د .إبراهيم أنيس" :جند أن الضمة هي اليت َتتاج إىل جهد عضلي أكثر ،ألهنا تتكون بتحرك أقصى
اللسان ،يف حي أن الكسرة تتكون بتحرك أدىن اللسان ،وَترك أدىن اللسان أيسر من َترك أقصاه( ".يف
اللهجات العربية.)96 :
26
علّل (برجشرتاسر) ميل حروف احللق إىل الفتح أبن اللسان يف نطق هذه احلروف جيذب إىل وراء ،مع بسط
22

وتسطيح له ،وهذا هو عي وضعه يف نطق الفتح (التطور النحوي للغة العربية ،63 :وانظر اجلوانب الصوتية:
.)218
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مذهب
بعده ِصلتَه ،وهي مجلةٌ امسيّةٌ ،وهذا
(أي) امساا
ا
موصوال ،وما َ
 وعلى هذا التقدي ِر يكو ُن ُّ
ِ
بعد (ها) خربٌ.
العائد
ُ
االسم َ
غري أ ّن (ها) هي املبتدأُ ،ال ُ
األخفشَ ،
احملذوف ،و ُ
 وهنا يربز سؤ ِاالن:
ُ ُ ُ

يدان هذا التحليل فَ ْهما هبذا الرت ِ
كيب؟
األو ُل :هل يز ُ
ّ
ُ ا

األخفش يف كث ٍري من اجلزئيات ،فما موقِف النُّحاةِ ِِمّا َذهب ِ
ِ
إليه
ي
واآلخ ُر :يلتقي هذا
َ
َْ ُ
ُْ ّ
التحليل َ
َ َ
ورأْ ُ
ُ
ِ
املسألة؟
يف هذه

الس ِ
يف اجلَ ِ
األو ِل:
واب َع ِن ُّ
ؤال ّ

ا ِ
حاال واحد اة يف اإلفراد والتثنية واجلمع
(أي) امساا
لزومها ا
فسر لنا َ
 .1إ ّن َج ْع َل ٍّ
موصوال يُ ّ
لكل ِ
هؤالء.27
والتذكري والتأنيث ،فهي
ٌ
موصول عامٌّ يَ ْ
صلُ ُح ِّ

ِ
ِ
بعدها أ ْن
امسَ ِي اإلشارةِ و
(ه َو) ضم ِري
الغائب مل َجيُْز يف ْ
املوصول َ
 .2وأل ّن (ها) ُُمَ َّولةٌ عن ُ
ِ
طاب.
يكو َن فيهما خ ٌ

أهل املعاين أ ّن هذا الرتكيب يف النداء يؤتى به ِ
بعض ِ
ألحد غرضيُ :علُ ّو منزلة
 .3ذكر ُ
ُ

ِ 28
"فلما دخلوا عليه قالوا ّي أيُّها العز ُيز َم َّسنا وأهلَنا الضُُّّر"
األولّ :
املنادى أو َغ ْفلته  .م َن ّ
أتمروين أعبد أيُّها ِ
ِ
ِ
اجلاهلون" ]الزمر
أفغري هللا ِّ ُ ُ
]يوسف ،[88/12وم َن َ
اآلخر" :قُ ْل َ

خاصة ومشرتكة ،فاخلاصة :الذي واليت واللذان واللتان والذين والالئي والاليت،
األمساء املوصولة على ضربيّ :

27

أي وأل وذو وذا (انظر شرح قطر الندى.)102-101 :
واملشرتكة :من وما و ّ
28
انظر معاين النحو للسامرائي.330/4 :
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بعد ِ
األول فَلِما يف هذا الرت ِ
اإلهبام ،وهو ِِمّا
كيب ِم َن
ِ
اإليضاح َ
ّ .[64/39
فأما املعىن ّ
29
ِ ِ
ص ِد التَّ ْنبِ ِيه.
اآلخر فَلِما فيه ِم َن
يُوِرث
الكالم نُْب اال َ
التطويل املُ ْشع ِر بَِق ْ
وشَرفاا ؛ و ّأما املعىن َ
َ
الس ِ
ويف اجلَ ِ
ؤال الثّاين:
واب َع ِن ُّ
ِ َّ .1
ش يف إعر ِ
َخ َف ِ
الر ُج ُل):
اب (ّي أيُّها َّ
ب األ ْ
الرض ّي األسرت ّ
اابذي (ت686ه)َ :حكى َم ْذ َه َ

(أي) موصولةا يف غ ِري هذا ِ
املوضع ،ونُ ْدرةِ
ِم ْن َّ
اسم
ٌ
موصول ،وقَ ّواه بِكثرةِ ِ
أن ً
وقوع ٍّ
(أّي) ٌ

ٍ
ِ
ٍ
ف ِاب ِ
وب
االسم ال ُم َعَّر َ
لالم َ
خرب مبتدأ ُمذوفَ ،
وعلَّ َل ُو ُج َ
بعده ُ
كوهنا موصوفةا؛ وأ ّن َ
لباب النِ ِ
احل ْذ ِ
ِ
احلذف مع طُ ِ
ول ال َك ِ
ِ
الم ب (أيُّها).30
داء ،وال سيّما
مبناسبة
ف
التخفيف ِ ّ
ُ ََ
ِ
ِ
ِ
اض ِ
األخفش يف
مذهب
بعض النحاةِ على
صاري (ت761ه) :أ َْوَرَد اعرت َ
 .2ابن هشام األَنْ ّ
الر ُج ُل:
َج ْعلِ ِه ً
التقديرّ :ي َم ْن ُه َو َّ
ص اوالُ ،ح ِذ َ
صدر ِصلتِ ِه وهو ُ
(أّي) امساا َم ْو ُ
ف ُ
العائد ،و ُ
ِ
ِ
ِ
ول الْتُ ِزَم يف صلتِه أ ْن تكو َن مجلةا امسيّةا؛
صٌ
ب احلَ ْذف ،وال َم ْو ُ
ليس عْن َدان عائ ٌد واج ُ
أبنّه َ
ِ
اسم
ورَّد هذا االعرت َ
اض أب ّن (ما) يف َن ِو( :ال سيَّما زي ٌد) ابلرفع كذلك ،أل ّن (ما) ٌ
َ
ٍ
ٍ
(ه َو) ،وقد التُ ِزَم فيها األ َْمر ِان.31
ٌ
موصول ،و(زي ٌد) خربٌ ملبتدأ ُمذوف ُ

السيوطي (ت911ه) :ذكر أربعةَ اعرت ٍ
ِ
اضات للنحاةِ على ِ
(أّي) امساا
جعل
األخفش ً
َ
ّ ُ ُّ .3
ِ
يب عنها:
ا
موصوال َم ْش ُفوعةا مبا أُج َ

انظر جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع للهامشي.228 :
انظر شرح الكافية.376/1 :
انظر مغين اللبيب.109 :
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32
ِ ِ
ِ
ِ
يب
األو ُلُ :
كانت موصولةا َ
قول املازينّ وابن مالك أب ّهنا لو ْ
ّ
جلاز وصلُها بغري اجلملة االمسيّة؛ وأُج َ
ِ
ِ
الصفة
يلزم ،إذ له أن َ
الصلة ،كما التزموا فيها ا
يقول :إ ّهنم التزموا فيها ا
نوعا من ّ
نوعا من ّ
أب ّن ذلك ال َ
على َرأْيِ ُك ْم.

هور العائد وهو املبتدأ؛ وأجاب أبو
الثّاينُ :
صح ما قاله َ
قول ابن مالك ا
أيضا أبنّه لو ّ
جلاز ظ ُ
33
احلذف
ابب يكثُ ُر فيه
ُ
حيّان أب ّن له أن يقول :إ ّهنم التزموا حذفه يف هذا الباب ،أل ّن النداء ٌ
التخفيفِ ،
بدليل جوا ِز الرتخي ِم فيه دو َن غ ِريه.
و
ُ
34
ِ
َّم ،ألنّه ال يُبىن يف النداء ما
ثُ :
قول َّ
الثّالِ ُ
ب ّأال تُْبىن على الض ّ
الز ّجاج أب ّهنا لو كانت موصولة لََو َج َ

ُتام املوصول35؛ وأ ُِجيب أب ّن ذلك إّّنا يلزم إذا قُ ِّدرت معربةا قبل ِ
ِ
الصلة ِمن ِ
النداء ،ال
وصل ،أل ّن ّ
َ
يُ َ
َ
َْ َُ َ
ِ
ت َمْبنِيّة قبلَهُ ،ثّ التزموا فيها يف النداء ما كان قبله.
إذا قُ ّد َر ْ

قول ِ
تقديرا ،واإلضافةُ ُمْن تَ ِفيةٌ يف
الرابِ ُعُ :
بعضهم أب ّن ً
ّ
(أّي) املوصولةَ ال تكون ّإال ُمضافةا لَْفظاا أو ا
ِ
ِ
ِ
ت َْجمراه ،فكأ ّهنا هي
ت فيها من املضاف احملذوف فَ َجَر ْ
ضْ
يب أب ّن (ها) َع َّو َ
هذه َبو ْج َهْيها؛ وأُج َ
ُمضافة.36

ِ
ِ
ِ
ومن ِ
هذهِ األق ِ
يح َم ْذ َه ِ
ْوال الَِِّت ُس ْقناها نَرى َّ
ب األَ ْخ َف ِ
شْ ،أو
ص ِح ِ
كثريا م َن النُّحاة َعلى تَ ْ
ْ
أن ً
َدفْ ِع ا ْعِرت ِ
اضات بَ ْع ِ
ض النُّحاةِ عَلَْي ِه.

32

(ت672ه).
33
(ت745ه).
34
(ت311ه).
انظر شرح املفصل البن يعيش.130/1 :
مهع اهلوامع.53-52/1 :
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Analysis of ( )يا أيُّها اإل ْنسانExpression's Structure in terms of
Arabic Grammar
Summary
This research starts with the presentation of different opinions of the Arabic grammarians about analysis of the structure (يا
)اإل ْنسانُّ أيُّها. Al-Akhfash is one of them who tends to consider the structure ( )أيًّاas a relative pronoun that its relative clause’s beginnings
are omitted and it is assumed as ()الرجل هو من يا.
Then, this work presents a propositional analysis, based on
the Arabic dialects, which can help us often to recognise the historical development of these dialects and help us to fill in the epistemological gaps. It is known that languages are continuously changing,
even though some dialects have frozen at some stages. This is not a
standard rule because some other dialects keep changing, which
lead to have a collection of dialects that are not on the same level,
but rather disassembled. The dialects’ compositions and timeline
can be observed by using the rules of development and its directions.
The proposed analysis is based on discussing what has been
mentioned in recitation of Ibn ʿĀmir (]٣١ّ يا ّأُّّي ّهُ ّالسَّاحِ ُّر ّ( ّ)أ ٌّي ّهُ ّالُمؤمِ نُونَّ ّ[النور
]٤٩ّ](ّ)[الزخرف٣١ّالنّّ[الرحمن
ِ ّ)أيُّهُّّالث َّ َقwhere Ha (ّ)ـهhas ḍamma (in accusative
form) in the three places.
With respect to the ḍamma’s case, Ibn al-Jazarī (d. 833H) thought that “Ibn ʿĀmir put ḍamma above hā because of the yā that has
ḍamma before to follow it”. However, there is an argument in this
proof because placing ḍamma above hā is heavier than placing fatḥa
above it. How, therefore, the follower can be heavier than the followed?
From my point of view, fatḥa is a branch of ḍamma, and the origin of structure is (ّّّالر ُج ُل
َّ يّّه َُو
ُّ )ياّأ. Then wāw of (ّ)هوis omitted to be lighter in pronunciation. This rule is familiar in the necessity of Arabic
poetry. The phrase, accordingly, became (ّّّالر ُج ُل
َّ يّّه ُْو
ُّ  )ياّأand this is the
dialect of Mālik family from Asad’s tribe, and Ibn ʿĀmir recited using
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this dialect, and the phrase was written in this way in order to connect the speech by omitting wāw because of the meeting of two
sukūns. The ḍamma of  هاwas changed to fatḥa because of two reasons:
The first one: to escape from consecutive two heavy ḍamma.
The second is that the letters of the throat incline ( )هاis a one of
them) to fatḥa. The wāw then turned into alif and the structure became (ّياّأيُّها
ُّ ّ)الر ُج.
ل
َّ
According to this assessment, (ّ ّ)أيis a relative pronoun, and
what comes after is its relative clause which is a nominal sentence
which agrees with al-Akhfash’s opinion but  هاis the subject (mubtadaʾ) here not the omitted returner. The noun afterّ( )هاis the predicate (khabar).
There are two questions raised here. Does this analysis support understanding this phrase? This proposed analysis and the
Akhfash’s one coincide on many points, so, what are the grammarians’ reflections on the Akhfash’s opinion? The answer for the first
question:
1- Considering (ّ )أيa relative pronoun explains to us its consistency on one case whatever the form in which he comes; singular, dual, plural, masculine and feminine. It is a broad relative pronoun that can fit all of the previous cases.
2- There cannot be communication after ( )هاwith relative pronoun and demonstrative pronoun; because it is changed
from the third person pronoun ()هو.
3- Some of scholars of semantic mentioned that this structure
in vocative (nidā) is given for two purposes: because of the
high status of the called person (munādā) or for his negligence. Example for the first meaning:

"]"فلما دخلوا عليه قالوا ّي أيُّها العز ُيز َم َّسنا وأهلَنا الضُُّّر88/12يوسف
[
ّ
Example for the second meaning:

ِ أتمروين أعبد أيُّها
ِ
"اجلاهلون
ُ ُ ِّ أفغري هللا
َ ]"قُ ْل64/39 [الزمر
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Concerning the first purpose, this phrase carries clarity after vagueness, and this will make the speech elegant. However, the other
purpose tries to draw the called person’s attention by means of
extension.
Regarding answering the second question: I presented the
conceptions about al-Aḳhfash’s thought from some scholars such as
al- Raḍī al-Dīn Muḥammad b. al-Ḥasan al-Astarābādī (d. 686H), Ibn
Hishām al-Anṣārī (d.761H) and al-Suyūṭī (d. 911). I concluded that
most of the grammarians adopted al-Aḳhfash’s thought

either to

correct or to defend it.
Keywords: Arabic language, vocatives, vocative article ()أي, alAkhfash, ) (هاfor attention, Arabic dialects.

~ 309 ~

“ ” ياّأيُّهاّاإلنسانTerkîbinin Nahiv Açısından Tahlîli

~ 310 ~

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi
The University of Kahramanmaraş Sütçü Imam
Review of The Faculty of Theology
ISSN-1304-4524 e-ISSN-2651-2637
Bozulan Nâfile İbâdetlerin Mezheplere Göre Kazâsı
The Remediation of Disrupted Supererogatory (Nafile) Wors-hips
According to Schools
Yazarlar / Authors
Alimcan BUĞDA
Dr. Öğr. Üyesi. KSÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri
Anabilim Dalı. Kahramanmaraş / TÜRKİYE
abugda@ksu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-3190-0146
Emre BÖLÜKBAŞ
KSÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş / TÜRKİYE
emrebolukbas1994@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2978-0381
Makale Türü/ Article Types: Araştırma Makalesi /Research Article
Makale Geliş Tarihi/ Date of Receipt: 21/01/2019
Makale Kabul Tarihi / Date of Acceptance: 24/06/2019
Makale Yayın Tarihi: 30/06/2019
Yayın Sezonu/Pub Date Season: Haziran / June
Yıl/Year: 17 Sayı/Issue: 33 Sayfa /Page: 311-349
Atıf/Citation: Buğda, Alimcan-Bölükbaş, Emre. " Bozulan Nâfile
İbâdetlerin Mezheplere Göre Kazâsı ”. KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
33 (Haziran 2019): 311-349 https://doi.org/10.35209/ksuifd.515806
● Bu makale iThenticate programında taranmış ve intihal içermediği
tespit edilmiştir.

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
33 (Haziran 2019): 311-349

Bozulan Nâfile İbâdetlerin Mezheplere Göre Kazâsı
Öz
Fakihler, hadîs ve âyetlerden yola çıkarak, başlanılan nâfile
ibâdetlerin tamamlanmasının ve bozulması hâlinde kazâsının gerekip gerekmediğini tartışmışlardır. Bu hususta Hanefî âlimleri başlanılan nâfile ibâdetin tamamlanması gerektiğini ve bozulması
hâlinde kazâsının vâcip olacağını savunmuşturlar. Şâfiî ve Hanbelî
fakihleri bu türden ibâdetlerin tamamlanmasının gerekmediğini,
bozulması durumda kazâ edilmesinin vâcip olmadığını ifade etmişlerdir. Mâlikî âlimleri ise başlanılan nâfile ibâdetlerin tamamlanması gerektiğini belirtmekle beraber, ibâdetlerin özürsüz olarak bozulması hâlinde kazâyı gerekli görmemişlerdir. Fakat bu ibâdetler kişinin tercihi neticesinde yarıda bırakılırsa kazânın gerekli olduğunu
belirtmişlerdir. Makalede mezheplerin nâfile ibâdetlerin edâ ve kazâ
hususundaki görüşleri, dayandıkları delilleri ve görüş ayrılığı olan
durumlarda benimsedikleri usûl kâideleri mukayeseli olarak tahlil
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh Nâfile, Namaz, Oruç, Edâ, Kazâ,
Vâcip.
The Remediation of Disrupted Supererogatory (Nafile) Worships
According to Schools
Abstract
Based on the hadiths and the verses, the fuqahāʾ have disputed whether unfinished voluntary prayers must be fully performed
and whether their qāḍā is necessary. In this respect, Ḥanafī scholars
argue that the worship of the supererogatory, which was initiated, is
binding and will cause the accusation in the event of corruption.
Shafi and Ḥanbalī scholars are of the opinion that such worship is
not binding and does not require an accident. Although the scholars
of Mālikī think that the worship of the worship should be completed, it does not deem it necessary if the worship of the worship is
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impaired. However, they stated that if the worship is interrupted as
a result of the person's preference, the accident is necessary. In the
article, the views of the madhhabs about the worship, the proofs
they rely on and the procedures that they adopt in cases of disagreement are analyzed.
Keywords: Islam, fiqh, worship, voluntary, qāḍā, fasting
Giriş
İslâm fıkhının ibâdât, muamelât ve ukubât şeklindeki üçlü
tasnifinin ilk sırasında yer alan “ibâdetler” kısmında, kulun
Rabb’ine olan sorumlulukları ve yerine getirmesi gerekenler sâlih
ameller konu edinilmektedir. Yerine getirmesi gereken bu ibâdetler,
Hanefî âlimlerince farz, vâcip, sünnet ve nâfile şeklinde tasnif edilmiştir.
Yerine getirilmesi karşılığında sevap kazanılırken, terki her
hangi bir cezayı gerektirmeyen ve zorunlu olmayarak yapılan nâfile
ibâdetlerin, başlanması hâlinde tamamlanması ve bozulduğu zaman
kazâsının gerekli olup olmadığı farklı mezheplere mensup âlimler
arasında tartışma konusu olmuştur. Mezhepler, Kur’ân ve Sünnetten deliller getirip konuyu etraflıca ele alarak içtihatları istikametinde bir hükme ulaşmışlardır. Bu hususta mezhep mensupları arasında üç farklı görüş ortaya çıkmıştır.
Başlanılan nâfile ibâdetlerin bağlayıcı ve bozulması hâlinde
kazâsının vâcip olduğunu ifade eden Hanefî âlimleri, bu ibâdetler
için bir takım şartlar tespit ve tayin ederek sınırlandırma yoluna
gitmişlerdir. Yine özürsüz olarak bozulan nâfile ibâdetin kazâsının
vâcip olduğunu ifade eden Mâlikî âlimleri de bu ibâdetlerin sayısını
yedi olarak tespit etmişlerdir. Başlanılan nâfile ibâdetin tamamlanmasıni ve bozulduğu takdirde kazâ edilmesini muhayyerlik olduğunu savunan Şâfiî ve Hanbelî âlimleri ise konu hakkında kendi delillerini ortaya koymuşlardır.
Bu

çalışmada

nâfile

ibâdetlerin

başlanınca

tamamlan-

masının vâcip olup olmadığı ve bozulması hâlinde kazâsının gerekli
olup olmadığı hususunda mezheplerin delilleri etraflıca ele alınmış-
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tır. Metnin akışı içinde zikredilen delillere muhalif olan farklı mezhep mensubu âlimlerin itirazlarına da yer verilip deliller arasında
mukayeseler yapılarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
1. Nâfile İbadetlerin Tanımı ve Kapsamı
“Nefl” kökünden türeyen “nâfile” kelimesi sözlükte “ziyade,
ilave, fazlalık”1 mânâsına gelirken, aynı zamanda “savaştan elde
edilen maksada ilave olarak kazanılan ganimet, fazladan elde edilen
şey, bağış, hibe, bir şeyi gönüllü olarak yapmak”2 anlamlarını da
ifade etmektedir. Ayrıca -teheccüd namazını emreden âyette olduğu
gibi- “Hz. Peygamber’e ümmetinden farklı ve diğer namazlara ek
olarak emredilen ibâdet” mânâsında (el-İsrâ 17/79) kullanılmıştır.
Nâfile kelimesi Kur’ân’da “ganimetler” anlamında “nefele” kelimesinin çoğulu “enfâl” şeklinde aynı âyette iki defa (el-Enfâl 8/1); “nâfile” lafzıyla da biri “torun” (el-Enbiyâ 21/72) diğeri “ilave ibâdet” (elİsrâ 17/79) mânâsında olmak üzere dört yerde geçmektedir.3
“Nâfile” ifadesini Hanefî âlimleri, “kişinin, kendisine zorunlu
kılınmadığı hâlde farz ve vâcib ibâdetler dışında yaptığı ibâdetler”
veya “yapılması karşılığında sevap kazanılırken, terki herhangi bir
cezayı gerektirmeyen, zorunlu olmayarak yapılan ibâdetler” şeklinde
tanımlamaktadırlar.4 Hanefîlerin dışındaki diğer fakihler ise mükelleften yapılması istenen fiilleri, kesin ve bağlayıcı tarzda olursa
“vâcib (farz)”; kesin ve bağlayıcı tarzda olmazsa “mendub (nâfile)”
olarak isimlendirmektedirler. Cumhûr’a göre sünnet, müstehab,

İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab (Kahire: Dâru’l-Maâ’rif Yayınları, ts.), 6: 4509, İbrahim
Mustafa v. dğr., Mu‘cemü’l-Vasît (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989) 2: 942.
1

Zebîdî, Tâcu’l-Arûsmin Cevâhiri’l-Kâmûs (Kuveyt: Terâsü’l-Arabi Yayınları, 2000),
31: 18.
3 Muhammed Abdurrahman Abdulmün’im, Mu‘cemu’l-Mustalah ve Elfâzi’l-Fıkhiyye
(Kahire: Dâru’l-Fazilet Yayınları, ts.), 3: 391, Komisyon, Mu‘cemu Mustalahatu’lUlûmu’ş-Şer‘iyye (Riyad: Medinetu Meliku Abdulaziz li’l Ulûm ve’t-Tekniyyetu
Yayınları, 2017), 4: 1673, Fahrettin Atar, “Nâfile”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 32: 290.
4 Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl es-Serahsî, Usûlu’s-Serahsî (Beyrut: Dârü’lKütübi’l-İlmiyye Yayınları, 2015), 1: 115, Abdulaziz Buhârî, Keşfu’l-Esrâr an Usûli
Fahri’l-İslâm el-Pezdevî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, 2009), 2: 439.
2
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tatavvu’ ve nâfile aynı anlama gelmekte, hüküm olarak da aynı derecededirler.5
Hanefîlerin literatüründe dinen mükelleften yapılması istenen
fiiller (teklifî hükümler), talebin kuvveti yanında delilin kat‘î ve
zannî oluşu da dikkate alınarak farz, vâcib, sünnet ve nâfile şeklinde dört kısma ayrılmaktadır. Bu ayrıma göre yapılması delâlet ve
sübut yönünden kat‘î delillerle kesin ve bağlayıcı tarzda yapılması
istenen fiiller “farz”; zannî delillerle kesin ve bağlayıcı tarzda yapılması istenen fiiller “vâcib”; kesin ve bağlayıcı olmaksızın yapılması
istenen ve yapanın sevabı hak etmekle birlikte yapmayanın cezalandırılmayacağı fakat kınanacağı fiiller “sünnet”; yapmayanın cezalandırılmayacağı ve kınanmayacağı fiiller “nâfile”, “mendub”, “müstehab”, “tatavvu’” ve “âdâb” hükmünü almaktadır.6 Hanefîler, nâfileyi çoğu kere ğayr-i müekked sünnet, mendub, müstehab, tatavvu’
ve âdâb ile eş anlamlı olarak kullanmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle
müekked sünnetin dışındakiler nâfile kısmında yer almaktadır.7
Bununla beraber el-İhtiyâr, Kenzu’d-Dekâik, el-Hidâye gibi temel
Hanefî eserlerinde müekked sünnetler “nâfile” başlığı altında incelenip ayrı bir başlığa ihtiyaç duyulmamıştır.8 Bu durumu Aynî (ö.
855/1451) el-Binâye Şerhu’l-Hidâye adlı eserinde şu şekilde izah
etmektedir: “Merğinanî (ö. 593/1197), farz ve vâcib namazları izah
ettikten sonra nâfile namazlar kısmına geçmiş ve burada da ilk önce
sünnet olan namazları beyan etmiştir. Çünkü nâfile kelimesi, “sün-

Ebû Hamid Gazâli, el-Mustasfâ (Medine: Câmiatü’l-İslâmiyye Yayınları, h. 1413),
1: 210, Vehbe Zühayli, İslâm Fıkıh Ansiklopedisi (İstanbul: Risale Yayınları, 1994),
2: 171, Hasan Karakaya, Fıkıh Usûlü (İstanbul: Beka Yayınları, 2013), 245.
6 Serahsî, Usûlu’s-Serahsî, 1: 110-116, Abdulaziz Buhârî, Keşfu’l-Esrâr, 2: 436440, Atar, “Nâfile”, 32: 290.
7 Hamdi Döndüren, “Nâfile”, Şamil İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Şamil Yayınları,
2000), 6: 125.
8 Mevsilî, el-İhtiyâr li-Ta‘lîli’l-Muhtâr (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, ts.),
1: 65, Ebu’l-Berakât en-Nesefî, Kenzu’d-Dekâik (Beyrut: Dâru’l-Beşâiru’l-İslâmiyye
Yayınları, 2011), 176, Bedrüddîn Mûsâ b. Ahmed el-Aynî, el-Binâye fi Şerhu’lHidâye (Beyrut, Dâru’l-Fikir Yayınları, ts.), 2: 604.
5
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net” kelimesine kıyasla daha kapsamlıdır. Ancak sünnet, nâfileden
daha güçlü olduğu için sünnetleri öne almıştır.”9
2. Edâ ve Kazâ
Sözlükte “borç veya görevi yerine getirmek, bir şeyi yerine
ulaştırma, îfâ etme”10 gibi anlamlara gelen “edâ” kelimesi, fıkıh terimi genel olarak “dini ve hukuki bir görevin gerektiği usûl ve şekilde zamanında yerine getirilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.11 Fakat Hanefî usûl âlimleri emredilen fiilin belli bir zamanda gerçekleştirilmesi şartını aramadıkları için edâyı “emirle sabit olan şeyin bizzat kendisini yerine getirmek” şeklinde tarif etmektedirler.12 Şâfiî
âlimlerine göre edânın olabilmesi için yapılacak görevin belli bir zamanı olması şarttır. Bu sebeple Şâfiîler edâyı terim olarak “bir şeyin
şer’an belirlenmiş vakti içinde yerine getirilmesi” şeklinde izah etmektedirler. Bu ayrım pratikte zamanı belirlenmemiş olan zekât ve
keffâret gibi konularda açığa çıkmaktadır. Şöyle ki Şâfiî âlimleri bu
gibi yerlerde yapılan îfâlara “edâ” ismini vermemektedirler.13
Kelime anlamı “hüküm vermek, bir ihtiyacı gidermek, bir şeyi
sona erdirmek, borcu ödemek, ilişiği kesmek, öldürmek”14 olan
“kazâ”, fıkıh terimi olarak üç farklı anlamda kullanılmaktadır.15 Ancak konumuzla ilgili olan mânâsı için yapılan tanımlar şöyledir: “Bir
vâcibi vakti çıktıktan sonra yapmak;16 kendisine vâcib olan şeyi

Aynî, el-Binâye, 2: 604.
İbrahim Mustafa, v. dğr., Mu‘cemu’l-Vasît, 1: 10.
11 Ali Bardakoğlu, "Edâ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV
Yayınları, 1994), 10: 389.
12 Molla Civen, Nuru’l-Envâr fi Şerhi’l-Menâr (İstanbul: Mektebetü’l-Hanefiyye
Yayınları, 2017), 1: 171, Ebû Zeyd ed-Debûsî, Takvîmu’l-Edille fi Usûli’l-Fıkh
(Beyrut: Mektebetü’l-Asriyye Yayınları, 2006), 92-93, Abdulaziz Buhârî, Keşfu’lEsrâr, 1: 201.
13 Bardakoğlu, "Edâ", 10: 390, Gazzâli, Mustasfâ, 1: 320-321, Muhammed b. Ömer
b. Hüseyn er-Râzî, el-Mahsûl fi İlmi Usûlu’l-Fıkh (Beyrut, Müessesetu’r-Risâle
Yayınları, ts.), 1: 116-119.
14 İbrahim Mustafa, v. dğr., Mu‘cemu’l-Vasît, 2: 742-743.
15 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kâmil Yaşaroğlu, "Kazâ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25: 110-113.
16 Vehbe Zühayli, İslâm Fıkıh Ansiklopedisi, 2: 253.
9
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misli bir şeyle yerine getirmek;17 dar veya belli bir vakti olan vâcibi
vakti çıktıktan sonra îfâ etmek”.18
Her ne kadar “edâ” terimi istenilen emrin vaktinde ve diğer
şartlarına riayet edilerek yapılması mânâsında kullanılsa da yer yer
bu iki kavram birbirinin yerine kullanılmaktadır. Mesela Allah
َّ َور ُه ْم َو ْلي
Teâla, Kur’ân-ı Kerîm’de (ق
ِ ط َّوفُوا بِ ْالبَ ْي
َ ُ)ث ُ َّم ْليَ ْقضُوا تَفَث َ ُه ْم َو ْليُوفُوا نُذ
ِ ت ْالعَت۪ ي
“Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o Eski
Ev’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (el-Hac 22/29) buyurarak “kazâ” kelimesini “edâ” mânâsında kullanmıştır. Mezheplerin kazâ hususundaki var olan ihtilâflarına girmeden, konumuz gereği sadece -nâfile
kapsamında değerlendirilen- başlanmış olup ancak bozulan ibâdetlerin kazâsı ile alakalı görüşleri ve tartışmaları detaylı olarak incelenecektir
3. Başlanılıp Bozulan Nâfile İbâdetlerin Kazâsı
Kişinin başlamış olduğu nâfile namaz, oruç vs. ibâdetlerini
kendi isteği veya harici bir nedenle yarıda kesmesi durumunda bu
ibâdeti tekrardan kazâ edip etmeyeceği mezhep âlimlerince tartışılmaktadır. Mezheplerin bu husustaki görüşleri kısaca şu şekilde sınıflandırılabilir:
- Nâfile bir ibâdete başlanıldığı anda tamamlanmasının vâcip
ve her ne sebepten olursa olsun yarıda kesen kimseye yarıda bıraktığı bu ibâdetin kazâsının gerekli olduğu görüşünü savunanlar: Hanefî mezhebi. Oruç hakkında İmam Evzâî de bu görüştedir.19
- Başlanılan nâfile ibâdetin tamamlanmasının vâcip ve kişinin kendi tercihi üzere yarıda kesilmesi hâlinde kazânın gerekeceğini ancak haricî bir sebepten dolayı bozulan nâfilelerin kazâsının
gerekmeyeceğini savunanlar: Mâlikî mezhebi.

Abdulaziz Buhârî, Keşfu’l-Esrâr, 1: 201, Debûsî, Takvîmu’l-Edille, 92.
Gazzâli, Mustasfâ, 1: 320, Râzî, Mahsûl, 1: 116, Yaşaroğlu, "Kazâ", 25: 110.
19 Ebû Câfer et-Tahâvî, Muhtasaru İhtilâfu’l-Ulemâ (Beyrut: Dâru’l-Beşâiru’lİslâmiyye Yayınları, 1996), 1: 311.
17
18
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- Nâfile ibâdetlerin bağlayıcı olmadığı ve her ne sebeple olursa
olsun yarıda kesilen bu ibâdetlerin kazâsının gerekmediğini savunanlar: Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri.
Mezheplerin görüşlerinin detaylarına ve delillerine geçmeden
şu hususu hatırlatmakta fayda var. Mezheplerin tamamı “Haccı ve
umreyi Allah için tamamlayınız.” (el-Bakara 2/196) âyeti gereğince
nâfile hac ve umrenin başlanınca tamamlanmasının ve yarıda bırakıldığı takdirde kazâsının vâcip olduğunu kabul etmektedirler.20
3.1. Hanefî Mezhebi’nin Görüşü ve Delilleri
Hanefî mezhebi başlanılan nâfile ibâdetin her ne sebepten
olursa olsun yarıda kesen kimseye, bu ibâdetin kazâsının gerekli
olduğu görüşünü benimsemektedir. Hanefî âlimleri, nâfile ibâdetleri
“zorunlu olmayarak yapılan ve karşılığında sevap kazanılırken, terki
her hangi bir cezayı gerektirmeyen”

21

şeklinde tarif etmelerine rağ-

men, başlanılan bu türden ibâdetlerin başlanması hâlinde asgari
düzeyde tamamlanmasını vâcip kabul etmektedirler. Bu asgari düzey ise namazda iki rekât, oruçta bir gün olmaktadır. Mezheb âlimleri bu ibâdetlere fiilî olarak başlanılması şartını aramayıp, adak
gibi kavlî olarak başlanılabilen nâfile ibâdetlerin de kazâsının gerekli olduğunu savunmaktadırlar.22 Hanefî mezhebinin teşekkülünden
önce sahâbeden birçoğu mesela Ebû Bekr ve İbn Abbas, tâbiînden
Hasan Basrî, Mekhûl ve Nehâî’ye göre de bu türden ibâdetlerin tamamlanması ve bozulması hâlinde kazâsı gerekmektedir.23 Fakat
Hanefî fakihleri başlanılması sebebiyle bağlayıcı olan ve bozulması
hâlinde kazâsı istenilen nâfile ibâdetlerde bir takım şartlar aranmaktadırlar. Bu şartlar şunlardır:
- İbadete sahih bir şekilde başlanılmış olması ilk şarttır. Şöyle ki kişi nâfile namaza abdestsiz olarak veya üzerinde namaz kılEbû Bekir b. Mesûd Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâ’i fî Tertîbi’ş-Şerâi’ (Kahire: Dâru’lHadis Yayınları, 2004), 2: 281, Tahâvî, Muhtasaru İhtilâfu’l-Ulemâ, 1: 311.
21 Serahsî, Usûlu’s-Serahsî 1: 115, Abdulaziz Buhârî, Keşfu’l-Esrâr, 2: 439.
22 Zeynüddîn İbn Nüceym, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik (Beyrut: Dârü’lKütübi’l-İlmiyye Yayınları, 1997), 2: 100.
23 Muhammed Emîn İbni Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr alâ’d-Dürri’l-Muhtâr (Riyad: Dâru
Âlemu’l-Kutub Yayınları, 2003), 2: 474.
20
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masını engelleyecek kadar necaset varken başlar, sonrasında bu
ibâdeti bozarsa, kazâ gerekmemektedir. Çünkü namazın sahih olarak başlaması için gerekli olan temizlik şartını yerine getirmemiştir.24
- Özü itibariyle nezir olmaya elverişli olmayan nâfile ibâdetler
bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Hasta ziyareti, tilavet secdesi ve abdest bunlara örnektir. Zira bu fiiller asıl itibariyle kast edilen
şeyler olmamaktadır.25Örneğin abdest kendi başına bir ibâdet sayılmadığı için yarıda bırakılan abdestin kazâsına gerek olmadığı ifade edilmiştir. Zira abdest, başlı başına bir ibâdet olan namaz için
bir temizliktir.26
- Sahih olması konusunda başlangıcı sonuna bağlı olmayan
nâfile ibâdetler bu kapsama dâhil edilmemektedir. Şöyle ki sadaka
ve kıraat gibi ibâdetler, sahih yani tam olması sonuna bağlı olmadığından kazâsı ve tamamlanması istenmemektedir. Çünkü başlanılan bir sadaka ibâdeti yarıda kesilse de yapılan sadaka kıymetince
sevap elde edilebilmektedir. Yani sadakanın tamamlanması için kalan kısmında tasadduk edilmesi şartı aranmamaktadır. Oysa namazdan sevap elde etmek için asgari olarak iki rekat kılınması gerekmektedir. Çünkü namaz fiilin sahih olarak başlanması ve tam
olarak tamamlanması gerekmektedir. Bu da namaz fiilinin başlangıcının sonuna bağlı olduğunu göstermektedir. Aksi takdirde bu fiil
namaz olarak isimlendirilmez. Fakat kıraat ve sadaka böyle değillerdir. Şeybânî’ye göre i‘tikâf da başı sonuna bağlı olan bir ibâdet
olmadığı için bu kâidenin dışında kalarak kazânın gerçekleşmediği
bir ibâdetten olmuştur. Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf’a göre i‘tikâf başı
sonuna bağlı olan bir ibâdet olduğu için bu kâideye dahil edilmiştir.27 Namaz, oruç, hac bu kurala uyan ibâdetlere örnek teşkil etKâsânî, Bedâiu’s-Sanâ’i, 2: 281.
İbni Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, 2: 474.
26 Civen, Nuru’l-Envâr, 1: 222-229.
27 Şeybânî’ye göre, i‘tikâfın başı sonuna bağlı olan bir ibâdet olmaması; bu ibâdetin
bir saat gibi kısa sürede de gerçekleşe bilmesi imkanı dolayısıyladır. Ebû Hanîfe ve
Ebû Yusuf’a göre, i‘tikâf başı sonuna bağlı olan bir ibâdettir. Çünkü bu ibâdetin
asgari süresi bir gündür. Detaylı bilgi için bkz. Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b.
24
25
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mektedir.28
İbn-i Âbidîn’in Reddu’l-Muhtâr isimli eserinde bu şartları taşıyan nâfile ibâdetler dörtlük hâlinde şöyle ifade edilmiştir:
ّأخذاّلذلكّمماّقالهّالشارع...ّمنّالنوافلّسبعّتلزمّالشارع
ّعكوفهّعمرةّإحرامهّالسابع...ّمن صومّصالةّطوافّحجهّرابع
Türkçesi: Şâri‘’in(Hz. Muhammed’in) sözlerinden alınarak, nâfilelerin yedisinin kazâsı başlayana gereklidir: Oruç, namaz, tavaf, hac,
i‘tikâf, umre ve ihram29
Bu şartlar açıklandıktan sonra Hanefîler bu görüşlerinin temeli olan delilleri şu şekilde sıralamaktadırlar:
“Ey inananlar, Allah’a ve Hz. Peygambere itâat edin ve yaptıklarınızı iptal etmeyin.” (Muhammed 47/33) Hanefî mezhebinin bu
konu hakkında delil olarak zikrettiği âyet-i kerîmede yer alan “yaptıklarınızı iptal etmeyin” ifadesiyle yapılan her türlü işin boşa çıkarılmaması vurgulanmaktadır. Başlanılan nâfile oruç, namaz vs. diğer ibâdetler de gözetilmesi gerekilen esaslar bakımından farz ve
vâcip ibâdetlerle aynıdır. Farz namazda aranan kıraat, setri avret
vs. diğer şartlar, nâfile namazda da aranmaktadır. Başlanılan nâfile
bir ibâdet Allah’a yaklaşmak gayesi ile başlandığı için bu ibâdetin
iptal edilmesi sevabının da iptal edilmesi mânâsına gelmektedir.
Sevabı elde etmek, tek rekât namaz veya günün bir kısmında oruç
tutmakla olmayacağından bu ibâdetlerin tamamlanarak amelin iptal edilmemesi gerekmektedir.30 Hanefîler, bu âyetten yola çıkılarak
kavlî veya fiilî olarak başlanılan nâfile ibâdetlerin tamamlanmasının
vâcip olduğunu ve başlanılan ibâdetin özürsüz olarak bozulmasının
haram olduğu savunmaktadırlar.31 Hatta kişinin normalde sevap
elde etmek için başladığı bu ibâdetini bozup sonrasında da kazâ
Abdilcelîl el-Merğinânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyetu’l-Mübtedî (Kahire: Mektebetü’lTevfikiyye Yayınları, 2008), 2: 70-71
28 İbni Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, 2: 474.
29 İbni Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, 2: 477.
30 Ebû Bekir Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân (Beyrut:Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları,
2003), 1: 285.
31 Kasânî, Bedâiu’s-Sanâ’i, 2:276, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl es-Serahsî,
Mebsût (Dâru’l-Ma’rafe Yayınları, Beyrut, ts.) 3: 69-70.
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etmemesinin, başından edâ edilmeyen yani hiç başlanmamış bir
ibâdetin terkinden daha kötü olduğu belirtilerek, edânın yerine geçen kazânın yapılması vâcip görülmüştür.32
“Sonra bunların izinden ard arda Peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik, ona İncil’i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz yazmadık. Fakat kendileri
Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi
uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik.
İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır.” (el-Hadîd 57/27) âyeti ve
“Bir toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve malca) daha çok olduğu
için yeminlerinizi -aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra- çözüp bozan (kadın) gibi olmayın. Allah,
bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ihtilâfa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır.” (en-Nahl
16/92) ayetlerinde ise Allah Teâla söz veren veya yemin edip sözünün gereğini yerine getirmeyen kimseyi misâl vermiştir. Bu örnek,
Allah’a yakınlık için yapılan her türlü şeye şâmil olduğundan başlanılan nâfile ibâdetin tamamlanmadan yarıda bırakılmasını da nehyetmektedir. Bu sebepten başlanılan şeyin tamamlanması gerekmektedir ki şayet söz konusu fiil yarıda bırakılmışsa bu da kazâ ile
gerçekleşmektedir.33
Yukarıda açıklanan âyetler ile Hanefîler, başlanılan her türden ibâdetin -isterse bu ibâdet kişinin yapıp yapmamakta muhayyer olduğu nâfile ibâdetler olsun- bağlayıcı olduğu ve tamamlanması gerektiği kanaatine ulaşmışlardır.34 Zira kişinin muhayyerlik
hakkının, bu ibâdete sahih olarak başlamazdan önce olduğunu,
başlanıldığı andan itibaren ibâdetin tamamlanmasının vâcip olacağı
görüşündedirler.

35

Abdulaziz Buhârî, Keşfu’l-Esrâr, 4: 79.
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2: 275.
34 Serahsî, Mebsût, 3: 69-70.
35 Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, Kitâbu’l-Hücce alâ Ehli’l-Medine (Beyrut:
Âlemu’l-Kütüb Yayınları, 1983), 2: 302.
32
33
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Hanefîlerce bozulan nâfile ibâdetlerin kazâsı için gösterilen
diğer bir delil “Sonra orucu geceye kadar tamamlayın.” (el-Bakara
2/187) âyetidir. Âyette “oruç” lafzı âm lafız36 olduğu için nâfile,
vâcip veya farz olan tüm oruçları kapsamaktadır. Allah âyette, orucun bitirilme vakti olan akşama kadar tutulmasını emretmiştir. Buna göre farz veya nâfile bir oruca başlayan kimsenin bu ibâdeti yerine getirmesi vâcip olur ki özürsüz olarak bu ibâdetten çıkamaz.
Eğer çıkarsa da emrin gereği olarak kazâ etmesi gerekmektedir.37
Hanefîler başlanılıp bozulan nâfile ibâdetlerin kazâsının gerekliliğine âyetlerin dışında Sünnetten ve kıyas yolu ile deliller de
ortaya koymuşlardır. Hadîs olarak çeşitli tarik ve lafızlarla ulaşan
Hz. Peygamber’in, Hz. Âişe ve Hz. Hafza’nın oruçlarını bozmaları
haberi üzere “Yerine başka gün kazâ yap!”38 dediği haber delil gösterilmektedir.39
Cessâs’ın (ö. 370/981) Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eserinde sened
ve metin olarak çok geniş şekilde incelediği bu hadîs özetle şu şekilde izah edilebilir: Hadîs yalnızca Hz. Âişe’den farklı tariklerle gel"Bir kullanımda sözlük anlamına uygun olarak bütün fertleri istisnasız bir
şekilde kapsayan lafız" için kullanılan bir usûlü fıkıh terimidir. Detaylı bilgi için
bkz. Ali Bardakoğlu, "Âm" Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV
Yayınları, 1989), 2: 552-553.
37 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2: 283-284, Muhammed Ali Sâyis, v. dğr., Tefsîru
Âyêtu’l-Ahkâm (Dimeşk: Daru İbni Kesîr ve Dâru’l-Kâdiri Yayınları, 2002), 1: 175176, Muhammed Ali Sabûnî, Ravêiu’l-Beyân Tefsiru Âyêti’l-Ahkâm mine’l-Kur’ân
(Dimeş: Mektebetu’l-Gazâlî Yayınları, 1980), 1: 213.
38 Hadisin tam metni: Âişe (ra.) anlatıyor: Ben ve Hafsa nâfile oruç tutuyor idik.
Bize yiyecek hediye edildi. Ondan yedik. Resûlullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem
yanımıza girdi. Hafsa (cür’ette) babası gibiydi, sözde benden evvel davranıp: "Ey
Allah’ın Resulü, Âişe ve ben nâfile oruca niyet etmiş, bu niyetle sabaha
kavuşmuştuk. Bize bir yemek hediye edildi. Biz de ondan yedik" dedi.
Peygamber, “Bunun yerine bir başka gün kaza orucu tutun!" buyurdu. Muhammed
b. Hasan eş-Şeybânî, el-Muvattâ li-İmâm Muhammed (Lecnetü İhyâu’t-Terâs
Yayınları, Kahire, 1994), 120, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre et-Tirmîzî,
Sünen-i Tirmîzî (Riyad: Mektebetü’l-Maârif Yayınları, h. 1417), 182, Abdullah b.
Yusuf ez-Zeylâî, Nasbu’r-Râye li-Ehâdîsi’l-Hidâye (Cidde: Müessetu’r-Reyyân
Yayınları, ts.), 2: 466, Ebi Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali Beyhâki, Sünenü’l-Kübrâ
(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, 2003), 4: 463-466, Ebû Dâvud Süleyman
b. Eşâs es-Sicistânî, Sünen-i Ebî Dâvud (Riyad: Mektebetu’l-Maârif Yayınları, h.
1424), 431.
39 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2: 286-287, Şeybânî, el-Muvattâ li-İmâm Muhammed,
120, Serahsî, Mebsût, 3: 69, Kasânî, Bedâiu’s-Sanâ’i, 2: 651, İbnü’l-Hümam, Şerhu
Fethu’l-Kadîr (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, 2003), 2: 366.
36
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mektedir.40 Ravilerden Zührî (ö. 124/742) rivayeti Urve’den (ö.
94/713) dinlemediğini diğer bir rivayete göre dinlediyse dahi unuttuğunu söylemesi sebebiyle hadîs “mürsel”41 olarak kabul edilmektedir. Hanefî âlimleri mürsel hadîs ile amel edilebileceğini ifade ettiklerinden, bu inkıtâ hadîsin kabulüne engel olmamaktadır.42
Hadîslerin metinlerinde yer alan ifadeler dikkate alındığında Hz.
Âişe ve Hz. Hafsa’nın oruçlu olmaları, bu oruçlarını kendilerine verilen bir şeylerle bozmaları ve Hz. Peygamber’in, Âişe ve Hafza’dan
bozdukları orucu tekrardan kazâ etmelerini istemesi tüm rivayetlerde ortaktır. Rivayeetlerin bazısında ikisinin de nâfile oruç tuttukları
bazısında da nâfile lafzı olmasa da, nakillerin tamamında Hz. Peygamber kazâyı emretmiştir. Cessâs bu hadîsin “müstefîz”43 olduğunu belirtmektedir. Hadîs, nâfile bile olsa yarıda bırakılan ibâdetlerin
kazâsının gerektiğine delil olarak göstermektedir.44 Bununla birlikte
söz konusu rivayet, hadîs âlimleri tarafından zayıf olarak kabul
edilmiştir.45
Delil olarak dile getirilen diğer bir hadîste ise Ümmü Seleme,
nâfile oruç tutarken orucunu bozunca Hz. Peygamber (s.a.v), “Yerine başka bir gün oruç tut!” buyurmuştur.46
Hanefî âlimleri, Haccac b. Amr’ın Hz. Peygamber’den rivayet
ettiği “Kimin bir yeri kırılır veya sakatlanırsa ihramdan çıkar ve
kendisine başka bir hac yapması gerekir.”47 hadîsi ve “Haccı ve umBeyhâki, Sünenü’l-Kübrâ, 4: 463-466, Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2: 286-287.
İsnadında, sahâbî olan râvisi veya diğer râvilerinden biri zikredilmeyen hadisdir.
Detaylı bilgi için bkz. Salahattin Polat, "Mürsel" Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 32: 52-54.
42 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 2: 286-287, Serahsî, Mebsût, 3: 69, Şeybânî, elMuvattâ li-İmâm Muhammed, 120, Mürsel hadisin kabulü hususunda bkz. Ebû
Bekir el-Cessâs, el-Fusûl fi’l-Usûl (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, 2010),
2: 30-41, Ebu’l-Yusr el-Pezdevî, Ma’rifetu Hucecü’ş-Şer’iyye (Beyrut: Müessetü’rRisâle Yayınları, 2000), 138-141, Debûsî, Takvîmu’l-Edille, 210-215.
43 Haber-i vâhidin en üst derecesi için kullanılan hadîs terimidir. Detaylı bilgi için
bkz. Zekariya Güler, "Müstafîz", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,
(Ankara: TDV Yayınları, 2006), 32: 135-136.
44 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 287.
45 Tirmîzî, Sünen-i Tirmizi, 182, Zeylâî, Nasbu’r-Râye, 2: 467.
46 Zeylâî, Nasbu’r-Râye, 2: 467.
47 Nesâî, Sünen-i Nesâî (Celâleddin Suyûti’nin Şerhi ve İmam Sindî’nin Haşiye’siyle
40
41
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reyi Allah için tamamlayın!” (el-Bakara 2/196) âyetini de delil olarak
sunmaktadırlar. Hadîs ve âyette, hac ibâdetini yapmakta olan kişinin ihtiyarî olmasa da bu ibâdetten çıkması durumunda kazâsı gerektiği gibi “hac” lafzı “farz” veya “nâfile” olarak ayrılmadığı için nâfile ibâdetin de kazâsına delil gösterilmekte ve diğer nâfileler hac ve
umreye kıyas yapılmaktadır.48
Son delil olarak Cessâs, nâfile ibâdetlerin Allah’a yaklaştıran
ibâdetler olması sıfatını, kabzedilmiş sadaka ile kıyaslamaktadır.
Cessâs, kabzedilmiş sadaka yakınlaşmak maksadı ile verildiğini ve
dönme imkânı olmaması hususunda âlimlerin icmâının bulunduğunu söyleyerek, başlanılan nâfile ibâdetleri de kabzedilmiş sadaka
gibi olacağını belirtmektedir.

49

Bu kıyasın sonucu başlanılan nâfile

ibâdetin tamamlanması gerekmektedir.
Özetle Hanefî âlimleri gerek âyetlerden gerekse de hadîslerden yola çıkarak, başlanılan nâfile bir ibâdetin başlanılmasıyla bağlayıcı ve tamamlanmasının vâcip hükmünde olduğu görüşündedirler. Yani kişi nâfile ibâdete başlama hususunda muhayyerdir ancak
başladığı andan itibaren bu muhayyerlik hakkı bitmektedir. Bu görüşün gerekçesi ise:
1. Rivayet edilen bazı hadîslerde nâfile ibâdetin kazâsının istenmesi.
2. “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın!” (el-Bakara 2/196) âyeti
ve çeşitli hadîslerde mutlak olarak bozulan ibâdetlerin kazâsından
hareketle nâfile ibâdetlerin de kazâsının bu âm ifadelerin kapsamına gireceği görüşü.
3. “Amellerinizi iptal etmeyin!” (Muhammed 47/33) ve benzeri âyetlerden yola çıkılarak, başlanılan her türlü ibâdetin tamamlanması-

beraber), (Beyrut: Dâru’l-Ma’rafe Yayınları, ts.), 5: 219, Muhammed b. Yezid elKazvînî İbn Mâce, Sünen-i İbni Mâce (Beyrut: Dâru’l-İhyâi’l-Kutubu’l-Arabî
Yayınları, ts.), 2: 1028, Ebû Dâvud, Sünen-i Ebi Dâvud, 323.
48 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 286, Ebû Hasan Nureddin Ali b. Sultân Muhammed
Ali el-Kâri, Fethu Babi’l-İnêye bi Şerhi’n-Nikâye (Beyrut: Dâru’l Erkâm Yayınları,
1997), 1: 334.
49 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 287.
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nın gerektiği ve herhangi bir şekilde bozulması halinde kazâsının
vâcip olduğu düşüncesidir.
3.2. Şâfiî ve Hanbelî Mezhebi’nin Görüşü ve Delilleri
Başlanılan nâfile ibâdetten özürsüz olarak çıkmanın mekruh,
tamamlanmasının müstehap olduğunu savunan Şâfiî ve Hanbelî
mezhepleri, her ne sebeple olursa olsun yarıda kesilen nâfile ibâdetlerin kazâsının gerekmeyeceği görüşündedirler.50 Şâfiî âlimi Hatîb
Şirbînî (ö. 977/1570) Muğni’l-Muhtâc isimli eserinde, nâfile ibâdetten özürsüz olarak çıkıldığında kazâsının yapılması yani ibâdete geri
dönülmesini ifade etmiştir. Ancak bu dönüşün hükmünü vâcip,
ismini de kazâ olarak zikretmemiştir. Ayrıca bu görüşün İmam
Şâfiî’den de (ö. 204/820) nakledildiğini ifade etmiştir.51 Ahmed b.
Hanbel’in de (ö. 241/855) özürsüz olarak bozulan nâfile ibâdetlerin
tamamlanması gerektiğine dair görüşleri bulunsa da mezhep içerisinde tercih edilen görüşü, kazânın vâcip olmayacağı şeklindedir. 52
Ancak Şâfiî mezhebi âlimleri, kişi nâfile bir ibâdeti kendisine zorunlu kılarsa, yani “ben şunu yapacağım!” şeklinde kesin bir tutumu
olursa, başlayıp terk ettiği nâfilenin kazâsının kendisine vâcip olacağı görüşündedirler.53 Nevevî Mecmû‘ Şerhu’l-Mühezzeb isimli eserinde, Hz. Ömer, Hz. Ali, İbn-i Mesud, İbn-i Ömer, İbn-i Abbas, Cabir b. Abdullah ve Süfyan es-Sevrî’nin de bu görüşte olduğunu aktarmıştır.54
Ebû Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Mâverdî, Hâvi’l-Kebîr (Beyrut: Dârü’lKütübi’l-İlmiyye Yayınları, 1994), 3: 468, Ebû Zekeriya Yahya b. Şeref en-Nevevî,
Ravdatu’t-Tâlibîn (Suud: Daru Âlemu’l-Kutub Yayınları, 2003), 2: 251, Ebû İshâk
eş-Şîrâzî, Mühezzeb fî Fıkhı’ş-Şâfiî (Dimeş: Dâru’l-Kalem Yayınları, 1992), 2: 629,
Şemsüddîn Muhammed b. Abdillâh, b. Muhammed ez-Zerkeşî, Şerhu’z-Zerkeşî alâ
Muhtasari’l-Hırakî (Riyad: Mektebetu Abîkân Yayınları, 1993), 3: 617-621, Ebû
Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme, Kâfî, (yy.: Dâru’l-Hicr Yayınları,
1997), 2: 269.
51 Muhammed Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifeti Meânî Elfâzı’l-Minhâc
(Beyrut: Dâru’l-Ma’rafe Yayınları, 1997), 1: 656.
52 İbn Kudâme, Kâfî, 2: 269, Zerkeşî, Şerhu’z-Zerkeşî, 3: 617.
53 Ebû Yahya Zekeriya el-Ensârî, Esne’l-Matâlîb Şerhu Ravzi’t-Tâlib (Şehâbettin
Remlî’nin haşiyesiyle birlikte) (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, ts.), 1:
430.
54 Ebû Zekeriya Yahya b. Şeref en-Nevevî, Mecmû‘ Şerhu Mühezzeb (Ürdün: Beytu’lEfkâr Yayınları, 2005), 2: 1485.
50
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Şâfiî ve Hanbelî âlimlerinin başlanılan nâfile ibâdetin bozulması hâlinde kazâsının gerekli olmadığına dair delilleri şunlardır:
Ümmü Hânî’den (r.a) gelen bir rivayet şöyledir: “Resûlullah (s.a.v), Ümmü Hânî’nin yanına girdi ve içecek bir şey istediğini
söyledi. Sonra Ümmü Hânî şöyle dedi: ‘Resûlullah ondan içti ve bana verdi, ben de içtim ve: Ya Resûlallah! Ben oruçlu idim!’ dedim.
Resûlullah: ‘Şayet Ramazan orucunu kazâ ediyorsan onun yerine
başka bir gün kazâ et, eğer nâfile oruçsa dilersen kazâ et, dilersen
kazâ etme!’ buyurdu.” Farklı bir rivayette Hz. Peygamber, Ümmü
Hânî’ye: “Sen kazâ oruç mu tutuyordun?” buyurdu. O da “Hayır!”
dedi. Hz. Peygamber: “Şayet nâfile ise sana zararı olmaz.” buyurdu.
Diğer bir rivayette ise Ümmü Hânî’ye, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Nâfile orucu tutan kimse kendi nefsinin emiridir! Dilerse
oruç tutar, dilerse iftar eder.”55 Delil olarak öne sürülen diğer bir
hadîs ise şöyledir: Âişe (r.a) şöyle dedi: “Resûlullah bana bir gün:
‘Ya Âişe! Yanınızda yiyecek bir şey var mı?’ buyurdu. Ben: ‘Hayır, ya
Resûlallah! Yanımızda yiyecek bir şey yok!’ dedim. Resûlullah: ‘O
hâlde ben orucum.’ dedi ve dışarı çıktı. Müteakiben bize bir şey hediye edildi veya ziyaretçiler bir şey getirdi. Resûlullah geri döndü
ben: ‘Ya Resûlallah! Bize bir hediye geldi veya ziyaretçiler bir şey
getirdi. Ondan sana bir parça sakladım.’ dedim. Resûlullah: ‘O nedir?’ buyurdu. Ben: ‘Hays yemeğidir.’ dedim. Resûlullah: ‘Onu getir!’ dedi. Ben onu getirdim, Resûlullah ondan yedi sonra: ‘Ben
oruçlu olarak sabahlamıştım.’ buyurdu.”56
Nâfile ibâdetin kazâsına gerek olmadığını savunan mezheplerin delil olarak sunduğu diğer bir hadîs ise şöyledir: Ümmü Seleme
(r.a) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v) sabahladığı zaman oruç tutmayı istiyordu ve şöyle diyordu: ‘Sizin yanınızda bir şey var mı? Size
bir şey getirildi mi?’ Ümmü Seleme: ‘Sen oruçlu olarak sabahlamaTirmîzî, Sünen-i Tirmizi, 181-182, Ali b. Ömer ed-Dârakutni, Sünen-i Dârakutni
(Beyrut: Müessesetu’r-Risâle Yayınları, 2004), 3: 131-134, Beyhâki, Sünenü’lKübrâ, 4: 458-459.
56 Müslim b. Haccâc, Sahîh-i Müslim (Riyad: Beytu’l-Efkâr Yayınları, 1998), 455,
Ebû Dâvud, Sünen-i Ebi Dâvud, 430-431, Tirmîzî, Sünen-i Tirmizi, 182.
55
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dın mı?’ diyorduk. O da: ‘Kesinlikle! Fakat ramazanın kazâsı veya
nezir orucu olmadığı zaman iftar yapmakta (orucu bozmakta) beis
yoktur.’ derdi.”57
Son delil olarak şu hadîs zikredilmiştir: “Hz. Peygamber,
Selmân (r.a) ile Ebu’d-Derdâ’yı kardeş yaptı. Bir ziyaret esnasında
Selmân, kardeşi Ebu’d-Derdâ’nın hanımını oldukça eskimiş elbiseler içinde gördü ve: ‘Bu hâlin ne?’ diye sordu. Kadın: ‘Kardeşin
Ebu’d-Derdâ dünya malına ve zevklerine önem vermez.’ dedi. O
esnâda Ebu’d-Derdâ hazırlattığı yemeği Hazret-i Selmân’a ikram
edip: ‘Buyurun, yemeğinizi yiyin, ben oruçluyum.’ dedi. Selmân:
‘Sen yemedikçe ben de yemem.’ diye karşılık verdi. Bunun üzerine
Ebu’d-Derdâ sofraya oturup yemek yedi. Gece olunca Ebu’d-Derdâ
teheccüd namazı kılmaya hazırlandı. Selmân ona: ‘Uyu!’ dedi.
Ebu’d-Derdâ uyudu. Bir müddet sonra tekrar kalkmaya davrandı.
Selmân yine: ‘Uyu!’ diyerek onu kaldırmadı. Gecenin sonlarına doğru Selmân: ‘Şimdi kalk!’ dedi ve birlikte kalkıp tesbihatta bulundular ve namaz kıldılar. Sonra Selmân, Ebu’d-Derdâ’ya şöyle dedi:
‘Senin üzerinde Rabbinin hakkı vardır, nefsinin hakkı vardır, ailenin hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver!’ Ebu’d-Derdâ,
Resûlullah (s.a.v) Efendimize gidip olup biteni anlattı. Efendimiz:
‘Selmân doğru söylemiş.’ ” buyurdu.58
Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri, nâfile ibâdetin bozulduğu zaman
kazâsı olmayacağına dair farklı tariklerle yukarıda yer verilen ilk üç
merfû hadîsi delil olarak zikretmektedir. Dördüncü sırada zikredilen
hadiste ise Hz. Peygamber, Ebu’d-Derda’nın orucunu kazâ etmesini
istememiş ve Selmân’ın yaptığı uygulamanın tamamını tasvip etmiştir. Bu hadîslerin dışında Şâfiî ve Hanbelî kaynaklarının bazılarında
mevkuf hadîsler de zikredilmiştir.59Hadisler incelendiğinde Hz. Âişe
ve Ümmü Hânî’den gelen rivayetler hadîs âlimleri tarafından sahih,

Dârakutni, Sünen-i Dârakutni, 3: 135.
Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil Buhârî, Câmiu’s-Sahîh (Kahire: Matbaâtu’sSelefiyye Yayınları, h. 1403), 2: 50.
59 Nevevî, Mecmû‘, 2: 1486, Dârakutni, Sünen-i Dârakutni, 3: 131-134.
57
58
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Ümmü Seleme hadîsi ise zayıf kabul edilmektedir.60 Her ne kadar
hadîslerin farklı tariklerinde kısmi farklılıklar da olsa tüm rivayetlerin ortak noktası nâfile orucun kazâsının gerekmediğidir. Buradan
hareketle nâfile namazı hadislerde geçen oruca kıyas yapan Şâfiî ve
Hanbelî âlimleri, nâfile namazın yarıda bırakılması durumunda
kazâsının gerekmediğini savunmaktadırlar.61
Şâfiî ve Hanbelî âlimleri, sıraladıkları bu delillere dayanarak
başında yapılıp yapılmaması hususunda muhayyerlik bulunan nâfile ibâdetlerin, ortasında hatta sonuna yakın kısmında da bu muhayyerliğin varlığını kabul etmektedirler. Bunun sonucunda ise
başlamakta muhayyer olunan ibâdetin tamamlanması şartını aramamakta ve edâsına başlanılıp bozulan nâfilenin kazâsını da vâcip
görmemektedirler.
Şâfiî ve Hanbelî âlimlerinin bu görüşü tercih etmelerinin gerekçeleri ise vârid olan hadîslerde nâfile orucun kazâsının kesin
olarak istenmemesidir. Hanefîler’in delil olarak zikrettiği âyetlere
bakışları ise ileride detaylı olarak incelenecektir.
3.3. Mâlikî Mezhebi’nin Görüşü ve Delilleri
Mâlikî âlimleri, başlanılan ve bozulan nâfile ibâdetler şayet
harici bir sebepten bozulmuşsa kazâsının gerekmeyeceğini; kişinin
kendi tercihi üzere bozulmuşsa kazâsının gerekeceğini savunmaktadırlar.62 Bu görüşlerini Hanefî mezhebinin delil olarak gösterdiği
“Amellerinizi iptal etmeyin!” (Muhammed 47/33) âyetine dayandırmışlar ve başlanılan ibâdetin iptal edilmesinin haram, tamamlanmasının vâcip olduğuna delil göstermişlerdir.63 Hz. Peygamber’in

Tirmîzî, Sünen-i Tirmizi, 181-182, Ebû Dâvud, Sünen-i Ebi Dâvud, 430-431,
Dârakutni, Sünen-i Dârakutni, 3: 135.
61 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, 1: 656, İbn Kudâme, Kâfî, 2:270, Şemsüddin
Muhammed b. Ahmed Remlî el-Ensâri, Ğâyetu’l-Beyân fî Zübdü İbni Reslân
(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, 1994), 237.
62 Malik b. Enes, Müdevvenetu’l-Kübrâ (İbn Rüşd’ün Mukaddimesiyle birlikte),
(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, 1994), 1: 188, 274.
63 Şihâbuddîn Ahmed b. İdrîs Kârafî, Zehîra (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî Yayınları
1994), 2: 403, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekir el-Kurtûbî, elCâmiu li Ahkâmu’l-Kur’ân (Beyrut: Müessesetu’r-Risâle Yayınları, 2006), 19: 287.
60
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Âişe ve Hafsa’ya oruçlarını kazâ etmesini istediği hadisini de 64 delil
olarak sunan Mâlikî âlimleri, üçüncü delil olarak ise, “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın!” (el-Bakara 2/196) âyetini göstermişler
ve bununla görüşlerini desteklemişlerdir.65
Mâlikî âlimi Karâfî (ö. 684/1285), Zehîra isimli eserinde, asıl
itibariyle yapıp yapmama hususunda muhayyerlik bulunan nâfile
bir ibâdetin başlanması durumunda vâciplik ifade etmesini şöyle
açıklamaktadır: “Hükümler iki kısımdır; birincisi Allah’ın şeriatı ile
vâcip kıldığı namaz, oruç gibi vâciplerdir. Diğeri ise yaratılanların
iradesine bırakılmış vâciplerdir ki bunlar da nezir veya vâciplik sıfatı kazanmış olan menduplardır. Yine aynı şekilde hükümlerin de
sebepleri iki tanedir. Birincisi; Şâri‘’nin belirlediği sebeplerdir ki bu
namaz vaktinin sebebi olan zeval gibidir. Diğer sebep ise kulların
iradesine bırakılmış olandır. Örneğin nezirlere bağlanan şartlardır
ki adam ‘Şu eve girersem eşim boş olsun!’ derse, eve girmesiyle eşini
boşamaya kendisi sebep olacaktır.”66 İbareden anlaşılacağı üzere,
Mâlikî âlimleri de nâfile ibâdetin başlanmasında muhayyerlik hakkı
olduğu görüşünü savunurken, başlanılan ibâdetin tamamlanmasını
vâcip olarak ifade etmişler. Fakat burada şunu ifade etmek gerektir
ki Mâlikî âlimleri, Hanefîlerde olduğu gibi sadece şu yedi nâfile
ibâdetin özürsüz olarak bozulmasında kazânın vâcip olacağı görüşündedirler. Bu yedi nâfile ibâdet: Hac, umre, namaz, oruç, tavaf,
ihram, i‘tikâftır.

67

Mâlikî âlimleri ise Hanefî âlimleri ile aynı delilleri zikretmelerine karşın, bozulan nâfile ibâdetin kasten veya zaruri olarak bozulmasına ayrı hükümler vererek zikri geçen iki görüşün ortasında
yer almıştır. Hanefî mezhebinden ayrı olarak, kasten bozulmayan
yani kişinin kendi tercihi ile bozulmayan nâfile ibâdetlerin kazâsını
gerekli görmeyen Mâlikî mezhebi, bu hükmün sebebini doğrudan
Mâlik b. Enes, Muvattâ’ (Leys rivayeti), (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî Yayınları
1997), 1: 410-411.
65 Kârafî, Zehîra, 2: 403, Mâlik b. Enes, Muvattâ’, 1: 410-411.
66 Kârafî, Zehîra, 2: 403-404.
67 Mâlik b. Enes, Muvattâ’, 1: 412, Kârafî, Zehîra, 2: 404.
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açıklamasalar da şu şekilde izah edilebilir: Birinci sebep; zikredilen
hadîslerin tamamında özürsüz olarak nâfile ibâdeti bozan kişiye
kazâ gerekeceği hükmü bulunmaktadır. İkinci sebep ise; ibâdet
vâcip olduğu andan itibaren, “Amellerinizi iptal etmeyin!” (Muhammed 47/33) âyeti gereğince tamamlanma şartı vardır. Ancak kişinin
kastı dışında ibâdetten çıkması, âyetin ve hadîsin kapsamı dışında
kaldığı için, Mâlikî mezhebi âlimleri özür sebebi ile bozulan nâfile
ibâdetlerde kazâyı gerekli görmemişlerdir.68
3.4. Delillerin Mukayesesi
Kur’ân’da yer alan, “Amellerinizi iptal etmeyin!” (Muhammed
47/33) âyetini referans alarak başlanılan nâfile ibâdetin özürsüz
olarak bozulmasını haram, asgari düzeyde yerine getirilmesini ise
vâcip kabul eden Hanefî âlimlerinin, Şâfiî mezhebinin görüşü ve
delilleri hakkında ki itirazları şöyledir:
Cessâs, Ümmü Hânî’den rivayet edilen “Şayet Ramazan orucunu kazâ ediyorsan onun yerine başka bir gün kazâ et, eğer nâfile
oruçsa dilersen kazâ et, dilersen kazâ etme!” hadîsinin metin ve sened olarak “muzdarib”69 olduğundan zayıf kabul edildiğini belirtmektedir. Zira hadîsin ravisi Simâk b. Harb hadîsi farklı tariklerde
‘Ümmü

Hânî’den,

Ümmü

Hânî’nin

kızının

oğlundan,

Ümmü

Hânî’nin oğlu Harun’dan’ aldığını söylemektedir. Bu durumda hadiste sened olarak izdırab oluşmaktadır. Aynı şekilde aynı raviden
farklı metinlerin olması da metinde izdıraba neden olmuştur. Bununla birlikte Hz. Peygamber’in, Ümmü Hânî’ne “sana zarar vermez”
sözleri dikkate alındığında kazânın vâcip olmasına mani değildir.
Ayrıca Hz. Peygamber’in, Ümmü Hânî’ye bu sözü; orucunu bozmasını câiz olmadığını bilmemesi veya iftarın câiz olmadığını bildiği
hâlde Hz. Peygamber’e tâbi olmayı iftar yapmaktan daha evlâ olduKârafî, Zehîra, 2: 403-404, Mâlik b. Enes, Muvattâ’, 1: 410-411, Malik b. Enes,
Müdevvenetu’l-Kübrâ, 1: 188, 274.
69 Birbirine aykırı şekilde rivayet edilen sened veya metinlerinden biri diğerine
tercih edilemeyen hadîs için kullanılan bir terimdir. Detaylı bilgi için bkz. Ahmet
Yücel, Hadîs Usûlü (İstanbul: M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2013), 183185.
68
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ğu görüşü içindir. “Oruçlu kimse, nefsinin emiridir…” veya “Şayet
Ramazan orucunu kazâ ediyorsan onun yerine başka bir gün kazâ
et, eğer nâfile oruçsa dilersen kazâ et, dilersen kazâ etme” hadisleri
ise her ne kadar sağlamlık olarak tam olarak sağlam olmasalar da
yine aynı şekilde bozulan nâfile ibâdetlerin kazâsının vâcip olmasına engel teşkil etmemektedirler.70
Ümmü Hânî hadîsi için yapılan diğer bir itiraz ise şöyledir:
Bu hadîs şayet Hanefîler’in zikrettiği Âişe ve Hafsa hadîsinden önce
vukuu bulmuşsa Âişe ve Hafsa hadîsiyle nesh edilmiş olurdu. Eğer
Âişe ve Hafsa hadîsinden sonra söylenmişse o zaman Hadîs iki yolla
açıklanabilir: İlk olarak; Hz. Peygamber’in “dilersen kazâ et, dilersen
kazâ etme” sözü kazânın geciktirilmesi veya acele ettirilmesi için
söylenmiş olmasıdır. İkinci olarak ise; Ümmü Hânî, Hz. Peygamber’in artığını mübarek olarak görmesi nedeniyle istisna olarak
kazâ, vâcip kılınmamıştır.

71

Ümmü Hânî’den rivayet edilen “Nâfile orucu tutan kimse
kendi nefsinin emiridir! Dilerse oruç tutar, dilerse iftar eder.” hadîsi
ise Hanefî âlimlerince şu şekilde tevil edilmektedir: “Burada şu kimseden bahsedilmiş olabilir: Kişi sabah kalktıktan sonra orucu bozacak bir şey yapmamıştır ve oruç tutmak içinde bir niyeti yoktur. O
hâlde bu kimse dilerse oruç tutabilir. Dilerse de oruç tutmayabilir.”72 Ümmü Hânî’nin aktardığı bu hadîs aynı zamanda Ebû Hureyre’nin rivayet ettiği, “Sizi birisi davet ederse kabul edin! Şayet oruç
değilse yesin, oruçsa namaz kılsın!”73 hadîsi ve “Sizden birisi yemeğe çağrılınca oruçsa ‘ben orucum’ desin.”74 hadislerine ters düşmektedir. Zira bu iki hadiste Hz. Peygamber orucun çeşidini bildirmeden orucu bozmaya izin vermemiştir.75
Şâfiî ve Hanbelî mezhebinin delil olarak zikrettiği diğer bir
70
71
72
73
74
75

Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 288-289.
Serahsî, Mebsût, 3: 69.
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 289.
Ebû Dâvud, Sünen-i Ebi Dâvud, 432, Beyhâki, Sünenü’l-Kübrâ, 7: 429-430.
Müslim, Sahîh-i Müslim, 443, Ebû Dâvud, Sünen-i Ebi Dâvud, 432.
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 290.
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hadîsse; Hz. Âişe’nin (r.a) rivayet ettiği ve Hz. Peygamber’in “Ben
oruçlu olarak sabahlamıştım.” sözünden önce bir şeyler yiyerek iftar
ettiğine dair hadîstir. Bu hadisten çıkarılan hüküm, kazânın vâcip
olmasını engellememektedir. Şâfiîlerin diğer bir delili olan Ümmü
Seleme’nin Hz. Peygamber’e: “Sen oruçlu olarak sabahlamadın mı?”
sorusuna, “Kesinlikle!.. Fakat ramazanın kazâsı veya nezir orucu
olmadığı zaman iftar yapmakta (orucu bozmakta) beis yoktur.” sözüydü.76 Ancak bu hadîs, ravisi Muhammed b. Ubeydullah’dan dolayı zayıf kabul edilmektedir. 77
Hanbelî ve Şâfiî âlimlerinin delil olarak zikrettikleri Ebu’dDerdâ ve Selmân hadîsinde78 ise Ebu’d-Derdâ orucunu bozarak yemek yemiş, daha sonra bunu duyan Hz. Peygamber orucunu kazâ
etmesini emretmemiştir. Hanefî âlimleri Ebu’d-Derdâ’nın orucunu
bozmasının ikram sebebi olduğunu bildirerek bunun bir özür kabul
edileceğini ifade etmişlerdir. Ancak bu hususta şunu hatırlatmak
gerekir ki Cessâs ve Kerhî (ö. 340/952) daveti özür kabul etmemektedir. Ayrıca hadiste kazânın vâcip kılınmasına mâni bir durum bulunmamaktadır.79 Bunun yanında Ebû Said’in (r.a) rivayet ettiği;
“Bir gün ashaptan birisi yemek yaptı ve Hz. Peygamber’i ve ashabı
yemeğe davet etti. Ashabın içinden bir kişinin ‘Ben oruçluyum!’ demesi üzerine, Hz. Peygamber: ‘Kardeşin sana yemek yapmış ve seni
davet etmiş. İftar et ve başka bir gün kazâsını yap!’ dedi.”80 hadîsinde görüldüğü üzere, nâfile oruç tutan kimsenin, orucunu bozması
hâlinde kazâ tutması emredilmiştir.
Bozulan nâfile ibâdetin kazâsının vâcip olduğunu savunan
Hanefîler, muhalif olarak zikredilen hadisleri gerek zayıf görerek
gerek tevil ederek gerekse de farklı nedenlerle eleştirmişlerdir. Bununla beraber delillerin eşit olduğu seviyede kazânın vâcip görülDârakutni, Sünen-i Dârakutni, 3: 135.
Dârakutni, Sünen-i Dârakutni, 3: 135.
78 Buhârî, Câmiu’s-Sahîh, 2: 50.
79 Sıbt İbni’l-Cevzî, Îsêru’l-İnsâf fî Êsêri’l-Hilâf (Kahire: Daru’s-Selâm Yayınları,
1987), 96, İbnü’l-Hümam, Şerhu Fethu’l-Kadîr, 2: 368.
80 Beyhâkî, Sünenü’l-Kübrâ, 7: 430.
76
77
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mesi ve başlanılan nâfile ibâdetin tamamlanması görüşünün tercih
edilmesi şu şekilde açıklanmaktadır:
- Eğer iki haber varid olduğunda bunlardan birisi yasaklamaya diğeri ibâhaya delâlet ediyorsa, yasaklamaya delâlet eden haberi kullanmak daha evlâdır. Hanefîler kazânın terk edilmesini yasaklayan hadîsi zikrederken, Şafiler kazânın mubah olduğuna dair
haberi zikretmektedir.81
- Kazânın gerekli olduğunu belirten haber, nefyini ifade eden
haberden evlâdır. Zira hadîslerin hangisi önce söylendiği bilinmediğinden kazânın gerekli olacağına dair nakledilen haberler, kazânın
gerekli olmayacağına dair nakledilen haberlerden sonra vârid olmuş
olabilir. Bu da kazânın gerekmeyeceğine dair rivayetleri nesh etmektedir.82
- Herhangi bir vâcibi terk eden kimse cezayı hak edeceği için
nâfile ibâdetlerin kazâsıda ihtiyaten vâcip kabul edilmektedir.83
- Kazâ edilecek olan şeyler ibâdetler olduğundan, bu hususta
en ihtiyatlı olan görüş, nâfilenin tamamlanması ve bozulduğu takdirde kazâsının vâcip olmasıdır.

84

-Nâfile ibâdetler ruhsat hükmündedir. Yani yapılıp yapılmamasında serbestlik vardır, ancak kişi bu ibâdete başladığı anda
azîmeti kabul etmiş olmaktadır. Azîmet ise vâcipliğe delâlet etmektedir.85
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinin, Hanefî ve Mâlikîlerin delil olarak zikrettiği âyet ve hadisler hakkındaki görüşleri şöyle özetlenebilir:
Hanefîlerce, “Amellerinizi iptal etmeyin!” (Muhammed 47/33)
âyeti ve mânâca benzer âyetleri delil gösterilerek başlanılan her türlü nâfile ibâdetin tamamlanması gerektiğini ve bozulunca kazâsının
vâcip olacağını ifade etmiştik. Şâfiî ve Hanbelî âlimleri, başladığı
81
82
83
84
85

Sıbt İbni’l-Cevzî, Îsêru’l-İnsâf, 96, Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 290.
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 290.
Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 290.
Sıbt İbni’l-Cevzî, Îsêru’l-İnsâf, 96.
Sem‘ânî, İstılâm, 2: 204-205.
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nâfile ibâdeti özürsüz olarak bozan kişinin zikredilen âyet gereğince
kerih bir fiil yapacağını belirtmektedirler. Yani âyetin, ibâdetin devamı ve kazâsının vâcipliğine değil, devamının müstehap olmasına
ve amelin iptalinin mekruh olmasına delâlet ettiğini savunmaktadırlar. Ayrıca Allah Teâlâ, “Allah ve Resûlü için (insanlara) öğüt verdikleri takdirde, zayıflara, hastalara ve (savaşta) harcayacak bir şey
bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir
yol (sorumluluk) yoktur. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.”
(et-Tevbe 9/91) buyurmaktadır. Bu âyetin gereği olarak bozulan
nâfile ibâdetin devam ettirilmesi ve kazâsı vâcip olmamaktadır.

86

Bunun yanında Şâfiî âlimlerine göre, “Amellerinizi iptal etmeyin!”
(Muhammed 47/33) âyetindeki ifade, başlanılan nâfile ibâdetleri
kapsamamaktadır. Zira “amel” lafzı tamamlanan fiiller için kullanılmaktadır. Tamamlanmayan namaz veya oruç da amel kapsamına
girmemektedir. Yani günün bir kısmında tutulan oruç veya sadece
iftitah tekbiri alınan namaz, namaz veya oruç olarak isimlendirilmemektedir.87 Şâfiîlerin diğer bir gerekçesi ise âyette iptal kapsamına girecek olan fiillerin, farzlarının sevabı olacağı tespitidir. Yani,
âyette ifade edilen mânâ; bozulan farzların sevabının iptal edilmesini kapsamaktadır. Şâfiî ve Hanbelîlerce nâfilelerde muhayyerlik olduğu için -âyetin âm ifadesi sadece vâcipleri kapsar- şeklinde tahsis
yaparak, nâfile ibâdetleri âyetin kapsamından çıkarmaktadırlar.88
Hanefilerin bozulan nâfile ibâdetlerin kazâsı için delil olarak
gösterdikleri, “Sonra orucu geceye kadar tamamlayın!” (el-Bakara
2/187) âyetini ise Şâfiî ve Hanbelî âlimleri şu şekilde izah etmekteler: Her ne kadar âyette oruç lafzı mutlak olarak geçse de gerek âyetin siyâk ve sibâkı gerekse âyetin indiriliş sebebi, ramazan orucu
hakkındadır. Bu gerekçelerden dolayı âyet tahsis edilmiştir.89
Ebû Yahya Zekeriya el-Ensârî, Fethu’l-Vahhâb bi-Şerhi Menheci’t-Tullâb (Beyrut:
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınları, 1997), 1: 125, Nevevî, Mecmû‘, 2: 1485, Sâyis,
Tefsîru Âyêtu’l-Ahkâm, 1: 176.
87 Mansûr b. Muhammed b. Abdulcebbâr Sem‘ânî, İstılâm fî’l-Hilêfi Beyne’lİmâmeyni’l-İmâm Şâfiî ve Ebî Hanîfe (Kahire: Dâru’l-Menâr Yayınları, 1997), 2: 208.
88 Kiyâ Herrâsî, Ahkâmu’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, 1983), 4: 375.
89 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 284.
86
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Delil olarak gösterilen Ümmü Seleme hadîsi90 ise daha önce
ifade edildiği üzere zayıf kabul edilmektedir.

91

Hanefîlerin diğer bir delili olan; Hz. Peygamber’in Âişe ve Hafsa’ya tekrardan oruçlarını kazâ etmelerini emreden92 hadîse gelince:
Bu hadîs daha önce ifade edildiği gibi mürsel bir hadistir. Her ne
kadar Hanefîlere göre mürsel hadîs delil olsa da Şâfiî âlimlerine göre
mürsel hadîs zayıf kabul edilmektedir.93 Bununla birlikte şayet
hadîs kabul edilmiş olsa dahi Hz. Peygamber’in “Başka bir gün
kazâsını yapın!” sözü, “Dilerseniz bu orucun yerine kazâ oruç tutun!” şeklinde anlaşılmalıdır. Yani, kazânın müstehab olduğuna
delâlet etmektedir.94 Çünkü Ümmü Hânî’den gelen hadîs95 bu şekildedir.
Şâfiî âlimleri, Hanefî âlimlerinin delil kabul ettiği, Haccac b.
Amr’ın, Hz. Peygamber’den rivayeti olan; “Kimin bir yeri kırılır veya
sakatlanırsa ihramdan çıkar ve kendisine başka bir hac yapması
gerekir.”96 hadîsi ve “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın!” (elBakara 2/196) âyetine dair şu şekilde cevap vermekteler: Evet, bu
âyetlerde hac ve umre lafızları farz, vâcip, nâfile olarak kayıtlanmamış ancak namaz ve orucun, hacca kıyas edilmesi iki husustan dolayı yanlıştır. Birincisi: Hac ve umre fâsid olarak edâ edilmişse kazâ
gerekli olmaktadır. Ancak namaz veya oruç böyle değildir. Zira kişi
abdestsiz namaz kılsa sonrada bunu fark etse kazâ gerekmemektedir. Ancak hac veya umre yapan kişinin bu ibâdetinde bir fesad unsuru olsa dahi kazâ vâcip olmaktadır. İkincisi ise; haccı veya umreyi
Zeylâî, Nasbu’r-Râye, 2: 467.
Zeylâî, Nasbu’r-Râye, 2: 467.
92 Şeybânî, el-Muvattâ, 120, Tirmîzî, Sünen-i Tirmîzî, 182, Zeylâî, Nasbu’r-Râye, 2:
466, Beyhâki, Sünenü’l-Kübrâ, 4: 463-466, Ebû Dâvud, Sünen-i Ebî Dâvud, 431.
93 Bedrüddîn Muhammed b. Bahâdır b. Abdullah ez-Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhît fî
Usûl’i-Fıkh (Beyrut: Dâru’l-Kutubu'l-İlmiyye Yayınları, 2013), 3: 458
94 Muhammed İdris eş-Şâfiî, Ümm (b.y.: Dâru’l-Vefâ Yayınları, 2001), 3: 259,
Nevevî, Mecmû‘, 2: 1487.
95 Tirmîzî, Sünen-i Tirmizi, 181-182, Dârakutni, Sünen-i Dârakutni, 3: 131-134,
Beyhâki, Sünenü’l-Kübrâ, 4: 458-459.
96 Nesâî, Sünen-i Nesâî (Celâleddin Suyûti’nin Şerhi ve İmam Sindî’nin Haşiye’siyle
beraber), 5: 219, İbn Mâce, Sünen-i İbni Mâce, 2: 1028, Ebû Dâvud, Sünen-i Ebi
Dâvud, 323.
90
91
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bozan kimseye kazâ ile birlikte kefâret gerekmektedir. Ancak orucu
veya namazı bozan kimseye kefâret gerekmediğinden ötürü yapılan
bu kıyas doğru olmamaktadır.97
Şâfiîlerin, nâfile ibâdetlerin Allah’a yaklaştıran ibâdetler olması sıfatını, kabzedilmiş sadakaya kıyas yapan Cessâs’a itirazları
şöyledir. Başlanılmış nâfile ibâdetler, kabzedilmiş sadaka gibi değildir. Şöyle ki kişi falana, “Şu kadar sadaka yapıyorum!” demesine
karşın o kimseye herhangi bir şey vermediği zaman sadakasından
dönmüş olmaz. Nâfile ibâdetler de bu şekildedir ki kişi namaza veya
oruca başlamasıyla sadakayı teslim etmiş olmamakta, sadece söz
vermiş olmaktadır. Ve özürsüz olarak bu sözden dönmek ise mekruh sayılmaktadır. Sadakada olduğu gibi kabzedilme sıfatı ibâdetlerde tamamlanması ile gerçekleşmektedir. Bunun öncesinde ise
sadece bir söz verme durumu vardır ki bu da ibâdetin tamamlanması veya bozulduğu takdirde kazâsının vâcip olmasını gerektirmemektedir.98
Ebû Said’in rivayet ettiği, “Kardeşin sana yemek yapmış ve
seni davet etmiş. İftar et ve başka bir gün kazâsını yap!”99 hadîsi ise
zayıf kabul edilmektedir.100
Şâfiîlerin, Hanefîlere diğer bir itirazı ise abdest hakkındadır.
Şâfiî âlimleri, nâfile ibâdetin tamamlanmasını ve kazâsını vâcip gören Hanefîleri, abdestin tamamlanması veya kazâ edilmesinin vâcip
olmadığına dair kanaatleri hususunda eleştirmektedir.101 Ancak
Hanefî âlimleri, abdesti kendi başına bir ibâdet olarak saymadıkları
için yarıda bırakılan abdestin kazâsına gerek olmadığını ifade etmişlerdir.102

Şâfiî, Ümm, 3: 260, Mâverdî, Hâvi’l-Kebîr, 3: 469.
Sem‘ânî, İstılâm, 2: 208.
99 Beyhâkî, Sünenü’l-Kübrâ, 7: 430.
100 Sem‘ânî, İstılâm, 2: 202.
101 Mâverdî, Hâvi’l-Kebîr, 3: 469.
102 Civen, Nuru’l-Envâr, 1: 222-229. Debûsî, Takvîmu’l-Edille, 69.
97
98
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Şâfiî mezhebinin, bozulan nâfile ibâdetin kazâsının ve tamamlanmasının vâcip olmadığına dair görüşlerinin gerekçeleri şu
şekilde ifade edilebilir:
- Bağlayıcılık, Şâri‘ ve kul tarafından olmaktadır. Yani bir şeyin bağlayıcı olması; Allah ve Resûlü veya kulun iradesi üzerine gerçekleşmektedir. Başlanmazdan önce bağlayıcılık ifade etmeyen nâfile
ibâdetler, başlanması ile de bağlayıcı olmamaktadır. Zira bu ibâdetler adak gibi olmadığı için fiilin başında ve sonunda da kul muhayyerdir. Dilerse ibâdetini tamamlar, dilerse tamamlamaz. Ancak zikri
geçen âyet ve hadîslerden çıkarılan hüküm gereğince, ibâdeti özürsüz olarak yarıda bırakmak mekruh olmaktadır.103
- Başlanılan nâfile bir ibâdette, ruhsat terk edilerek azîmet seçilmiş
olmamaktadır. Çünkü azîmet, “İş ciddiye bindiği zaman…” (Muhammed 47/21) âyetinde olduğu gibi, kesin bir şekilde ortaya konulması hâlinde gerçekleşmektedir. Kişi, ‘Bu işi kesin olarak yapacağım!’ şeklinde azîmeti seçmediği sürece, fiile başlasa bile ibâdete
devam edip etmeme hususunda ruhsatı devam etmektedir. Yani,
dilerse nâfile ibâdeti bozar, dilerse tamamlar.104
- İlk iki gerekçeden hareketle nâfile ibâdetin devam ettirilmesi vâcip
olmadığına göre, yarıda bırakılan nâfile ibâdetin kazâsının da vâcip
olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü kendisi vâciplik ifade etmeyen
bir edânın kazâsı da vâciplik ifade etmemektedir.105
- Nâfile, bir ibâdettir. Ancak bu ibâdet asgari şekilde tamamlanınca
ibâdet ismini almaktadır. Yani günün bir kısmında oruç tutmak,
oruç olarak isimlendirilmemektedir. Oruç, günün tamamının oruca
uygun olarak geçirilmesine verilen bir isimdir. Buna göre orucu tamamlamadan yarıda kesen kimse, ibâdetini iptal etmiş olmamaktadır. Bu kimse başlamadan önce olduğu gibi, gelecekte gerçekleşecek
olan oruç ibâdetini terk etmiştir. Bu da kişinin nâfile ibâdete baş-

103
104
105

Nevevî, Mecmû‘, 2: 1485.
Sem‘ânî, İstılâm, 2: 204-205.
Sem‘ânî, İstılâm, 2: 206.
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lamadan önceki durumu gibi olmaktadır.106
3.5. İhtilafın Usûl-i Fıkıh Boyutu
Özellikle Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin getirmiş oldukları deliller dikkate alındığında, birinin diğerine çok üstün tarafı olmadığı
görülmektedir. Her iki mezhep de kendi görüşü için âyet, hadîs ve
aklî deliller getirmektedir. Ancak deliller karşılaştırıldığında, birini
diğerine tercih zorlaşmaktadır. Delillerin bu durumda olması hâlinde ise mezhepler kendi usûllerini dikkate alarak bir tercihte bulunmuşlardır. Mezheplerin takip ettiği usûlleri şu şekilde sıralamak
mümkündür:
- İhtilafın temelini oluşturan ve usûl-i fıkıh meselesi olan soru şudur: Başlanılan nâfile bir ibâdetin devam ettirilmesinin hükmü nedir? Hanefîlere göre, “Amellerinizi iptal etmeyin!” (Muhammed
47/33) âyeti gereğince bu ibâdetlerin tamamlanması vâcip olmaktadır. Şâfiî mezhebine göre ise, “Zira iyilik edenlerin aleyhine bir yol
(sorumluluk) yoktur.” (et-Tevbe 9/91) âyeti gereğince ibâdetin tamamlanması vâcip olmazken, yukarıda zikri geçen Muhammed
Sûresi 33. âyeti gereğince başlanılan nâfile ibâdetin tamamlanması
müstehab olmaktadır.

107

- İlk maddenin devamı niteliğinde olan diğer bir soru ise şudur: Yarıda bırakılan nâfilenin kazâsı vâcip midir? Bu sorunun ilk maddeye
bağlı olması durumu şöyledir. Eğer başlanılan nâfile ibâdeti tamamlamak vâcip oluyor ise bozulduğu anda diğer vâcipler gibi kazâsıda
vâcip olmalıdır. Eğer başlamak ile vâciplik meydana gelmiyorsa
kazâsı da gerekmeyecektir. Yani, bu ibâdetlerin kazâsı vâcip hükmünü almayacaktır. Hanefîler, başlanılan nâfile ibâdetin devamını
ilgili âyet gereğince vâcip gördüklerinden, bu ibâdetlerin bozulması
hâlinde kazâyı da vâcip görmektedirler. Şâfiîler ise başlanılan nâfile
ibâdetin tamamlanmasında muhayyerliğin devam ettiğini ve bağla-

106
107

Sem‘ânî, İstılâm, 2: 208.
Mâverdî, Hâvi’l-Kebîr, 3: 468, Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 284.
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yıcılığın olmadığı görüşünün neticesi olarak, yarıda bırakılan nâfile
ibâdetlerin vâcip olmadığı kanaatine ulaşmaktadırlar.108
- İkinci maddede yer alan hükmün gizli bir nedeni ise mezheplerin,
“Kazânın sebebi nedir?” sorusuna verdikleri cevaptır. Hanefî âlimleri
kazânın sebebinin ilk emir olduğu görüşündedir. Yani, Şâri‘ bir şeyin yapılması için emir vermişse ve kişi bu edâyı yerine getirmemişse, Şâri‘’nin edâ emriyle kazâ da vâcip olmaktadır. Buna göre nâfile
olarak başlanılan bir ibâdet, başlanması itibari ile vâcip hâle dönüşmüştür. Bu ibâdeti yarıda bırakarak tamamlamayan kişinin, ilk
emir nedeniyle ibâdetinin kazâsını yapması vâcip hâle gelmiştir.109
Şâfiî âlimlerine göre ise bir şeyin kazâsı için ikinci bir emrin gelme
zorunluluğu vardır. Şâri‘, ilk emir dediğimiz edâ emrinin yanında
ikinci bir emir ile kazânın yapılmasını emretmelidir. Buna göre
Şâfiîlerce, başlamakla vâcip olmayan nâfile ibâdetlerin yarıda bırakılması hâlinde kazâ gerekmemektedir. Çünkü bu ibâdetler vâcibe
dönüşmemiş ve ayrıca Şâri‘ tarafından bu ibâdetlerin kazâsı için
yeni bir emir gelmemiştir.110
- Diğer bir konu ise çok az değindiğimiz âm lafızların tahsisi meselesidir. Hanefîler âmmın kat’i olduğu ve zannî bir delille tahsis edilemeyeceği görüşündedirler. Bu mezhep âlimlerince, “Amellerinizi iptal etmeyiniz!” (Muhammed 47/33), “Sonra orucunuzu geceye kadar
tamamlayınız!” (el-Bakara 2/186) ve “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayınız!” (el-Bakara 2/196) âyetlerinin tamamında, ifadeler âm
olduğundan ve herhangi bir tahsisi gerektirecek -ki bu konuda gelen hadislerin delaletinin zannî olması sebebiyle- kat’i bir delil bulunmadığından, nâfile ibâdetler de âyetlerin kapsamına girmektedir.111 Şâfiî âlimleriyse, âm ifade eden lafızların kat’i olmadığını ve
Mâverdî, Hâvi’l-Kebîr, 3: 468, Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1: 284.
Civen, Nuru’l-Envâr, 1: 177, Abdulaziz Buhârî, Keşfu’l Esrâr, 1: 208, Serahsî,
Usûlü’s-Serahsî, 1: 45.
110 Abdullah b. Yusuf el-Cüdey’, Teysîr İlmi Usûli’l-Fıkh (Beyrut: Müessesetu’rReyyân Yayınları, 1997), 69-70, Râzî, el-Mahsûl, 1: 117-118, Gazâli, Mustasfâ, 1:
320.
111 Ebu’l-Yusr el-Pezdevî, Ma’rifetu Hucecü’ş-Şer’iyye, 64, Cessâs, Ahkamu’l-Kur’ân,
1: 284, Abdulaziz Buhârî, Keşfu’l-Esrâr, 1: 425.
108
109
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içerdikleri umum ifadenin zannî bir delille olsa dahi tahsis edilebileceği görüşüne dayanarak zikri geçen âyetleri, zannî delil olan âhad
hadislerle tahsis yapmaktadır.112 Bunun sonucu olarak da nâfile
ibâdetlerin tamamlanması ve bozulduğunda kazâ edilmesinin vâcip
olmadığını söylemektedirler.
Değerlendirme ve Sonuç
Fakihler, ilgili âyet ve hadîsleri dikkate alarak başlanılan
nâfile ibâdetlerin devam ettirilmemesi veya bozulması hâlinde
kazânın gerekli olup olmayacağı hususunu tartışmışlardır. Bu konu
hakkında üç görüş ortaya çıkmıştır.
Nâfile ibâdetlerin başlanılması hâlinde bağlayıcı ve özürlü
veya özürsüz olarak bozulması hâlinde kazâsının vâcip olduğunu
savunan Hanefî âlimleri, eserlerinde bu konuyu genel olarak namaz
bahsinde işlemektedir. “Amellerinizi iptal etmeyin!” âyetini referans
alarak, başlanılan nâfile ibâdetin vâcip hâle dönüştüğünü savunan
Hanefîler, daha sonra bozulan nâfile orucun kazâ edilmesine dair
hadîsleri delil getirerek, bozulan nâfile ibâdetlerin kazâsının vâcip
olduğunu ifade etmektedir. Hanefîlerin, “nâfile” kavramı içerisine
müekked sünnetleri almamasına rağmen, başlanılan nâfile ibâdetlerin devamı ve kazâsı hususunda daha ihtiyatlı davrandığı görülmektedir.
Bu konuda, üzerinde durulacak diğer bir husus şudur: Hanefî âlimleri, nâfileyi “kişinin, kendisine zorunlu kılınmadığı hâlde
farz ve vâcib ibâdetlerin dışında yaptığı ibâdetler” veya “karşılığında
sevap kazanılırken, terki her hangi bir cezayı gerektirmeyen, zorunlu olmayarak yapılan ibâdetler” şeklinde tanımlamalarına karşın,
tarifte geçen muhayyerliğin ibâdete başlanmazdan önce olduğu,
başlanıldığı andan itibaren bu muhayyerliğin kalktığı ve ibâdetin
tamamlanmasının vâcip olduğuna hükmetmişlerdir.
Nâfile ibâdetlerin kazâsının vâcip olduğunu savunan Hanefîler, bu ibâdetlerde şu üç şartı aramaktadır: 1- Başlanılan nâfile
ibâdet sahih olarak başlanmalı. 2- Bu ibâdetler özü itibariyle nezir
112

Herrâsî, Ahkâmu’l-Kur’ân, 4: 375, Cüdey’, Teysîr İlmi Usûli’l-Fıkh, 281.
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olmaya elverişli olmalı. 3- Sahih olması konusunda başlangıcı sonuna bağlı olmalıdır. Buna göre Hânefîler sadece şu yedi nâfile
ibâdetin kazâsını vâcip kabul etmişlerdir; namaz, oruç, hac, umre,
ihram, i‘tikâf ve tavaftır.
Bozulan nâfile ibâdetlerin kazâsı ve ibâdetin bağlayıcılığı için
gösterilen delilleri zayıf kabul eden Şâfiî ve Hanbelî âlimleri, kazâyı
vâcip görmemekle beraber müstehab kabul etmişlerdir. Ayrıca başlanılan nâfile ibâdetin de özürsüz olarak bozulmasını mekruh olarak görmüşlerdir. Şâfiî ve Hanbelî eserlerinde “oruç” babının son
kısımlarında ele alınan bu konu, birkaç eser hariç çok fazla değinilmeden incelenmiştir. Şâfiîler, Hanefîlerin en temel delillerinden
olan “Sonra orucu geceye kadar tamamlayınız!” (el-Bakara 2/186)
âyeti hakkında, gördüğümüz kadarıyla, düşüncelerini pek dile getirmemişlerdir. Bozulan nâfile ibâdetlerin kazâsının vâcip olmadığını
söyleyen Şâfiî ve Hanbelî âlimleri genel olarak Ümmü Hânî’nin
hadîsini delil alarak nâfile ibâdet yapan kimsenin dilediği anda bu
ibâdeti bırakabileceği görüşünü tercih etmekteler. Ayrıca nâfilenin
tamamlanmadan terkini iptal saymayarak, bu ibâdetleri bir bütün
olarak değerlendirmiştirler.
Orta bir yol tutan Mâlikîler ise özürsüz olarak yarıda bırakılan nâfilelere kazânın vâcip olacağı görüşünde iken özür nedeniyle
bozulan nâfile ibâdetler için kazâyı vâcip görmemişlerdir. Daha önce
değindiğimiz üzere incelediğimiz eserlerde Mâlikî âlimleri bozulan
nâfile ibâdetler hakkında böyle bir sonuca varmalarının nedenlerini
açıkça ifade etmemişlerdir. Sadece hükmü ve delilleri zikreden
Mâlikîler, özürlü ve özürsüz olarak terk edilen nâfile ibâdetlerin
kazâsı hakkındaki hüküm farklılığını net olarak izah etmemişlerdir.
Ayrıca bu hükmü, Hanefîlerde olduğu gibi zikri geçen; hac, umre,
namaz, oruç, tavaf, i‘tikâf ve ihram ibâdetlerine münhasır kılmışlardır.
Sonuç olarak Hanefî ve Mâlikîler başlanılan bu ibâdetin, başlanmasıyla beraber vâcip hâle geldiğini açıkça ifade etmişlerdir. Şâfiî
âlimleri ise kişi bu ibâdetleri nezir gibi yapması durumunda vâcip
hâle geleceği görüşünde olmuşlardır. Bununla beraber mezheplerin
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delilleri dikkate alındığında bir tercih yapmak zor olmaktadır. Mezheplerin kendi tercihlerinde ise usûllerinin etkili olduğu kanaatindeyiz. Ancak Hanefî ve Mâlikîlerin kazânın vâcip olacağına dair kesin görüşleri ve Şâfiî ve Hanbelîlerin, nâfile ibâdetin tamamlanması
ve bozulması hâlinde kazâsını müstehab olarak görmelerine dair
kanaatleri dikkate alındığında bu türden ibâdetlerin tamamlanması
ve kazâ edilmesinin en ihtiyatlı görüş olduğu kanaatindeyiz.
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Alimcan BUĞDA-Emre BÖLÜKBAŞ
The Remediation of Disrupted Supererogatory (Nafile) Worships
According to Schools
Summary
The worship (ʿibādat) is with muamelāt and ukubāt among
the three classification of Islamic jurisprudence and occupies in this
field the first place. The section of worship deals with the responsibilities of the servant of Allāh and the actions that must be accomplished. These worships which must be fulfilled by believers, the
Ḥanafī scholars classified them as fard, wājib, sunna and voluntary
(nafilah).
When the person fulfills voluntary worships, he/she receives
reward and the abandonation of these worships not require any
penalties. The scholars of different madhhab have discussed the
situation of remediation of these worships started and disrupted.
The scholars of the school have made a deep study on the
subject and have brought evidence from the Qurʾān and Sunna to
finally reach verdict in the direction of their case-law (ijtihād). In
this respect, three different views emerged among the members of
the religions.
Ḥanafī scholars determined a number of conditions for the
disrupted worships. The scholars of Mālikī, who stated that the remediation (qāḍā) of voluntary worships, which was disrupted without any disability, also identified the number of these worships as
seven. Shafi and Ḥanbalī scholars, who argued that the qāḍā of voluntary worships was not necessary and they revealed their own evidence (ideas).
The Ḥanafīs stated that the qāḍā of voluntary worships is
necessary in the case of their corruption. But fuqahāʾ have put forward certain conditions for these worships. The Ḥanafī scholars,
referring to the verse “Make not vain your deeds!”, said that the
qāḍā of voluntary worship is wājib. Although the Ḥanafīs did not
include the müekked Sunna in the concept of "nafile", they were
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more cautious about the continuation and remediation of voluntary
worships.
The Ḥanafīs who defend that the qāḍā of voluntary worship
is wājib, look for the three following conditions for worships: 1Started worship should be sahih. 2- These worships must be suitable in their essence. 3- The beginning which is sahih should be in
accordance with the end. According to this, the Ḥanafīs only accepted the qāḍā of the seven worships; worship (ṣalāt), fasting, pilgrimage (ḥajj), ‘umra, iḥrām, itikaf and ṭawāf.
The scholars of Shafi and Ḥanbalī, who regarded the evidence
of Ḥanafīs as weak, argued that the qāḍā for disrupted voluntary
worship was not wājib but mustaḥab (recommended). In addition,
they accepted that voluntary worships which are not completed
without a valid reason as makrūh. This issue, which was dealt with
in the last parts of the fasting in Shafi and Ḥanbalī works, was examined without much attention except for a few works. As far as we
can see, the Shafi do not express their thoughts about the verse
“Then complete fasting until night” (Al-Baqara 2/186) which is one
of the most basic proofs of the Ḥanafīs. The Shafi and Ḥanbalī
scholars, who say that the qāḍā of voluntary worship is not wājib,
generally prefer to take the evidence of Umm Hānī’s ḥadīth and say
that they prefer to leave this worship they wish. They also considered these worships as a whole, not counting the abandonation of
voluntary as cancelled.
Mālikīs, on the other hand, who take a medium path think
that the qāḍā of voluntary worship which is broken without a disability is wād̲j̲ib. However, they stated that it the qāḍā of the voluntary worship that is impaired as disabled is not wājib. Mālikīs, like
Ḥanafī scholars, have identified these worship as seven: pilgrimage
(ḥajj), ‘umra, worship (ṣalāt), fasting, ṭawāf, itikaf and iḥrām.
As a result; Ḥanafī and Mālikī scholars stated that with the
start of voluntary worship, the qāḍā becomes to be wād̲j̲ib. Shafi
scholars believe that if a Muslim makes voluntary worship, which
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is free to perform, compulsory for himself, the worship becomes
wājib for him. However, considering the evidence of scholars, it is
difficult to make a choice. We believe that the rules of usul al-fiqh
are effective in scholars own choices.
In this study, the evidence of the madhhabs about whether
their qāḍā is required in the case of voluntary worship corruption is
discussed in detail. Objections related to this are mentioned and
included in the text. In addition, a comparison was made between
this evidence to reach a conclusion.
Key Words: Islam, fiqh, worship, voluntary, qāḍā, fasting
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Bazı Kanunlar ile Mukayeseli Olarak
İslâm Hukukunda Eş Nafakası
Öz
İslâm Hukukunda eş nafakası, sahih evlenme akdinin tabii
bir sonucu olarak kadın lehine erkeğin mükellef kılındığı mali bir
haktır. Fıkıh bilginleri, evlilik süresinde ve evliliğin sona ermesi durumunda iddet süresince nafaka yükümlüsünün erkek olduğunda
ittifak etmişlerdir. Osmanlı Nafaka Kanunu’nda, Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde ve Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda da bu hüküm korunmuştur. Türk Medeni Kanunu’nda ise evlilik süresindeki
geçimlikte kadın-erkek eşitliği esas alınmıştır. Dolayısıyla sadece
erkeğin nafaka ile mükellef kılındığına dair herhangi bir düzenleme
yapılmamış, aksine maddi imkânları nispetinde kadının da ev geçimliğine katkıda bulunmasına hükmedilmiştir. Bu kanunda eş nafakası, sadece evlilik bağının çözülmesi durumunda söz konusu
edilmiştir. Bu makalenin gayesi, İslâm hukuku açısından eş nafakasının, Osmanlı Nafaka Kanunu, Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ile mukayeseli
olarak incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Eş, Nafaka, Evlilik, Boşanma, İddet.
Alimony of Spouse in Islamic Law Compared with Some Laws
Abstract
In Islamic jurisprudence, alimony is a financial right in which
men are held responsible for the sake of women, as a normal result
of the right marriage contract. Islamic jurists have agreed that in
the case of marriage and in the case of ʿidda after the termination of
marriage, the obligation of alimony is the responsibility of the male.
In the Ottoman Alimony Law, this provision was also preserved in
the Family Rights Decree and in the Syrian Personal Status Law.
On the other hand, the Turkey Civil Law is based on that the equality between male and female during the marriage. Therefore, no reg-
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ulation was made about the fact that men were responsible for alimony and on the contrary, it was decided that women would contribute to household livelihoods in proportion to their material possibilities. In this law, the spouse alimony is only in case of annulment of the marriage bond. The purpose of this article is to examine
the alimony in Islamic law in comparison with the Ottoman Alimony
Law, Family Rights Decree, Syrian Personal Status Law and Turkish
Civil Law.
Keywords: Spouse, alimony, marriage, divorce, ʿidda.
Giriş
İnsan sosyal bir varlıktır. Onun, sevgi ve rahmet duygularını
paylaşabileceği ve bazı fıtrî ihtiyaçlarını karşılayıp huzura kavuşabileceği bir aileye, aileler topluluğuna ve o topluluğun teşkilatlanmış
şekli olan devlete ihtiyacı vardır. Çünkü üstün değerler, önce ailede
alınır, korunur ve sonraki nesillere aktarılır; toplum ve devlet de bu
değerlerle şekillenir. Toplum ve devletin bu değerlerle sağlıklı bir
şekilde şekillenebilmesi ise, ailenin sağlam hukukî bir temel üzerine
kurulmasına bağlıdır. Çünkü hukuka uygun bir evlilik, ahlâkın güzelleştirilmesi, nefsin haramlardan korunması, fitnenin defedilmesi,
çocuk terbiyesi, işlerini görmekten âciz olan Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması, akraba ve muhtaçlara nafaka verilmesi ve
Müslümanların çoğalması gibi birçok faydalar barındırmaktadır.1
Bu sebeple, İslâm hukuku, eşlerin bir arada yaşamasının
ahlâkî ve hukukî kurallarını koymuş ve sağlam bir evliliğin ancak
rükün ve şartlarına uygun bir nikâh akdiyle gerçekleşeceğini belirlemiştir. Bu anlamda İslâm hukuku evlilik hayatının kuruluşu, devamı ve sona ermesi çerçevesinde anılan kurallara uyularak yapılan
evlenme akdi ile taraflara bazı hak ve mükellefiyetler yüklemiştir.
Bunlardan birsi de şartları oluştuğu takdirde erkeğin nafaka mükellefiyetidir.
1

Bk. Mustafa Genç, “İslâm Hukukunda Ailenin Önemi Ve Evlilik Hayatının
Faydaları”, Sosyal Bilimler Dergisi 30 (Kasım 2018): 272, 274.
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Fıkıh bilginleri normal şartlarda evlilik birliğinde nafaka mükellefinin koca olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak nafaka kapsamı, nafaka miktarının tayininde dikkate alınması gereken kriterler,
nafakaya engel teşkil eden sebepler, kocanın nafakayı ödeyememesi
ve ödemekten kaçınması durumları ile evliliğin sona ermesi süresindeki iddet döneminde nafaka gibi konuların ayrıntılarında bir
takım farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir.2
Bu çalışmada bahsi geçen konularla ilgili fukahânın görüşleri
ele alınacak, sonra Osmanlı Nafaka Kanunu, Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’ndaki hükümlere yer verilerek mukayeseler yapılmak suretiyle
bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır. Yöntem olarak öncelikle mezheplerin ilgili görüşlerine yer verilecek; akabinde Osmanlı Nafaka
Kanunu’nda düzenlenen hükümlere değinilecek ve yer yer ilgili
maddeler -kısmen sadeleştirilerek- aynen nakledilecektir. Sonra
kısmen sadeleştirilerek Hukūk-i Âile Kararnâmesi ile Sûriye Ahvâl-i
Şahsiyye Kanunu’nun ilgili maddeleri zikredilecektir. Daha sonra da
varsa Türk Medeni Kanunu’nun konu ile ilgili düzenlemelerine yer
verilecektir.
Osmanlı Nafaka Kanunu, Mecelle’nin eksik bıraktığı konulardan biri olan nafaka konusunun kanunlaştırıldığı 1915 yılında
yürürlüğe girmiş bir kanundur. Bu kanun, Padişah Mehmet Reşad
zamanında Mecelle şârihi ve fetvâ emîni olan Ali Haydar Efendi (ö.
1935) tarafından hazırlanmıştır. Prensip olarak Hanefî mezhebinin
muteber kaynaklarına dayandırılmış olan bu kanunda, asrın ihtiyaçlarına göre diğer mezhep görüşleri de dikkate alınmıştır.3
2

3

Bk. Şemsuddin Muhammed b. el-Hâtip eş-Şirbînî, Muğni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti
me‘ânî elfâzi’l-Minhâc, 4. Baskı (Beyrut, Daru’l-mâ‘rife, 2010), 3: 550-590; İbn
Âbidîn Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülaziz, Reddü’l-muhtâr ‘alâ durri’lmuhtâr (Beyrut: Daru’l-fikr, 2000), 3: 622-650; Abdullah Çolak, İslâm Aile
Hukuku, 3. Baskı (Ankara: Öncü Basım Yayın, 2017), 165-179; Nuri Kahveci,
İslâm Aile Hukuku, 2. Baskı (İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2017), 142-147; Halil
İbrahim Acar, İslâm Aile Hukuku (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017),173, 178.
Orhan Çeker, Nafaka Kanunu (İstanbul: Ebru Yayınları, 1985), 11.
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Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan
kısa bir süre sonra başlayan kanunlaştırma hareketlerinin son örneklerinden biridir. Aile hukuku alanında İslâm ve Osmanlı hukuk
tarihinde ilk örnek sayılan bu kararnâme, 8 Muharrem 1336 (25
Ekim 1917) tarihinde hazırlanmış ve yaklaşık bir buçuk yıl yürürlükte kalmıştır. Bu kararnâmede umumiyetle Hanefî mezhebi esas
alınmış, gerektiğinde diğer mezheplere de müracaat edilmiştir.4
Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu, 1953 yılında bir komisyon
tarafından hazırlanmış ve aynı yıl yürürlüğe konulmuştur.5 1953
tarihli, 59 sayılı bu kanunun temel dayanakları, Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu, Kadri Paşa’nın (ö. 1888)
ahvâl-i şahsiyye ile ilgili eseri ve Şam Kâdısı Ali et-Tantavi’nin (ö.
1999) ahvâl-i şahsiyye projesidir. Bu Kanunda da genel olarak Hanefî mezhebi esas alınmış, gerektiğinde diğer mezheplere de müracaat edilmiştir. Ancak bazı konularda örf ve maslahata dayalı hükümler de konulmuş ve 305. maddede kanun boşluklarında Hanefî
mezhebinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.6
Türk Medeni Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22
Kasım 2001'de kabul edilen ve 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren
4721 sayılı kanundur. İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanun ile17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Medeni
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.7
1. Nafaka Kavrami
1.1. Nafakanın Anlamı
Nafaka, “n-f-k” kökünden gelen “infâk” mastarından türemiş

4

5

6

7

Mehmet Âkif Aydın, “Hukūk-i Âile Kararnâmesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18: 314.
Abdurrahman es-Sâbûnî, Şerhu Kanuni ahvâli’ş-sahsiyeti’s-Sûrî (Halep:
Matba‘atu-hayat, 1964), 1: 5.
Mustafa Dîb el-Buğa, Şerhu Kanuni ahvali’ş-sahisyetu’s-Sûrî (Şam:
Yükseköğretim Yayınları, ts.), 16-23.
Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, 35. Baskı (Ankara: Turhan Kitabevi, 2017), 113115.
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bir Arapça bir isimdir8 ve bir şeyin tükenmesi,9 azalması10 ve ölmesi11 gibi anlamlara gelir. Bu kavram, yiyecek, giyecek ve barınma
türünden zaruri ihtiyaçların karşılanması maksadıyla kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için harcadığı şeylerin tümünü
ifade eder.12 Osmanlı Nafaka Kanunu’na göre “Nafaka, lügaten kişinin iyaline infak ettiği nesnedir.”13 Türkçede nafaka, hem Arapça
şekliyle hem de “geçim masrafı” ve “geçim harcamaları” şeklinde de
kullanılmaktadır.14 Medeni Hukukta ise “geçimlik” şeklinde ifade
edilmiştir.15
İslâm Hukuku terimi olarak nafaka, örfî anlamı itibariyle bir
kimsenin, hak sahibine ihtiyacı olan yiyecekleri temin etmesidir.
Şer’i anlamda ise, bir kimsenin, bakmakla yükümlü olduğu yahut
geçimini üstlendiği kişilerin, sosyal konumlarına göre, standartlara
uygun bir hayat sürdürebilmeleri için gerekli olan yiyecek, giyecek
ve mesken gibi temin etmekle mükellef olduğu zaruri ihtiyaçlardır. 16
Osmanlı Nafaka Kanunu’na göre ise; “Nafaka, Şer’an ta‘am ve kisve
ve süknâdan ibarettir”17
1.2.

Nafakanın Çeşitleri

İslâm Hukukunda nafaka, bir kimseye evlilik, akrabalık ve
Bk. İbn Manzûr Muhammed b. Mukrim, Lisânü’l-‘Arab, 3. Baskı (Beyrut: Daru’ssâdır, 1414/1993), 9: 190; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 559; Şeyhîzâde
Abdurrahman b. Muhammed b. Süleyman, Mecma‘u’l-enhûr fî şerhi multeka’lebhûr (Beyrut: Daru ihyai’t-turâs, ts.), 1: 484.
9 Zeynuddin Ebû Abdullah Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdülkadir el-Hanefî erRâzî, Muhtâru’s-Sihâh, 5. Baskı (Beyrut: Mektebetu’l-asriye, 1999), 1: 316; İbn
Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, 10: 357.
10 Râzî, Muhtâru’s-Sihâh 1: 316.
11 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, 10: 357; Şihâbuddin Ahmet b. Muhammed eş-Şelebî,
Hâşiyetu Tebyînu’l-hâkâik Şerhu Kenzi’d-dekâik (Kahire: Matbaatu’l-emiriye,
h.1313), 3: 50.
12 Celal Erbay, “Nafaka” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2006) 32: 282.
13 Osmanlı Nafaka Kanunu Madde:1. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 17.)
14 Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali (İstanbul: Erkam Yayınları, ts.), 1: 345.
15 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü (Ankara: Yetkin Hukuk yayınları, 1996), 605.
16 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr ‘alâ durri’l-muhtâr, 3: 628.
17 Osmanlı Nafaka Kanunu Madde:1. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 17.)
8
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mülkiyet olmak üzere üç sebeple vâcip olur.18 Nitekim Osmanlı Nafaka Kanunu’nda nafakanın esbâb-ı lüzûmu şu şekilde açıklanmıştır: “Nafakanın sebeb-i lüzûmu üçtür: Zevciyyet ve karâbet ve mülkten ibarettir.”19
Burada sadece bu çalışmanın konusu olan eş nafakası anlatılacak; diğer iki çeşit nafakadan söz edilmeyecektir.
2. Eş Nafakasi
2.1. Evli Eşin Nafakası
Evlilik nafakası, sahih bir nikâh akdiyle birlikte, bazı şartların bulunması kaydıyla kadın lehine erkeğin mükellef olduğu malî
bir haktır. İslâm hukukuna göre nafaka yükümlülüğünü gerekli
kılan şartların bulunması durumunda koca, m‘arûf ölçüde ve kâfi
gelecek miktarda karısının nafakasını karşılamalıdır.20
2.1.1. Eş Nafakasının Dayanağı
Kocanın nafakayı ödeme zorunluluğunun kaynağı, Kitap,
Sünnet, icmâ ve kıyâs delilleridir.21
Kur’an-ı Kerim’de eş nafakasının gerekli olduğuna dair birçok
ayet-i kerime vardır.22 Burada onlardan sadece üçü meâlen şöyledir:“Allah´ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların
yöneticisi ve koruyucusudur.” (en-Nisâ 4/34). “…Onların (annelerin)
18

19
20

21

22

İbn Nüceym Zeynuddin b. İbrahim b. Muhammed el-Mısrî, Bahru’r-râik şerhu
Kenzi’d-dekāik (Beyrut: Daru’l-kutubu’l-İslâmi, ts.) 4: 188; Muhammed b. Yûsuf
b. Ebi Kasım b. Yûsuf el-Gırnâtî, et-Tac ve’l-iklîl li-muhtasari Halil (Beyrut:
Daru’l-kutubu’l-ilmiyye, 1994), 5: 541; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 558.
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 43. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 22.)
Celal Erbay, İslâm Hukukunda Evlilik ve Hısımlık Nafakası, 2. Baskı (İstanbul:
Rağbet yayınları, 1998), 24; Kahveci, İslâm Aile Hukuku, 145.
Bk. Alâaddin Ebû Bekir b. Mes‘ûd el-Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘ fî tertibi’ş-şerai‘, 2.
Baskı (Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1986), 4: 15-30; Abdülvahhap el-Hallâf,
Ahkâmu’l-ahvâli’ş-şahsiyye, 2. Baskı (Beyrut: Daru’l-kalem, 1990) 104;
Muhammed Ebû Zehra, el-Ahvâlau’ş-şahsiyye, 3. Baskı (Beyrut: Dâru’l-fikr,
1957), 232; Mahmut Ali es-Sartâvî, Şerhu Kânuni ahvâli’ş-şahsiyye, 3. Baskı
(Beyrut: Dâru’l-fikr, 2010), 131.
Mesela bk. el-Bakara 2/228-229,236,280; el-Maide 5/89; et-Talak 65/1,6.
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yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir…” (el-Bakara
2/233).“Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı
dar olan da, Allah’ın ona verdiği ölçüde harcasın. Allah, bir kimseyi
ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir güçlükten sonra
bir kolaylık yaratacaktır.” (et-Talâk 65/7).
Hadis-i şeriflerde de kadının nafakasının koca üzerine gerekli
olduğu belirtilmiş ve bu hakka ihtimam göstertilmesi emredilmiştir.
Burada sadece üç hadis-i şerifin nakli ile yetinilecektir:


Cabir b. Abdullah (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz
(s.a.s.), vedâ haccında şöyle buyurmuştur: “Kadınlar hakkında
Allah’tan korkun.Çünkü siz, onları Allah'ın emânıyla aldınız ve
onları Allah'ın kelimesiyle kendinize helâl edindiniz.Bilin ki sizin
hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onların sizin üzerinizdeki hakları, ma‘rûf
şekilde rızıklarını ve giyeceklerini temin etmenizdir.”23



Muâviye el-Kuşeyrî (r.a)’dan nakledildiğine göre, o şöyle anlatmıştır: “Resulullah (s.a.s.)’in yanına gelerek; ‘Hanımlarımız hakkında

ne

dersiniz?’

diye

sordum.

O

da

şöyle

buyur-

du:‘Yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da
giydirin, onları dövmeyin ve onları kötülemeyin.’“24


Hz. Aişe (r.a)’nın rivayetine göre Ebû Süfyân (r.a)ın karısı Hind
(r.a),

Peygamber (s.a.s.)’e gelerek kocasının cimriliğinden

şikâyette bulunup kocasının kendisine ve çocuğuna yetecek şekilde nafakayı karşılamadığını söyleyip onun malından kendisine
yetecek kadar almasında bir günah olup olmadığını sormuştur.
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.), şöyle cevap vermiştir,
“Maruf ölçüde kocanın malından kendine ve çocuğuna yetecek
kadar al.”25
Fukahâ, sahih bir nikâh akdinden sonra nafakayı düşürecek
23
24
25

Müslim, “Hac” 147.
Ebû Dâvud, “Nikâh” 40-41.
Ebû Dâvud, “Buyu‘‘” 79; Dârimî, “Nikâh” 54.
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sebepler bulunmadığı takdirde, kocanın karısının nafakasını karşılamasının vâcip olduğu konusunda icmâ etmişlerdir.26
İslâm hukukuna göre nikâh akdinden sonra kadın, bazı tasarruflarda kocasının iznine bağlı kalmak durumundadır. Mesela
koca, karısının çalışmasına izin vermeyebilir. Hanefi mezhebine göre
koca bu hakka sahip olduğu için karısının çalışmasına izin verse
dahi nafakasını karşılamalıdır.27 Bazı hukukçular tarafından kadının kocasının evinde ikâmet edip, vaktini kocası için harcaması,
devlet dairelerinde çalışan memurların durumuna kıyâs edilmiştir.28
Zira bu memurlar, sadece devlet işleriyle meşgul olduklarından devletin onların geçimlerini karşılaması gerekir. Çünkü İslâm hukukuna göre, “herhangi bir kimseyi kendisi için alıkoyan kişi, onun geçimini üstlenmek zorundadır” kuralı gereği, devlet çalışanlarını
maaş karşılığında alıkoymaktadır.29 Mesela, Kâdı/Hâkim, devlet tarafından çalıştırılıp Müslümanların işleriyle meşguliyete münhasır
kılındığı ve rızkını temin etmek üzere başka işlerde çalışmaktan alıkonulduğu için devlet hazinesinden geçimine yetecek oranda bir
payı hak eder ve devlet onun bu payını/maaşını vermelidir.30 Binaenaleyh sadece kocasının işleriyle meşgul olan kadın, nafakayı hak
eder ve nafakasının kocası tarafından karşılanması gerekli olur.31
Çünkü nasıl ki devlet, istihdam edip bütün işlerini kendi kontrol ve
istifadesinde bulunmasına karşılık çalışanlarına düzenli olarak bir
maaş veriyor, deyim yerinde ise nafakalarını karşılıyorsa, koca da
çalışma konusunda kendi iznine bağlı olan karısının nafakasını te-

26

27
28
29

30
31

Bk. Kâsânî, Bedâi‘, 4: 16; Gırnâtî, et-Tac ve’l-iklîl, 5: 541; Ebû Muhammed
Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmet b. Muhammed b. Kudâme el-Makdisî, elMuğni (Kahire: Mektebetu-Kahire, 1968), 8: 195; Gırnâtî, et-Tac ve’l-iklîl, 5: 541;
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 5: 151.
Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, 4: 16.
Celal Erbay, İslâm Hukukunda Evlilik ve Hısımlık Nafakası, 27.
Abdülkerim Zeydân, el-Mufassal fî âhkami’l-mer’eti ve’l-beyti’l-muslim fi’ş-şeriati’lİslâmi (Beyrut, Müessesetu’r-risâle, 1993), 7: 154.
Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, 4: 16.
Zeydân, el-Mufassal fî âhkami’l-mer’e, 7: 154.
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min etmekle mükelleftir.

32

Ayrıca, kadın, kocasının izni olmadan evden çıkıp çalışamadığından kendisine yetecek kadar nafakasının kocası tarafından
karşılanması, aklın da kabul edeceği bir gerçekliktir.33
Yukarıda açıklandığı üzere eş nafakasının meşruiyetini kıyâs
delili ile de temellendiren fıkıh bilginleri nafakayı koca için gerekli
kılan illetin, kocanın karısını alıkoyma hakkına sahip bulunması
olduğunu belirtmişlerdir. Bazı fıkıh bilginleri ise bu konuda böyle
bir illet belirlemeye karşı çıkmışlar ve Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabit olan bu nafakanın meşruiyeti için kıyâsın gerekmediğini söylemişlerdir.34 Fakat bunlar da eş nafakasını gerekli kılan sebebin ne
olduğu noktasında ise ihtilaf etmişlerdir. Bazılarına göre bu nafakayı gerekli kılan sebep, bizzat evlenme akdi;35 bazılarına göre, akitten
sonra kocanın karısından istifade edebilme imkânın mevcut olmasıdır.36 Diğer bazılarına göre ise kocanın aile reisi olmasıdır.37
2.1.2. Eş Nafakasının Mükellefi
Fıkıh bilginleri, yukarıda nakledilen delillere istinâden, nafaka mükellefinin koca olduğu konusunda ittifak etmişler ve kocanın
hür ve hâzır olması durumunda bir başkasının nafakaya ortak edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Kadının farklı dinden olması da bu
hükmü değiştirmez. Ayrıca kocanın maddi durumunun zayıflığı,
onun nafaka mükellefiyetini düşürmediği gibi, kadının malî durumunun kocasından iyi olması da nafaka hakkına engel değildir.38
Ancak Zâhirîlere göre koca kendi nafakasını dahi karşılamaktan
32
33

34
35
36
37
38

Erbay, İslâm Hukukunda Evlilik ve Hısımlık Nafakası, 27.
Ali Ahmet Cercâvî, Hikmetü’t-Teşri‘ ve felsefetuh (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1994), 6364.
Bk. Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, 4: 16; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 570.
Bk. Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, 4: 16.
Bk. Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 570.
Bk. Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, 4: 16.
Bilmen, Hukuki İslâmiyye ve Istılahâtı Fıkhiyye Kāmûsu, 2: 449; Vehbe Zuhayli,
el-Fıkhü’l-İslâmi ve Edilletuh, 3. Baskı (Beyrut: Daru’l-fikr, 1989), 7: 786.
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âciz ise, zengin olan karısı, onun nafakasını karşılamak zorundadır.39
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda da nafaka mükellefinin koca olduğuna hükmedilmiş ve bir başkasının bu mükellefiyete ortak edilmeyeceği belirtilmiştir. İlgili maddeler şöyledir: “Zevcenin nafakası
ale’l-ıtlak zevc üzerine lâzım gelir.”40 “Zevcenin nafakası yalnız zevc
üzerine lâzım gelir. Başkası nafakada teşrik olunmaz.”41
Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde42 ve -biraz daha ayrıntılarıyla
birlikte- Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda43 da nafaka mükellefinin koca olduğuna hükmedilmiştir.
Türk Medeni Kanunu’nda ise nafaka yükümlüğüyle ilgili hüküm farklıdır. 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu’nda, kadın erkek eşitliği esas alınmış ve 743 sayılı Kanun ile erkeğe yüklenmiş
olan geçim ve bakım sorumluluğu, kadın aleyhinde olmak üzere
eşler arasında paylaştırmış,44 aile yönetimi de eşlere ortak bir biçimde yüklenmiştir.45 Yeni kanunda eşler açısından evlilik nafakası
bulunmayıp ayrılık ve boşanma durumlarında nafaka söz konusu
olmaktadır.46 Ayrıca kadın ile erkek eşit olduğundan evlilik birliğinin
huzur ve yararına zarar vermediği sürece, karı-koca meslek veya iş
seçiminde birbirlerinden izin almak zorunda olmayıp serbestçe çalı39

40
41
42

43

44

45

46

Ebû Muhammed Ali b. Ahmet b. Hazm, el-Kurtubî ez-Zâhirî, el-Muhallâ bi’l-âsâr
(Beyrut: Daru’l-fikr, ts.), 9: 254.
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 62. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 29.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 121. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 48.)
Adı geçen Karanâme’de ilgili madde şöyledir: “Sahih bir nikâh akdiyle beraber,
koca üzerine karısının mehir ve nafakası lâzım gelir.” (Madde: 69.)
Adı geçen Kanûn’da ilgili madde şöyledir: “Kadının nafakası, dini farklı olsa ve
kendi ailesinin evinde ikâmet ediyorsa bile sahih bir akitten itibaren koca
üzerine gereklidir.” (Madde: 72/1.)
Turgut Akıntürk - Derya Ateş Karaman, Medeni Hukuk, 17. Baskı (İstanbul: Beta
Basım Yayım, ts.), 2: 115.
Türk Medeni Kanunu, Madde: 186.1926 tarihli, 743 sayılı eski Türk Medeni
Kanununun 152. maddesinde İslâm Hukukunda olduğu gibi kocanın evlilik birliğinin reisi olduğu belirtilmiş ve nafaka kapsamında kocaya bakım ve geçim sorumluluğu yüklenmişti. (Akıntürk - Ateş Karaman, Medeni Hukuk, 2: 115.)
Türk Medeni Kanunu, Madde: 175.
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şabilirler.47 Böyle olunca da nafakanın sadece erkek tarafından karşılanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu düzenlemeye göre evlilik müşterek olduğundan taraflar, evlilik süresince gerek kendileri
için gerekse de çocukları için yapacakları masrafları müşterek bir
biçimde beraber üstlenmekle mükelleftirler.48 Zira aile birliğinin zorunlu olan harcamalarına, sadece erkek değil, her iki taraf emek ve
malvarlıklarına göre katılım sağlamalıdır.49 Dolayısıyla evlilik süresince sadece erkeğe yüklenen bir nafaka hakkı bulunmamakta, uygulamada farklı olsa da kanunen bunun tam tersine kadının da
imkânına göre evlilik geçimliğini üstlenmesi gerekmektedir.50
2.1.3. Eş Nafakasının Kapsamı
Fıkıh kaynaklarımızda eş nafakası olarak, kadının hayatını
sürdürebilmesi için yiyecek, içecek, giyecek, mesken, su, aydınlatma, mutfak araç-gereçleri, ev tefrişat malzemeleri, temizlik malzemeleri, hizmetçi masrafları, tedâvî ve doktor giderleri ile şahsi bakım ürünlerinden söz edilmektedir.51 Ancak –başta tedâvî ve doktor
giderleri olmak üzere- burada anılanların bir kısmının eş nafakasından sayılması konusunda görüş ayrılıkları vardır.
Fıkıh bilginleri, nafaka olarak hayatın idamesi için gerekli
olan yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra bir ev için
ihtiyaç duyulan tefrişat malzemelerinin, su ve aydınlatma giderlerinin ve temizlik ürünlerinin, koca tarafından karşılanması gerektiği
konusunda ittifak etmişlerdir.52
47
48
49
50
51

52

Türk Medeni Kanunu, Madde: 192.
Türk Medeni Kanunu, Madde: 185.
Türk Medeni Kanunu, Madde: 256-259.
Türk Medeni Kanunu, Madde: 364.
Burada sayılanların hepsi veya bir kısmı için bk. Muhammed b. Ali el-Hanefî elHaskefî, Durru’l-muhtâr şerhu Tenviru’l-ebsâr (Beyrut: Dâru’l-kutubu’l-ilmiye,
2002), 259; Gırnâtî, et-Tâc ve’l-iklîl 5: 543-550; İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, 3:
628; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 559.
Haskefî, Durru’l-muhtâr, 259; İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, 3: 636; Ebû’l-Velid
muhammed b. Ahmet b. Rüşd el-Kurtubî, Bidâyetu’l-muctehid ve nihâyetu’lmuktesid (Beyrut: Muessesetu’r-risâle, 2015), 512; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3:
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Fıkıh kaynaklarımızda, detay sayılabilecek bir takım ihtilaflar
dışında, bazı kayıt ve şartlar çerçevesinde kadın için hizmetçi veya
hizmetçi masrafları eş nafakasından sayılmış;53 fakat sağlık masrafları nafaka kapsamında görülmemiştir.54 Ancak bazı çağdaş İslâm
hukuku akademisyenleri eserlerinde tedavi masraflarını da açıkça
nafaka kapsamına dâhil etmişlerdir.55 Bunlardan Hayreddin Karaman şöyle demektedir: “‘Tarak, temizlik ve süs malzemesi gibi şeyleri almak da kocanın nafaka vazifesine dâhildir’ diyen fukahânın,
‘doktor ve ilaç parası kocaya ait değildir’ demeleri garip ve mesnetsizdir.”56
Mâlikîlere göre koca, kına, sürme, parfüm, sabun ve tarak
gibi şahsi bakım ürünlerini nafaka kapsamında karşılamak zorundadır.57 Ancak diğer mezhepler, bunların nafakadan sayılıp sayılmayacağı konusunda, süs malzemeleri veya şahsi temizlik ürünleri
olmalarına göre farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Onlara göre sabun ve tarak, şahsi temizlik ürünleridir ve nafaka olarak karşılanmalıdır.58 Kına, sürme ve parfüm ise süs malzemeleri olup Hanefîlere göre bu süs malzemeleri nafaka kapsamına girmez. Koca, bu tür

53

54

55

56

58

559-561, 636; Muhammet b. Ahmet el-Buhûti el-Halvetî, Hâşiyetiu Halvetî ‘alâ
munteha’l-iradât, thk. Muhammed b. Abdullah b. Salih el-Luheydan (Katar:
Daru’n-nevâdir, 2011), 5: 457.
Haskefî, Dürrü’l-muhtâr, 259; İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtar, 3: 636; İbn Rüşd,
Bidâyetu’l-muctehid, 512; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 559-561; Halvetî, Hâşiyetu
Halvetî, 5: 457.
Bk. Ebü’l-Fazl Mecdüddin Abdullah b. Mahmud b. Mevdûd el-Mevsilî, el-İhtiyâr li
ta’lili’l-muhtâr (Beyrut: Darü’l-Erkâm, ts.), 2: 224; Şemsuddin Muhammed b.
Ahmet ed-Desûkī, Hâşiyetu Desûkī ‘alâ şerh’l-kebîr (Beyrut: Dârü’l-fikr, ts.), 2:
511; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 558-565; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 457.
Bk. Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku I, 9. Baskı (İstanbul: İz
Yayıncılık, 2016), 1: 350; Sartâvî, Şerh Kânunu Ahvâli’ş-şahsiye, 135; Abdullah
Çolak, İslâm Aile Hukuku, 173; Nuri Kahveci, İslâm Aile Hukuku, 144; Halil İbrahim Acar, İslâm Aile Hukuku, 173, 178.
Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku I, 1: 350 (dipnot: 127).
57 Desûkī, Hâşiyetu Desûkī ‘alâ şerh’l-kebîr, 2: 510; Gırnâtî, et-Tâc ve’l-iklîl 5:
543.
İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, 3: 637; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 564-565; İbn
Kudâme, el-Muğnî, 8: 199.
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ihtiyaçları karşılayıp karşılamamakta serbesttir.59 Şâfiî60 ve Hanbelîlere61 göre ise normal şartlarda kocanın bunları karşılama zorunluluğu yoktur, fakat karısının süslenmesini yahut onda hoşuna
gitmeyen bir kokunun gitmesini istiyorsa, bu malzemeleri temin
etmelidir.
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda yiyecek, giyecek, mesken, hizmetçi masrafları, su ve aydınlatma giderleri, ısınma malzemeleri ve
şahsî bakım ürünleri nafaka kapsamında sayılmıştır.62 Ancak sağlık
giderlerinin nafaka kapsamında olmadığı belirtilmiştir.63
Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde sadece ev ve ev için gerekli
olan tefrişat malzemeleri açıkça zikredilmiş, yiyecek, giyecek ve diğer haklardan söz edilmemiştir. İlgili madde şu şekildedir: “Koca,
kendi istediği yerde zevcesine, tefrişatı için gerekli olan malzemelerle
birlikte bir mesken tedarik etmeye mecburdur.”64
Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda, temizlik ve şahsi bakım
ürünleri ile su ve aydınlatma giderleri zikredilmemiş ancak sağlık
giderleri dâhil olmak üzere diğer ihtiyaçların nafaka kapsamında
olduğu hükme bağlanmıştır. Sağlık giderlerinin dışındaki ihtiyaçlarda mezheplerin görüşü esas alınmışken sağlık giderleri konusunda günümüz şartları göz önüne alınarak maslahata dayanılmıştır. İlgili maddeler şöyledir: “Koca, karısını emsallerinin evleri gibi
bir evde ikâmet ettirmelidir.”65 “Evlilik nafakası, maruf ölçüde yiyecek, giyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra kadının emsallerinin hizmetçisi varsa bir de hizmetçiyi kapsar.”66
Türk Medeni Kanunu’nda ise daha önce de ifade edildiği üze59
60
61
62
63

64
65
66

İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, 3: 637.
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 565.
İbn Kudâme, el-Muğnî, 8: 199; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 458.
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 228-235. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 74-75.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 70, 141. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 31 ve
53.)
Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Madde: 70.
Suriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu, Madde: 65.
Suriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu, Madde: 71.
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re taraflardan sadece birisinin yükümlü olduğu evlilik nafakası bulunmadığından, onun kapsamı da düzenlenmemiştir.
2.1.4. Eş Nafakasın Miktarının Belirlenmesinde Temel
Kriterler
İslâm hukukuna göre nafaka miktarının belirlenmesinde
hangi kıstaslara dikkat edileceği konusunda üç ayrı görüş vardır.
Bazı Hanefîler ile Şâfiîlerin dışındaki cumhûra göre nafaka miktarı
belirlenirken hem erkeğin hem de kadının durumuna birlikte itibar
edilir.67 Bazı Hanefîler, “imkânı geniş olan, nafakayı imkânlarına
göre versin; rızkı daralmış bulunan da Allah´ın kendisine verdiği
kadarından nafaka ödesin.” (et-Talâk 65/7) mealindeki âyet-i kerimeyi delil alarak nafaka tayin edilirken sadece erkeğin durumunun
nazarı itibara alınacağını söylemişlerdir.68 Şâfiîlere göre ise yiyecek
ve giyecekte erkeğin durumuna, meskende ise kadının durumuna
itibar edilir.69
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda cumhûrun görüşü esas alınmış
ve ilgili madde şöyle düzenlenmiştir: “Nafakay-ı zevcede tarafeynin
yesâren ve i‘saren halleri nazar-ı itibara alınarak lâzım gelir.”70
Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde özel bir madde ile nafaka tayininde neye dikkat edilmesi gerektiği açıkça belirtilmemiştir. Fakat
nafakanın arttırılması ve eksiltilmesi meselesi ile kocanın nafakadan kaçınması durumunda nafakanın takdiri hükme bağlanırken,
cumhûrun görüşü esas alınmış ve hem erkeğin hem de kadının durumuna itibar edileceğine hükmedilmiştir.71 Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye
67

68

69
70
71

Mevsilî, el-İhtiyâr, 2: 224; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 513; Gırnâtî, et-Tâc
ve’l-iklîl 5: 544; İbn Kudâme, el-Muğnî, 8: 195; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 457.
Mevsilî, el-İhtiyâr, 2: 224; Burhaneddin Ebû’l Hasan Ali b. Ebû Bekir b.
Abdulcelil el-Fergâni el-Merğinânî, el-Hidâye şerhu bidâyetu’l-mubtedî (Beyrut:
Dâru’l-kalem, ts.), 1: 328; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 513.
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 566.
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 224. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 73.)
Adı geçen Karanâme’de ilgili maddel şöyledir: “Takdir edilen nafaka, fiyatların
değişmesi veya darlık ve bolluk itibarıyla tarafların hallerinin değişmesiyle veya
yetecek miktardan az yahut fazla takdier edilmiş olduğunun tespit edilmesi üze-
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Kanunu’nda ise bu konu, Şâfiîlerin görüşü doğrultusunda düzenlendiği söylenebilir.72
Türk Medeni Kanunu’nda ise evlilik nafakası düzenlenmediğinden bu nafakanın miktarının tayini ile alakalı bir hüküm bulunmamaktadır.
2.1.5. Eş Nafakasını Gerekli Kılan Şartlar ve Düşüren Sebepler
Fıkıh bilginleri, kocanın nafaka mükellefi olabilmesi için iki
şartın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan birisi, taraflar
arasında sahih bir nikâh akdinin bulunmasıdır.73 Buna göre batıl ve
fasit evliliklerin yanı sıra şüpheye dayalı cinsi münasebetlerde gerek
birliktelik gerekse iddet döneminde nafaka gerekmez. Zira bu tür
durumlarda erkek, kadını alıkoyma hakkına sahip değildir.74 Fıkıh
bilginlerinin ekserisine göre nikâhı fasit kılan husus anlaşılana kadar koca, ödemiş olduğu nafakayı hâkimin hükmüyle geri isteme
hakkına sahiptir.75 Ancak Hanbelî mezhebine göre fasit evliliklerde
kadının nafakası koca tarafından karşılanmışsa, geri alınmaz.76 Fakat fasit evliliklerde ve şüpheye dayalı ilişkilerde kadın hâmile kalırsa, ittifakla hamilelik süresinde nafakayı hak eder.77

72

73

74
75

76
77

rine arttırılıp eksiltilebilir.” (Madde: 92.) Koca, yanında olan karısının nafakasından imtina edip kadın nafaka talep ederse, hâkim talep gününden itibaren tarafların haline göre nafaka takdir eder.” (Madde: 94.)
Adı geçen Kanûn’da ilgili madde şöyledir: “Koca, karısını emsallerinin evleri gibi
bir evde ikâmet ettirmelidir.”72“Kadının nafakası, kadının durumu nasıl olursa
olsun kocasının darlık yahut bolluk durumuna göre kadına yetecek miktardan
az olmayacak şekilde belirlenir.” (Madde: 76.)
Merğinân’i, el-Hidâye, 1: 326; İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, 3: 628; Gırnâtî, et-Tâc
ve’l-iklîl 5: 541; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 577; İbn Kudâme, el-Muğnî, 8: 228.
Bk. Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 577; İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, 3: 629.
Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku I, 1: 350-351; Kahveci, İslâm Aile
Hukuku, 145.
Halvetî, Hâşiyet Halvetî ‘alâ Munteha’l-irâdât, 5: 467.
Kâsânî, Bedâ‘iu’s-sanâi‘, 4: 22; Gırnâtî, et-Tâc ve’l-iklîl, 5: 553; Ebû’l Hasan Ali b.
Muhammed b. Muhammed b. Habib el-Basrî el-Mâverdî, el-Hâvi’l Kebîr fî fıkhi
Mezheb’l-İmâmi’ş-Şâfiî (Beyrut: Dâru’l-kutubu’l-ilmiye, 1999), 11: 308; İbn
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Kocaya nafakanın vâcip olabilmesi için aranan diğer şart kadından istifade imkânının bulunması ve kadının kendisini kocasına
teslim etmesinin yanı sıra kocasına itaat etmesi ve onun iznine bağlı
kalması gereken durumlarda ondan izinsiz bir tasarrufta bulunmamasıdır.78 Sahih bir nikâh akdinden sonra kadından istifade
imkânı bulunmuyorsa, istifadeye engel problemin erkek yahut kadında bulunması durumuna göre hüküm değişmektedir. Kadının
kadınlık niteliklerinden istifadeyi engelleyecek bir durum olarak
faydalanma imkânı engelinin kadından kaynaklanması hakkındaki
görüşler şöyledir: Kadın kendisinden istifade edilemeyecek kadar
küçük yaşta ise -Şâfiîlerin bir görüşü hariç-79 dört mezhebe göre
kocasının nafaka mükellefiyeti yoktur.80 Kadından istifadeye engel
olan durum hastalık ise Hanefîler bu kadınları da küçük yaştakilere
kıyâs ederek onlara nafaka gerekmediğine;81 Şâfiîler nafakanın karşılanması gerektiğine hükmetmişlerdir.82 Ancak istifadeye engel teşkil eden problem erkekten kaynaklanıyorsa, Hanefîlere göre kadın
nafakayı hak eder;83 Mâlikî84 ve Şâfiîlere85 göre ise hak etmez.
Kadın, şer’i bir gerekçe olmaksızın kendisini kocasına teslim
etmezse yahut kocasına itaat etmeyip onun izni olmadan tasarruflarda bulunursa, mesela kocasının izni olmaksızın evini terk ederse
veya evin dışında bir meslekte çalışırsa yahut mahremi olmaksızın
yolculuğa çıkarsa, nafakasının karşılanması gerekmez. Çünkü bu

78

79
80

81
82
83
84
85

Kudâme, el-Muğnî, 8: 234; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 468.
Bk. Merğinânî, el-Hidâye, 1: 326; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 513; Şirbînî,
Muğni’l-muhtâc, 3: 570; İbn Kudâme, el-Muğnî, 8: 228-231.
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 574.
Merğinânî, el-Hidâye, 1: 328; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehit; 513; Ebû’l-Ferec
Şemsüddin Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmet b. Kudâme, el-Makdisî,
Şerhu’l-kebir ‘alâ metni’l-mukni‘ (Beyrut: Dâru’l-kutubu’l-Arabi, ts.), 9: 253.
Mevsilî, el-İhtiyâr, 2: 226.
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 572.
Mevsilî, el-İhtiyâr, 2: 225; Merğinânî, el-Hidâye, 1: 328.
Gırnâtî, et-Tâc ve’l-iklîl, 5: 541.
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 572.
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durumda kadın,“nüşûz”a düşmüş olur.86

Ancak kadın, muaccel

mehrin teslimi veya ikâmet edeceği bir evin hazırlanması gibi şer‘an
haklı sebeplerle kendisini kocasına teslim etmiyorsa, nafaka gerekli
olur.87 Bunların dışında, kadının dinden çıkması ve “hurmet-i
musâhere”ye sebep olacak bir davranışta bulunması da aynı şekilde
onun nafaka hakkını düşürür.88
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda eş nafakasını gerekli kılan şartlar ve düşüren sebepler ile ilgili hükümler şu şekildedir: Eş nafakası
sahih bir akitle birlikte gerekli olur ve sahih olmayan batıl ile fasit
evliliklerin yanı sıra şüpheye dayalı cinsel ilişkilerde nafaka hakkı
tahakkuk etmez.89 Şayet fasit evliliklerde nafaka ödenmişse ve ödenen nafaka koca tarafından infak edilmemişse, geri iade edilir. 90
Bununla beraber eş nafakasının gerekli olabilmesi için kadının
kendisini kocasına teslim etmesi gerekmektedir.91 Kadın kendisini
teslim etmeyip nüşûza düşerse nafaka hakkı düşer.92 Aynı şekilde
koca, karısını alıkoyma imkânına sahip olmalıdır.93 Şayet alıkoymaya engel bir durum var ise ve bu durum kocadan kaynaklanıyorsa
nafaka gerekli olur, ancak kadından kaynaklanıyorsa nafaka gerekli
olmaz.94 Fakat kadın, alacağını alamaması95 yahut muaccel mehrin
teslim edilmemesi gibi haklı bir gerekçe ile kendisini teslim etmiyorsa, nafakayı hak eder.96 Ancak nafakanın gerekli olabilmesi için kadından istifade edebilmeye bir engelin olmaması şart değildir. Dola-

86

87

88
89
90
91
92
93
94
95
96

Merğinânî, el-Hidâye, 1: 328; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehit, 513; Şirbînî,
Muğni’l-muhtâc, 3: 572; İbn Kudâme, el-Muğnî, 8: 228-231.
Mevsilî, el-İhtiyâr, 2: 225; Merğinânî, el-Hidâye, 1: 328; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc,
3: 573; İbn Kudâme, el-Muğni, 8: 230.
Merğinânî, el-Hidâye, 1: 333.
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 44,360. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 22,109.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 44. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 22.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 135. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 52.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 155, 167. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 57, 59.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 131. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 50.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 132. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 51.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 133. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 51.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 158. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 58.)
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yısıyla kadın istifadeye elverişli olmayacak şekilde küçük yaşta ise97
veya kadınlık niteliklerinden istifadeye engel olacak engellere sahip
ise de98 nafakası gerekli olur. Keza istifadeye engel durum kocadan
kaynaklanıyorsa da kadının nafakası gerekli olur.99
Görüldüğü üzere bu kanunda bahsi geçen konularda genelde
cumhûrun görüşüne dayanılmıştır. Fakat istifadeye engel durumun
kadından kaynaklanması meselesinde Şafiîlerin; erkekten kaynaklanması meselesinde ise Hanefîlerin görüşü doğrultusunda bir düzenleme yapılmıştır.
Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde nafakayı gerekli kılan şartlar
ve düşüren sebepler ile alakalı hükümler şu şekilde düzenlenmiştir:
“Sahih bir nikâh akdiyle beraber, koca üzerine karısının mehir ve
nafakası lâzım gelir.”100 “Cinsel ilişki vuku bulsun veya bulmasın
mutlak olarak batıl nikâh ile henüz cinsel ilişki vuku bulmayan fasit nikah, asla hüküm ifade etmez. Binâenaleyh taraflar arasında
nafaka, mehir, nesep, iddet, hürmet-i musâhere ve tevârüs gibi sahih nikâhın ahkâmı sabit olmaz.”101 “Fasit Nikâhta cinsel ilişki vukû
bulmuş ise bu ilişki üzerine yalnız mehir ve iddet lâzım gelir ve neseb ile hürmet-i musâhere sabit olur. Fakat nafaka ve tevârüs gibi
ahkâm sabit olmaz.”102 “Kadın meşru bir sebep olmaksızın kocasının
hânesini terk edip gider veya hâne kendisinin olup da başka bir
hâneye naklini talep etmezden önce zevcini eve girmekten men eyler
ise, işbu nüşûzun devamı müddetince nafaka düşer.”103
Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda genel olarak mezheplerin görüşüne dayanılmış; onlardan farklı olarak fasit evliliklerin son
bulması durumunda da iddet döneminde nafakanın gerekli olacağına ve akdin fasit olduğunu bilmediği sürece kadının nafakayı hak
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 123. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 48.)
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 146. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 55.)
99 Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 125. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 49.)
100 Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Madde: 69.
101 Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Madde: 75.
102 Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Madde: 76.
103 Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Madde: 101.
97
98
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edeceğine hükmedilmiştir.104
Türk Medeni Kanunu’nda batıl olduğuna karar verilen evliliklerin son bulması durumunda, batıl olmayan evliliklerin boşanmaya
ilişkin hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiş ve nafaka hakkının
terettüp edeceğine hükmedilmiştir. İlgili Kanun maddesi şu şekildedir: “Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur.
Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı
hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.”105
2.1.6. Eş Nafakasının Vakti ve Peşin Ödenmesi
Hanefî106 ve Mâlikîlere107 göre kadının hak ettiği nafakada tam
tasarruf imkânına sahip olabilmesi için koca, onun günlük nafakasını bir önceki günün akşamında vermelidir. Şafiî108 ve Hanbelî109
mezheplerine göre ise, ihtiyaçları giderme vaktinin başlangıcı gün
doğumu olduğundan, koca, her günün nafakasını gün doğumuyla
Adı geçen Kanûn’da ilgili maddeler şöyledir: “Kadının nafakası, dini farklı olsa
ve kendi ailesinin evinde ikâmet ediyorsa bile sahih bir akitten itibaren koca
üzerine gereklidir, ancak eğer kocası onu nakletmeyi isterse ve o da haksız yere
bundan imtina ederse bu durumda kocaya nafaka gerekli olmaz.” (Madde: 72/1.)
“Kocanın mehri muacceli ödememesi veya bir mesken temin etmemesi durumunda kadının kendi ailesinin evinden taşınmaktan imtina etmesine, haklı bir
gerekçe olarak itibar edilir.” (Madde: 72/2) “Kocasının izni olmaksızın evin dışında çalışması durumunda kadının nafaka hakkı düşer.” (Madde: 73.) “Kadın naşize olduğu müddet içerisinde nafakayı hak etmez.” (Madde: 74.) “Naşize kadın,
şer’i bir gerekçe olmaksızın kocasının evini terk eden yahut başka bir eve taşınmayı talep etmeden önce kocasını eve girmekten men eden kadındır.” (Madde:
75.) “Fasit akitle yapılmış bir evlilikte cinsi münasebet vuku bulmuşsa şu sonuçlar terettüp eder: a) Mehr-i müsemma ve mehr-i misilden hangisi azsa, o oranda
mehir. b) Çocukların nesebi. c) Hürmeti musahara. d) Kocanın ölmesi durumunda yahut ayrılığın gerçekleşmesi durumunda ayrılık iddeti ve iddet süresince nafaka. e) Kadın akdin fasit olduğunu bilmediği sürece nafaka hak eder.” (Madde:
51/2.)
105 Türk Medeni Kanunu, Madde: 158.
106 İbn Nüceym, Bahru’r-râik, 4: 298. Ayrıca bk. İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid,
514.
107 İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 514.
108 Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 560.
109 İbn Kudâme, el-Muğni, 8: 202.
104
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beraber vermelidir. Dolayısıyla koca, normal şartlarda her gün doğumuyla beraber veya her günün bir önceki akşamında karısının
nafakasını periyodik olarak karşılamalıdır.110 Bununla birlikte eşler
nafakanın borç gibi ertelenip her ayın sonunda veya belli dönemlik
nafakanın toptan peşin ödenmesi konusunda anlaşmaya varabilirler. Bu konularda İslâm hukukçularının herhangi bir ihtilafı bulunmamaktadır.111 Ancak nafakanın peşin ödenmesi durumunda,
nafakası ödenen sürenin bitiminden önce boşanma yahut taraflardan birinin ölümü gerçekleşirse, arta kalan kısmın geri alınıp alınamayacağında ihtilaf edilmiştir. Hanefîlerden İmâm Muhammed’e
ve İmâm Şâfiîgöre böyle bir durumda koca, vermiş olduğu nafakanın arta kalan kısmını geri alabilir;112 İmâm Ebû Hanîfe ve
EbûYûsuf’a göre ise geri alamaz, zira verdiği bu nafaka sadaka
hükmündedir ve sadakalar istirdat olunmaz.113
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda nafakanın ödeme zamanıyla ilgili olarak Hanefî ve Mâlikî mezheplerinin görüşü alınmış, fakat nafakanın aylık veya dönemlik olarak toptan verilebileceğinden söz
edilmemiştir.114 Nafakanın peşin ödenmesi durumunda ise, İmâm
Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’un görüşleri esas alınmış ve nafakası ödenen sürenin bitiminden önce boşanma yahut taraflardan birinin
ölümü halinde, arta kalan kısmın geri alınamayacağına hükmedilmiştir.115
Hukūk-i

Âile

Kararnâmesi’nde

Osmanlı

Nafaka

Kanu-

nu’ndaki hüküm şöylece alınmıştır: “Nafaka ta‘cîl ile muaccel olur.
Ve kadın tarafından alınan nafaka, elinde aynen mevcut iken vefât

Sartâvî, Şerhu Kanuni ahvali’ş-şahsiye, 142.
İbn Nüceym, Bahru’r-râik, 4: 298; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 575; İbn Kudâme,
el-Muğnî, 8: 202; Zuhayli, el-Fıkhü’l-İslâmi ve Edilletuh, 7: 818.
112 Merğinâni, el-Hidâye, 1: 330; Ebû Abdullah Muhammed b. İdris b. Abbas b.
Osman b. Şafi eş-Şafiî, el-Umm, (Beyrut: Darul-marife, 1990), 5: 96.
113 Merğinâni, el-Hidâye, 1: 330.
114 Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 215. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 71.)
115 Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 214. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 71.)
110
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veya talâk vukû bulsa istirdad olunamaz”116
Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda ise konu ile ilgili madde
şöyledir: “Hâkim, nafaka davasına bakıp nafakayı takdir ettikten
sonra gerekli görmesi halinde bir ayın nafakasını geçmeyecek oranda nafakaya mahsuben kocaya bir miktar meblağı karısına peşin
olarak ödemesini emredebilir.117
2.1.7. Kocanın Eş Nafakasını Karşılamakta Zorlanması
Koca

fakirliği

sebebiyle

nafaka

ödemekte

cumhûra göre kadın ayrılmayı talep edebilir.

118

zorlanıyorsa,

Hanefîlere göre ise

böyle bir durumda kadın nikâhı feshetmeye yönelik talep hakkına
sahip olmayıp meseleyi mahkemeye taşır. Hâkim, nafakanın miktarını belirler ve kadın zengin ise kocasına borç olmak üzere kadına
kendi malından nafakasını karşılamasını emreder. Eğer kadın zengin değilse, kocası adına borçlanmasını emreder. Borcu veren kimse
de borcunu almak için kocaya veya kadına müracaat edebilir. Şayet
kadın borç alacak birini bulamaz ise, bu durumda evlenmeden önce
kadına bakmakla yükümlü olan kimseler, kadının nafakasını karşılamaya zorlanırlar. Bu akraba daha sonra kocanın durumunun düzelmesi halinde nafaka olarak harcadıklarını geri almak için kocaya
müracaat ederler.119
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda Hanefî mezhebinin görüşü esas
alınarak kocanın nafakayı karşılayamamasının tefrik sebebi olmadığına, bu durumda kadının hâkime başvurabileceğine, hâkimin de
bir nafaka takdir ederek, kocası adına borç alması için kadına izin
vereceğine hükmedilmiştir.120 Borç verecek birini bulamaması durumunda ise kadının nafakasının akrabası tarafından karşılanacağı

Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Madde: 93.
Suriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu, Madde.82.
118 Gırnâtî, et-Tâc ve’l-iklîl 5: 578; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 578; İbn Kudâme, elMuğni, 8: 204.
119 Mevsilî, el-İhtiyâr, 2: 226; Merğinânî, el-Hidâye, 1: 329.
120 Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 293. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 89.)
116
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belirtilmiştir.121
Bu konu, hem Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde122 hem de Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunun’da,123 Osmanlı Nafaka Kanunu’ndaki
hükümler çerçevesinde; dolayısıyla Hanefî mezhebine göre düzenlenmiştir.
2.1.8. Kocanın Eş Nafakasını Karşılamaktan Kaçınması
Maddi imkânı olup nafaka ödeme zorluğu çekmeyen kocanın
nafakayı karşılamaktan kaçınması durumu ile alakalı olarak fıkıh
bilginleri meşhur Hind (r.a) hadisini delil almışlardır. Böyle bir durumda gücü yeten kadının, kocasının malından kendisine yetecek
kadar bir miktarı onun izni olmaksızın almasının caiz olduğunu;buna gücünün yetmemesi durumunda ise meseleyi mahkemeye
taşıyacağını belirtmişlerdir.Hâkim, kocayı nafakayı karşılaması için
zorlar, eğer koca nafaka karşılamaktan imtina ederse, nafaka karşılamayı kabul edinceye kadar hapseder. Buna rağmen nafaka karşılamayı kabul etmez ise, hâkim onun malından nafakayı cebren alır.
Fakat nafaka olmaya elverişli parası olmayıp sadece malları varsa,
Cumhûr, İmâm Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed’e göre, hâkim bu
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 296. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 90.)
Adı geçen Karanâme’de ilgili maddeler şöyledir: “Koca, zevcesinin nafakasını
karşılamaktan âciz kalıp da zevce nafaka talep ederse hâkim koca zimmetinde
borç olmak üzere talep gününden itibaren nafaka takdir eder. Ve koca, namına
borç alması için zevceye izin verir.” (Madde: 96.)“Maddi imkânı kısıtlı olan kadının önceki maddeler gereğince hâkim tarafından borç almaya izin verildiği yerlerde kocası olmadığı takdirde nafakası kime ait ise, talep olması durumunda
onun zevceye karz vermesi lâzım gelir. Ve ileride yalnız kocaya müracaat etme
hakkı olur. Ancak zevce yabancıdan borç almış ise borç veren, dilerse zevceden,
dilerse kocadan hakkını talep eder.” (Madde: 98.)
123 Adı geçen Kanûn’da ilgili maddeler şöyledir: “Kadın için takdir edilmiş olan nafakanın tahsil edilmesi mümkün olmazsa, bu durumda kadının kocasının olmadığı varsayıldığında nafakasıyla yükümlü olan kimsenin belirtilmiş olan nafakayı
üstlenmesi gerekir, fakat bu kimsenin kocaya müracaat etme hakkı vardır. Eğer
kadına nafakayla yükümlü olmayan bir kimseden borç almasına izin verilirse,
borç veren kimse dilerse kocaya, dilerse de kadına müracaat eder, kadın da kocasına müracaat eder.” (Madde: 80.)“Sabit olan sebeplere dayanarak nafaka
hükmünü hâkim verir ve bu hususta uzmanların görüşlerine başvurabilir.”
(Madde: 81.)
121
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malları satar ve nafakayı karşılar. İmâm Ebû Hanîfe’ye göre ise, nafaka, para cinsinden olan malından hâkim tarafından karşılanır,
fakat para cinsinden olmayan malları hâkim tarafından satılamaz,
zira reşit bir kimsenin malı ancak onun izniyle satılabilir.124
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda kocanın imkânı olduğu halde
nafakayı karşılamaktan kaçınmasının tefrik sebebi olmadığı belirtilmiş, böyle bir durumda hâkimin kocanın aslî ihtiyaçlar (havâic-i
asliyye) dışındaki mallarını satıp nafakayı karşılayacağına, satılacak
bir malının bulamaması durumunda ise nafaka ödemeyi kabul
edinceye kadar onu hapsedeceğine hükmedilmiştir.125
Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde kocanın nafakayı karşılamaktan kaçınması ile ilgili hüküm şöyle düzenlemiştir: “Koca, yanında
olan karısının nafakasından imtina edip kadın nafaka talep ederse,
hâkim talep gününden itibaren tarafların haline göre nafaka takdir
eder ve belirttiği süre içerisinde peşin ödenmesini emreder.”126
Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda ise ilgili düzenleme şöyledir: “Erkek karısına harcama yapmaktan kaçınırsa yahut taksirli
davranırsa nafakaya zorlanır.”127 “Kadın için nafaka kararı, kocanın
vermesi gereken nafakadan imtina ettiği tarihten itibaren verilir.Fakat iddia edilen tarihin öncesinden dört ay fazlasına nafaka
hükmü verilmez.128
2.1.9. Nafakanın Arttırılması ve Eksiltilmesi
Hanefî mezhebine göre kocanın maddi imkânının ve temel ihtiyaç malzeme fiyatlarının değişmesinden ibaret olan iki durumda
takdir edilen nafakanın arttırılma yahut eksiltilme suretiyle düzen-

Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, 4: 29; Ebû İshak Cemalüddin İbrahim b. Ali b. Yûsuf
eş-Şirâzî, el-Muhezzeb fi fikhi’l-İmâmi’ş-Şâfiî (Beyrut: Daru’l-kutubu’l-ilmiye, ts.),
3: 154; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 579; İbn Kudâme, el-Muğni, 8: 201-202.
125 Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 122. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 48.)
126 Hukūk-i Âile Kararnâmesi, Madde: 94.
127 Suriye Ahvâl-i Şahsiye Kanunu, Madde: 71/2.
128 Suriye Ahvâl-i Şahsiye Kanunu, Madde: 78.
124
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lenmesi caizdir.129
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda Hanefî mezhebinin görüşü esas
alınmış;130 Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde de ilgili madde aynı doğrultuda düzenlenmiştir.131 Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda da
aynı hüküm korunmuş, fakat istisnai bir takım acil durumların
gerçekleşmesi hâli dışında, nafaka takdirinin üzerinden altı ay geçmeden, nafakanın arttırılması yahut eksiltilmesine yönelik davaların kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.132
2.2.

Evlilik Birliği Sona Eren Eşin Nafakası

2.2.1. İslâm Hukukuna Göre Evlilik Birliği Sona Eşin Nafakası
Bir evlilik, talâk,133 tefrik,134 fesih135 veya ölüm ile son bulur.
İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, 3: 65; Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslâmi ve Edilletuh, 4: 809.
Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 343. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 103.)
131 Adı geçen Karanâme’de ilgili madde şöyledir: “Nafaka, karı-kocanın muayyen bir
şey üzerine terâzisi ve hâkimin kazâsı ile gerekli (lâzımu'l-edâ) olur. Takdir edilen nafaka, fiyatların değişmesi veya darlık ve bolluk itibarıyla karı-kocanın hallerinin değişmesiyle veya yeterli miktarın altında veya üstünde takdir edilmiş olduğunun tahakkuku üzerine artırılıp eksiltilebilir.” (Madde: 92.)
132 Adı geçen Kanûn’da ilgili madde şöyledir: “Kocanın durumunun ve fiyatların
değişmesine bağlı olarak kadının nafakası arttırılıp eksiltilebilir fakat istisnai bir
takım acil durumlar hariç, belirtilmiş olmasının üzerinden altı ay geçmeden nafakanın arttırılmasına yahut eksiltilmesine dair davalar kabul edilmez.”
(Madde:77.)
133 Talâk, kocanın karısını boşamasıdır ve İslâm hukukunda bir erkek, karısını en
fazla üç defa boşayabilir. Talâk, ric’i ve bâin olmak üzere iki kısımdır. Bain talâk
da küçük ve büyük bâin olmak üzere iki kısımdır. Ric’î talak, yeni bir akit
gerekmeksizin kocanın boşadığı karısına dönebileceğini ifade eden talaktır.
Ancak bu talak, iddetin bitimiyle “beynûnet-i suğra”ya/küçük bâine dönüşür ve
bu durumda koca boşadığı karısıyla ancak yeni bir akid ve mehirle tekrar
evlenebilir. Beynûnet-i kubra/büyük bâin talak ise kocanın boşadığı karısına geri
dönemeyeceğini ifade eden talaktır. Böyle bir talakta kocanın karısıyla tekrar
evlenebilmesi, karısının bir başkasıyla, amacı hile olmaksızın ciddi ve fiili bir
evlilik yapıp ondan boşanması yahut evlendiği kocasının ölmesiyle mümkündür.
(Bk. Zuhayli, el-Fıkhü’l-İslâmi ve Edilletuh, 7: 386, 432, 435.)
134 Tefrîk: Evliliğin hâkim tarafından mahkeme kararıyla sonlandırılmasıdır. (Bk.
Mevsilî, el-İhtiyâr, 1: 153-163; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 369-394.)
135 Fesih: Kuruluştan yahut sonradan arız olan bazı sebeplerle evliliğin hâkim
129
130
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İslâm hukukunda evliliğin herhangi bir surette sonlanması durumunda, kadının hâmile olup olmadığının tespiti ve yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken bir süre vardır. Bu süreye fıkıh ıstılahında iddet denilmektedir.136 Bu süre, boşanma-fesih-tefrik ve
ölüm durumlarıyla hâmilelik haline göre farklılık arz eder.
İlgili âyeti kerîmeye göre, hâmile olmayan kadın, kocası vefat
edince dört ay on gün iddet bekler. (Bk. el-Bakara 2/234)137 Kocanın
vefatının dışında herhangi bir sebeple evlilik son bulmuş ise, kadının âdet görüp-görmemesine göre iddet süresi değişir. Şayet kadın
âdet görüyor ise Hanefî138 ve Hanbelîlere139 göre iddeti üç âdet (hayız)
süresi; diğer iki mezhebe göre ise üç temizlik süresidir.140 Kadın âdet
görmüyorsa, ilgili âyeti kerîmeye göre iddet süresi üç aydır. (Bk. etTalâk 65/4) 141 Ancak bir kadın âdet görecek yaşta olmasına rağmen
âdet görmüyor ve görmemesinin sebebi, emzirme yahut bir hastalık
da değilse ve hâmilelik şüphesi de yoksa dokuz ay geçtikten sonra
adet görmezse onun iddeti bundan sonra üç aydır.142
“… Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla
sona erer...” (et-Talâk 65/4) meâlindeki âyet-i kerîmeye göre evliliği
her ne şekilde sonlanmış olursa olsun hâmile kadının iddeti hâmile-

kararıyla yahut taraflarca sonlandırılmasıdır. (Bk. Mevsilî, el-İhtiyâr, 1: 153-163;
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 369-394.)
136 Merğinânî, el-Hidâye, 1: 315; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 544; Şirbînî,
Muğni’l-muhtâc, 3: 504; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 371-394.
137 Ayrıntılı bilgi için bk. Merğinânî, el-Hidâye, 1: 315; İbn Rüşd, Bidâyetu’lmuctehid, 550; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 518; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 378.
138 Merğinânî, el-Hidâye, 1: 315.
139 Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 382.
140 Bk. İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 544; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 505.
141 Bilgi için bk. Merğinânî, el-Hidâye, 1: 315; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 546;
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 506; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 385.
142 Bk. İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 546. Ayrıca bk. İbn Cüzey, Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed el-Kelbî, el-Kavânînu’l-fıkhiyye (B.y.: Dâru’l-fikr, ts.), 203;
Hattâb, Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Muhammed b. ʿAbdirrahmân
el-Hattâb er-Ruʿaynî, Mevâhibu’l-celîl li-şerḥi Muḫtaṣarı Ḫalîl, 3. Baskı (B.y.:
Dâru’l-fikr, 1402/1992), 4: 151; Desûkī, Hâşiyetu Desûkī ‘alâ şerh’l-kebîr, 2: 476
(ayrıntısız bilgi).
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lik süresince devam eder ve doğumla sona erer.143
Bütün mezhepler, cinsel ilişkiden önce boşanmanın gerçekleşmesi ve fasit nikâhın sonlanmasıyla iddet bekleyen kadına nafaka verilmeyeceği; hâmile olsun veya olmasın ricî talâkla boşanan ve
hâmile olup bâin talâk ile boşanan kadının ise iddet döneminde nafakayı hak edeceği konusunda ittifak etmişlerdir.144 Ancak bâin
talâkla boşanmış hamile olmayan kadının nafakayı hak edip etmeyeceği konusunda ihtilaf vardır. Hanefî mezhebine göre böyle bir
kadın iddet döneminde nafakayı hak eder.145 Mâlikî ve Şafiî mezheplerine göre böyle bir kadın, iddet döneminde yiyecek ve giyecek türünden olan nafakayı hak etmez, fakat onun mesken ihtiyacının
karşılanması gerekir.146 Hanebelî mezhebine göre ise bâin talâk ile
boşanan kadın hâmile değilse, mesken de dâhil olmak üzere hiçbir
şekilde nafakayı hak etmez.147
Osmanlı Nafaka Kanunu’nda iddet nafakası ile ilgili hükümler şu şekildedir: Talâk ister ric’i ister bâin olsun ve kadın hamile
olsun veya olmasın, iddet döneminde nafaka gerekli olup bu nafaka
aynen evlilik nafakası gibi yiyecek, giyecek ve meskeni kapsamaktadır.148 Ayrılık kocadan kaynaklanmışsa kadın iddet döneminde nafakayı hak eder.149 Ayrılık kadından kaynaklı bir sebepten vuku
bulmuşsa, bu sebebin mâsiyet olup olmadığına bakılır. Eğer ayrılık
mâsiyet kabîlinden bir sebeple meydana gelmişse iddet döneminde
kadının sadece mesken ihtiyacı karşılanır. Ancak ayrılık mâsiyet
kabîlinden olmayan bir sebep ile meydana gelmişse, kadın iddet

Bilgi için bk. Merğinânî, el-Hidâye, 1: 315; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 548;
Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 509; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 373.
144 Merğinânî, el-Hidâye, I: 332; İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 549; Şirbînî,
Muğni’l Muhtâc, 3: 576.
145 Merğinânî, el-Hidâye, I: 332.
146 İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 549; Şirbînî, Muğni’l Muhtâc, 3: 576; Sartâvî,
Şerhu Kanuni ahvâli’ş-şahsiye, 150.
147 İbn Rüşd, Bidâyetu’l-muctehid, 546; Halvetî, Hâşiyetu Halvetî, 5: 407.
148 Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 358. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 108.)
149 Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 355. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 108.)
143
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döneminde nafakayı tamamen hak eder.150
Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde, özel bir madde ile iddet döneminde nafakanın gerekli olduğuna dair açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak kocanın gâip olması durumunda nafakanın
takdir edilebilmesi için kadına, boşanmış ve iddeti sona ermiş bir
kadın olmadığına dâir yemin ettirilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.151 Bu anlamda bir düzenleme iddet döneminde nafakanın gerekli
olduğuna zımnen delâlet etmektedir.
Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda ise Kocanın, boşanma,
tefrik yahut fesihten ötürü kendisinden iddet bekleyen kadının nafakasını karşılamak zorunda olduğu hükme bağlanmış, iddet nafakasının evlilik nafakası gibi olduğu ve iddet süresinin başlangıcından itibaren en fazla dokuz ay için nafakaya hükmedileceği belirtilmiştir. İlgili maddeler şöyledir: “Koca, talâk, tefrik yahut fesihten
ötürü kendisinden iddet bekleyen kadının nafakasını karşılamak
zorundadır.”152 “İddet nafakası, evlilik nafakası gibidir ve ona iddetin
gerekli olduğu tarihten itibaren hükmedilip dokuz aydan fazlasına
hükmedilmez.”153 Görüldüğü gibi bu Kanun’da, iddet nafakasının en
fazla dokuz ay olacağına hükmedilmiştir.

Osmanlı Nafaka Kanunu, Madde: 356. (Bk. Çeker, Nafaka Kanunu, 108.)
Adı geçen Karanâme’de ilgili maddeler şöyledir: “Koca, nafaka bırakmadan zevcesini terk edip gizlenirse yahut uzun sefer müddetince veya daha yakın bir yere
giderek gâip olursa veyahut mefkûd olursa, hâkim zevcenin zevciyyet hakkında
ikâme edeceği delil üzerine kocanın nafaka terk etmediğine, kadının da o anda
nâşize ve iddeti geçmiş boşanmış bir kadın olmadığına yemin ettirdikten sonra,
talep gününden itibaren nafaka takdir eder.” (Madde: 97.) “Gâip olan kocanın
başkasının elinde veya zimmetinde malı bulunur ve emanetçi ile borçlu kendi
elinde veya zimmetinde mal olduğunu ikrar eder ve zevciyyet sabit olursa veya
inkârı halinde mezkûr hususları zevce delil ile ispat eyler ise, hâkim kocanın
kendisine nafaka bırakmadığına ve nâşize yahut iddeti geçmiş boşanmış olmadığına dair zevceye yemin ettirdikten sonra o maldan veya semeninden verilmek
üzere talep gününden itibaren nafaka takdir eder.” (Madde: 99.)
152 Suriye Ahvâl-i Şahsiye Kanunu, Madde: 83.
153 Suriye Ahvâl-i Şahsiye Kanunu, Madde: 84.
150
151

~ 378 ~

Mustafa GENÇ-Muhammed Mihdi AKSOY
2.2.2. Türk Medenî Kanununa Göre Evlilik Birliği Sona
Eşin Nafakası
Türk Medeni Kanunu’nda evliliğin sonlanması durumu ile ilgili tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmak
üzere üç çeşit nafakadan söz edilmiştir. Tedbir Nafakası, boşanma
davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra eşlerden birinin veya
ergin olmayan çocukların geçinmesini sağlamak üzere verilmesine
hükmedilen nafaka türüdür.154 Bu nafaka geçicidir ve şartların değişip haklı gerekçelerin ortadan kalkmasıyla sonlandırılır.155 Tedbir
nafakası geçici olduğundan tarafların kusuruna bakılmaz.156
İştirak nafakası, boşanmadan sonra çocukların velâyeti kendisine verilmeyen eş aleyhine, ergin olmayan çocuk lehine herhangi
bir talep olmaksızın hâkim tarafından hükmedilen nafaka türüdür.
Bu nafaka türünde, nafaka eş için değil çocuk için olduğundan,
eşlerin kusur durumunun hiçbir önemi yoktur. Zira çocuk, tarafların kusurları sebebiyle hak mahrumiyetine uğratılamaz. Bu nafaka
türünde amaç, kendisine velâyet verilmeyen eşin, ergin olmayan
çocuğun yetiştirilmesine ve sağlık, barınma, eğitim vs. giderlerine
mali gücü oranında katılmasını sağlamaktır.157 İştirak nafakası da
geçici bir nafaka olup çocuğun ergin olmasıyla sonlandırılır.158 Ancak, ergin olmasına rağmen eğitimi devam çocuk için eğitim hayatının sonuna kadar iştirak nafakası ödenir.159
İslâm hukukunda çocuğun velâyeti ve nafakası ile ilgili hüküm, Türk Medeni Kanunu’ndan farklıdır. Zira İslâm hukukuna
göre çocuğun nafakası ve velâyeti, evlilik kâim olsun veya olmasın
babaya aittir. Annenin nafaka konusunda yükümlülüğü bulunmayıp çocuk üzerinde velâyet hakkına sahip değildir. Sadece boşan154
155
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madan sonra çocuğun hidâne velayeti/bakım ve gözetimi öncelikle
anneye ait olur ki bu da belli bir yaşla sınırlıdır. Bu yaş, Hanefî
mezhebine göre erkek çocukları için yedi; kız çocukları için ise dokuzdur.160
Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek
tarafın, diğer taraftan daha fazla kusurlu olmaması kaydıyla talep
ettiği nafakadır. 04.05.1988 tarihli ve 3444 sayılı yeni Kanun ile
daha önceki düzenleme161 değiştirilmiş ve söz konusu kanunun 6.
maddesinde bir yıllık süre sınırı kaldırılarak yoksulluk nafakasının
“süresiz” olarak istenebileceği hükmü getirilmiştir. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 22.11.2001 tarihli 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanununun 175. maddesinin 1. fıkrasında da aynı hüküm
benimsenerek yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilebileceği hükmü aynen korunmuştur. Buna göre yoksulluk nafakasına
süresiz olarak hükmedilir. Fakat yoksulluk nafakası talebinde bulunan taraf, diğer eşe nazaran ağır kusurlu olmamalı ve boşanma
sebebiyle yoksulluğa düşecek olmalıdır. Aksi takdirde yoksulluk
nafakasına hükmedilmez.162 Ancak nafaka alacaklısının evlenmesi,
taraflardan birinin ölmesi, yoksulluğun kendiliğinden ortadan
kalkması, nafaka alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi
başka birisi ile birlikte yaşayıp haysiyetsiz hayat sürmesi durumunda mahkeme kararı ile yoksulluk nafakası sonlandırılır.163 Türk
Medeni Kanunu’nda her ne kadar, nafaka sadece erkeğe yüklenmiş
bir borç olmayıp kadın-erkek eşitliğine binaen kusur oranında her
ikisine de yüklenmiş bir mükellefiyet olsa da uygulamada daha çok
erkek aleyhine nafaka hükmü verilmektedir. Fakat çok nadir duBu konuda ayrıntılı için bk. Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, 4: 42
1926 tarihli 743 sayılı eski Türk Medeni Kanunu’nun 144. maddesinde yoksulluk nafakasının bir yıllık bir süre için talep edilebileceği düzenlenmişti. Dolayısıyla Hâkim bir yıllık süre ile sınırlı idi ve bir yıllık sürenin uzatılması ya da bir
yıldan daha az süreli olarak nafakaya hükmedilmesi mümkün değildi. (Bk. Feyzi
N. Feyzioğlu, Aile Hukuku, 3.Baskı (İstanbul: Filiz Kitapevi, 1986), 399.
162 Tük Medeni Kanunu, Madde: 175/1.
163 Tük Medeni Kanunu, Madde: 176/2.
160
161
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rumlarda kadının da yoksulluk nafakasını karışılmasına hükmedildiği olmuştur. Mesela Yargıtay 2. Hukuk dairesinin 20.12.2016 tarihli kararı ile boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek durumundaki ağır kusurlu olmayan’ ‘erkeğe’ ekonomik durumu yeterli olan
‘karısının’ yoksulluk nafakası vermesine karar verilmiştir.
Tük Medeni Kanunu’ndaki süresiz nafaka uygulaması, ekonomik, sosyal ve psikolojik bir takım olumsuz sonuçları sebebiyle
son dönemlerde çeşitli tartışma ve çalışmalara konu olmaktadır. Bu
konuda Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da çeşitli çalışmalarla bazı kanunî düzenlemelerin yapılması plânlanmaktadır. Bu çerçevede Bilge Kadın Araştırma
Merkezi (BİLKA), Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM)
İstanbul ve Hukuk Araştırmaları Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi
tarafından22 Aralık 2018 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde bir grup akademisyenin katılımıyla nafaka çalıştayı
gerçekleştirilmiş ve çözüm önerileri ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır.164
2.2.3. Süresini Tamamladıktan Sonra Alınan Nafakanın
Hükmü
İslâm Hukukuna göre bir kimse akrabalık, evlilik ve mülkiyet
olmak üzere üç sebep ile başkasının nafakasıyla mükellef olur.165
Boşandıktan sonra iddetini dolduran bir kadının kendisini boşayan
kocası ile evlilik bağı sona erer. Böylece eş nafakasının vâcip olma
sebebi ortadan kalkar; boşanan kadın bu anlamda yabancı konumuna geçer ve boşayan kocanın nafaka mükellefiyeti düşer. Bundan sonra yeniden evleninceye kadar böyle bir kadının akrabalık
bağı devreye girer ve bu bağ vasıtasıyla oğlu gibi yakınları tarafından onun nafakası karşılanır.166 Bu anlamda hakikaten veya hükBilge Kadın Araştırma Merkezi, “Nafaka Çalıştayı”, erişim: 3 Mart 2019,
http://www.bilka.org.tr.
165 Bk. İbn Nüceym, Bahrü’r-râik, 4: 188; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 3: 558; Gırnâtî,
et-Tac ve’l-iklîl, 5: 541.
166 Bk. Merğinânî, el-Hidâye, 1: 334; İbn Kudâme, el-Muğnî, 8: 212; Şirbînî, Muğni’l
164
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men yakını bulunmayan kadının nafakası da devlet hazinesine aittir.167 “Kendisine bakacak bir hısımı bulunmayan kimsenin nafakasının devlet tarafından karşılanacağı hususunda İslâm hukukçuları
ittifak halindedir.”168 Böylece İslam hukuku, boşandığı kocasından
nafaka hakkı kesilen kadının mahcup olmadan yaşayabileceği tedbirleri almıştır.
Bilindiği üzere İslâm, usûlüne uygun bir şekilde yardımlaşma
ve dayanışmayı teşvik etmiştir. Bu çerçevede Müslümanların birbirlerine bağış yapıp sadaka vermeleri sosyal hayata iyilik ve güzellik
katarken -hukûkî mecburiyet olmaksızın- bir kimsenin boşanmış
eşinin nafakasını bir süre daha karşılaması veya ekonomik olarak
desteklemesi en azından birlikte yaşadıkları günlere kaşı vefâlılığın
bir belgesi olarak değerlendirilebilir. Ancak İslâm, Müslümanların
rızalarının aksine birbirlerinin mallarını yemelerini kabul etmiyor. 169
Öncelikle boşandıktan sonra idetini doldurmuş ve kocasıyla hukukî
bir bağı kalmamış kadınların ilgili kanuna dayanarak eski kocalarından -rızaları olmaksızın- nafaka almalarının câiz olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Nitekim İslâm hukuku akademisyenlerinden Orhan Çeker bunu açıkça ifade etmiştir.170
Nafaka vermiş olanların rızasının bulunmadığı dolayısıyla
kanun gücüyle (cebren) alındığı düşünülen bu nafaka İslâm hukukuna göre gasp edilmiş mal sayılabilir.171 Böyle sayıldığı takdirde

Muhtâc, 3: 584; Desûkī, Hâşiyetu Desûkī, 2: 522.
Bk. Şîrâzî, el-Muhezzeb, 3:161.
168 Celal Erbay, “Nafaka” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 32: 283.
169 Bk. Serahsî, el-Mebsût, 11: 49; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2: 335; Mansur b.
Yunus b. Salahuddin b. Hasan b. İdris el-Buhûtî, Kuşşafu’l-kina‘ an metni’l-İkna‘
(Beyrut: Daru’l-kutubu’l-ilmiyye, ts.), 4: 76.
170 Orhan Çeker’in sözünün bir kısmı şöyledir: “İddet bittikten sonra erkek kendi
rızasıyla nafaka vermeye devam ederse kadın onu alabilir. Fakat süre bittikten
sonra koca istemeden, istek dışı biçimde kadın zorla ondan nafaka olursa bu
caiz değildir.” (Bk. Yeni Akit, https://www.yeniakit.com.tr/haber/suresiznafaka-dinen-caiz-degil-453448.html, erişim: 24 Nisan 2018.)
171 Bk. İslâm hukukuna göre gasp tarifleri ve ilgili misâllere bakınca bu kanaate
varılabileceği düşünülmektedir. Bk. Merğinânî, el-Hidâye, 2: 293 vd.; Şirbînî,
Muğni’l-muhtâc, 2: 355 vd.; Desûkī, Hâşiyetu Desûkī ‘alâ şerh’l-kebîr, 3: 442 vd.;
Buhûtî, Kuşşafu’l-kina‘ , 4: 76. Ayrıca bk. Mehmet Âkif Aydın, "Gasp", TDV İslâm
167
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alınan paranın haram olduğu söylenebilir. Çünkü gasp haramdır.172
Dolayısıyla süresi bittiği halde nafaka almaya devam edenler günahkâr olurlar.173 Ayrıca bu konu kul hakkı çerçevesinde değerlendirildiği takdirde Müslüman kadınların buna karşı büyük bir hassasiyet göstermesi ve kesinlikle uzak durmaları gerekir. Başkasının
malını haksız yere yemenin manevi iflas sebeplerinden biri olduğu
ve ahirette mutlaka hesap verileceği, Peygamberimiz (s.a.s.) tarafından bildirilmiş; kul hakkı konusunda bazı meselelere özellikle dikkat çekilmiştir.174 Süreleri dolmasına rağmen ilgili kanuna dayanarak, bugüne kadar nafaka adıyla onların kocalarından aldıkları şey
için öncelikle mümkünse hak sahibinden helâllik dilemeleri; değilse
konuyu “ehli”ne sorarak uygun bir yol ile gereğini yapmaları kaçınılmazdır. Böylece belki bu konudaki günah yükünden kurtulmuş
olurlar ve borçsuz bir şekilde “mahkeme-i kübrâ” ile muhatap olmanın mutluluğunu yaşarlar.
Sonuç
Nafaka, İslâm hukukunun çok önemli konularından biridir.
Önemine binâen bu konu, Kitap ve Sünnet’te birçok yönüyle yer
almış; fıkıh kaynaklarımızda ve ilgili kanunlarda büyük bir ihtimamla incelenmiştir.
Nafaka, bir kimsenin, bakmakla mükellef olduğu yahut geçimini üstlendiği kişilerin, sosyal seviyelerine göre, standartlara uygun bir hayat sürdürebilmeleri için karşılaması gereken zarûrî ihtiyaçları ifade eder. Nafakanın sebebi, evlilik, akrabalık veya mülkiyettir. İstisnâî bir görüş hariç, fukahânın ittifakıyla sahih bir evlilikten kaynaklanan eş nafakasının mükellefi kocadır. Bu hüküm, adı
geçen kanunlarda da aynen yer almıştır. Türk Medeni Kanunu’nda
ise kadın erkek eşitliği esas alınmış ve evlilik geçimliği sadece erkeğe değil emek ve malvarlıklarına göre her iki tarafa yüklenmiştir.
Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gasp, erişim: 30.haziran 2019.
Bk. Serahsî, el-Mebsût, 27: 52; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2: 355; Desûkī,
Hâşiyetu, 3: 442; ّBuhûtî, Kuşşafu’l-kina‘, 4: 76.
173 Bk. Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2: 355.
174 Bk. Müslim, “Birr”, 59.
172
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Hayatın devamı için gerekli olan yiyecek, giyecek ve barınma
ihtiyaçlarının yanı sıra bazı durumlarda şartları çerçevesinde hizmetçinin veya hizmetçi masraflarının tedârik edilmesi, ev için gerekli tefrişât malzemeleri, su ve aydınlatma giderleriyle temizlik ürünleri, nafaka kapsamındadır. Muhtemelen yazıldıkları zamanın sosyal
ve ekonomik şartları gereği, fıkıh kitaplarında nafaka kapsamında
değerlendirilmeyen sağlık giderleri, bazı kanunlaştırma çalışmalarında ve çağdaş fıkıh bilginlerinin eserlerinde nafaka kapsamına
dâhil edilmiştir.
Nafaka miktarının tayininde, cumhûra göre karı-kocanın durumları birlikte dikkate alınır, bazılarına göre sadece erkeğin durumu; bazılarına göre ise yiyecek ve giyecekte erkeğin, meskende kadının durumuna itibar edilir. Osmanlı Nafaka Kanunu’nda ve
Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde cumhûrun görüşü esas alınmıştır.
Sûriye Ahvâl-i Şahsiye Kanunu’na göre meskende kadının; yiyecek
ve giyecekte erkeğin durumuna itibar edilir. Türk Medeni Kanunu’nda bu konuda hüküm bulunmamaktadır.
Kocaya nafakanın vâcip olabilmesi için sahih bir nikâh akdiyle beraber karısından faydalanma imkânının bulunması, kadının
kendisini kocasına teslimi, ona itaat etmesi onun iznine bağlı kalması gereken durumlarda ondan izinsiz bir tasarrufta bulunmamasıdır. Osmanlı Nafaka Kanunu’nda ve Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde, nafakanın sahih bir akitle birlikte gerekli olacağına, sahih
olmayan batıl ve fasit evliliklerde ise nafakanın gerekmeyeceği belirtilmiştir. Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda ise fâsit evliliklerin
son bulması durumunda da iddet döneminde nafakanın gerekli olacağına hükmedilmiştir. Türk Medeni Kanununda ise batıl olduğuna
karar verilen evliliklerin son bulması durumunda, batıl olmayan
evliliklerin boşanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanacağı kaydedilmiş ve nafaka hakkının terettüp edeceğine hükmedilmiştir.
Nafaka her ayın sonunda toptan verilebileceği gibi peşin olarak da verilebilir. Fakirliği sebebiyle kocanın nafaka ödemekte zorlanması durumunda takip edilecek usûl konusunda mezhepler
farklı yaklaşımlar sergilemişler. Osmanlı Nafaka Kanunu’nda,
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Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde ve Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’nda kocanın nafakadan aciz kalması durumunda hâkimin bir
nafaka tayin edip kadının kocası adına borçlanmasına izin vereceğine hükmedilmiştir.
Kocanın maddi imkânına rağmen nafakadan kaçınması durumu ile ilgili mezheplerin farklı görüşleri bulunmaktadır. Osmanlı
Nafaka Kanunu’na göre bu durumda hâkim kocanın mallarını satıp
nafakayı karşılar; satacak malları yoksa nafakayı ödemeyi kabul
edinceye kadar onu hapsettirir. Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde kocanın nafakadan kaçınırsa, tarafların durumuna göre hâkimin kadına bir nafaka takdir edeceği ve belirttiği süre içerisinde nafakanın
peşin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’na göre ise bu durumda koca nafakayı karşılamaya
zorlanır, yine karşılamazsa nafakayı ödemekten imtina ettiği tarihten itibaren mahkeme nafakaya hükmeder.
Fukahânın ittifakıyla, hâmile olsun veya olmasın ric’î talâkla
boşanan kadın nafakayı hak eder. Ancak bâin talâkla boşanmış
hâmile olmayan kadının nafakayı hak edip etmeyeceği konusunda
ihtilâf vardır. Osmanlı Nafaka Kanunu’na göre hem ric’i hem de
bâin talâk sebebiyle iddet bekleyen kadın nafakayı hak eder.
Hukūk-i Âile Kararnâmesi’nde iddet döneminde nafakanın gerekli
olduğuna işaret yoluyla delalet edilmiştir. Sûriye Ahvâl-i Şahsiyye
Kanunu’nda ise iddet döneminde nafakanın gerekli olacağına ve en
fazla dokuz ay için nafaka ödeneceğine hükmedilmiştir.
İddetini doldurduktan sonra kocası ile hukukî bir bağı kalmayan dolayısı ile bu anlamda yabancı konumuna gelen kadının
kendisini boşayan kişiden nafaka almaya devam etmesi helâl değildir. Bununla beraber onu boşayan eski kocası, kendi rızası ile onun
nafakasını karşılamaya devam edebilir ve karşıladığı takdirde bu
nafaka bir sadaka sayılır.
Tük Medeni Kanunu’nda, boşanmadan sonraki nafaka, sadece erkeğe yüklenen bir borç değildir; iddet dönemiyle de sınırlı olmayıp süresizdir. Son birkaç yıldır bu uygulama, psiko-sosyal ve
ekonomik bir takım olumsuz sonuçları sebebiyle tartışılmakta ve bu
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konuda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Ayrıntı sayılabilecek bazı görüş farklılıklarıyla, İslâm hukukuna göre evlilik süresince eş nafakasıyla birlikte, boşanma gibi bir
sebeple evlilik birliği sona ermiş kadının nafaka hakkı mezhepler
arası ve bazı kanunlarla mukayeseli olarak anlatılmaya çalışıldı.
Nafaka süresiyle ilgili olarak, hassaten nesebin korunmasıyla birlikte kadının psiko-sosyal açıdan yeniden evlenmesinin mümkün olabileceği bir zamana itibar edilmiş olduğu söylenebilir. Dileğimiz,
Türk Medeni Kanûnu bakımından, ilgili çalışmaların en kısa zamanda tamamlanıp -makalede anlatılanların da dikkate alınmasıyla- hakkaniyete uygun bir kanunla sonuçlanmasıdır. Böylece karısıyla hukûkî bir bağı kalmayan koca süresiz eş nafakası mükellefiyetinden kurtulacak; husumetler bitecek ilgililer, cemiyet ve yetkililer rahatlatacak ve Yüce Allah’ın kulları olarak kardeşçe yaşamaya
devam edilecektir.
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Mustafa GENÇ-Muhammed Mihdi AKSOY
Alimony of Spouse in Islamic Law Compared With Some Laws
Summary
Alimony provides the necessary needs that the person must
meet the person responsible for him so that he agrees to his social
status in order to live according to the standards. Fuqaha 'have
agreed that the husband is the one who is responsible for the alimony that comes from a right marriage contract. This provision is
also included in the aforementioned laws. According to the Turkish
Civil Code, and marital livelihood was not only for men, but also for
both sides, according to their labor and property.
In addition to the necessities of food, clothing and housing
that are necessary for the survival of life, the provision of the maid
or maid's expenses if the woman needs it, the furnishing materials
required for the home, the cleaning products, water and lighting
costs and alimony are covered by alimony. However, health expenses are not counted as alimony. Health expenses of the were included in the Fiqh by some law enforcement studies based on fiqh and
contemporary Fiqh scholars. Other requirements specified in the
Ottoman Alimony Law, other than medical expenses, are under the
provision of alimony. In the of Family Rights Decree, only the furnishing materials required for home and home were clearly mentioned and others were not mentioned. The needs mentioned in the
Syrian Personal Status Law, including medical expenses, are considered as alimony.
Account the financial conditions of the couple together when
determining the amount of alimony. Some said the husband's financial conditions are taken only. Some said that the husband's
condition is taken in food and clothing, while the wife is in the
house. The Ottoman Alimony Law and the Family Rights Decree
were based on the opinion of the public. The Syrian Personal Status
Law ruled that it takes into account the financial conditions of the
husband in food and clothing, while in the house; the wife's case
will be taken. The Turkish Civil Law contains no provision on this
subject.
The husband should have the opportunity to benefit from his
wife with a real marriage agreement, and the woman should submit
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herself to her husband, obey her and do nothing without her permission. It is stated in the Ottoman Alimony Law and the Family
Rights Decree that alimony will be required with a marriage contract and that alimony will not be required in the false and vicarious
marriages that are not true. In the Syrian Personal Status Law, it
was decreed that alimony would be necessary in the case of vicious
marriages ending in the time of iddet. In the Turkish civil code, if
the marriages that are deemed to be wrong are terminated, the provisions of the divorce that are not wrong marriages will be applied
and the right of alimony will be decided to investigate.
About the situation of the husband avoiding alimony despite
the material possibility. In this case, according to the Ottoman Alimony Law, the judge will sell the husband's goods and pay the alimony; if he does not have the goods to sell, he will have him imprisoned until he accepts the payment of the alimony. In the of Family
Rights Decree, if the husband avoids, it is stipulated that the judge
will appreciate a alimony to the woman according to the situation of
the parties and that the alimony should be paid in advance within
the time it is stated. According to Syrian Personal Status Law, in
this case, the husband is forced to pay alimony, if he does not pay it
again, the court will rule the alimony as of the date he avoids paying
the alimony.
There is disagreement about whether a woman who is not
pregnant who is divorced with bain talaq will qualify for alimony.
According to the Ottoman Alimony Law, both the woman waiting for
the iddet because of talak deserve the alimony. There is no clear
provision that alimony is necessary during the period of iddet in the
of Family Rights Decree, and it has been referred to by means of a
sign. In the Syrian Personal Status Law, it was decreed that during
the time of iddet, alimony will be required and alimony will be paid
for a maximum of nine months. In Turkish Civil Code, alimony after
divorce is not only a debt to men; it is not limited to the period of
iddet.
Keywords: Spouse, alimony, marriage, divorce, ʿidda.
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Kitap Değerlendirmesi
Ziyâüddin Serdar’ın “Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu: Cenneti Arayan Adam “ Adlı Otobiyografik Roman Tipindeki Kitap
Üzerine Bir İnceleme
Bu çalışmada İslâm dünyasının 100 entelektüelinden biri sayılan gazeteci ve yazar Ziyâüddin Serdar’ın yazmış olduğu, otobiyografik roman tipindeki “Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu: Cenneti
Arayan adam” incelenerek, yazarın çalışmaları ve düşüncelerinin
arka planı açıklanmaya çalışılmıştır. Romanda, 1950-2000 arasındaki yıllarda İslâm dünyasında yaşanan önemli olaylar anlatılmaktadır. İslâm düşünce dünyasında ve coğrafyasında insanı seyahate
çıkarıp, eleştirel düşünmeyi ateşleyen yazar, sorduğu sorularla
Müslümanların sorunlarını ve çözümlerini irdelemektedir. Bu açıdan roman günümüz Müslüman topluluklarının karşılaştığı problemlerin anlaşılması için önemli derecede katkıları bulunan bir kitaptır. Aynı zamanda eser; yazarın, çağdaş ve güncel İslâmi tartışmalarda dikkati çeken meselelerle ilgili düşüncelerini anlama konusunda bize fikir vermektedir. Araştırma; Serdar’ın hayatını, düşüncesinin genel bağlamını ve gelişimini anlamak için eseri tartışarak,
yazarın düşüncelerine etki eden entelektüel çerçeveyi oluşturmaya
yöneliktir. Bu çalışma Serdar’ın düşünce dünyasını anlamak için,
yazarın eserlerini incelemenin gerekli olduğu ancak bunun yeterli
olmadığı bilinerek hazırlanmış bir çalışmadır.
Ziyâüddin Serdar; yazar, yayımcı kimliğinin yanı sıra, fütürist ve kültürel eleştirmen olarak da tanınır. İngiltere’deki 100 entelektüelden biri olarak kabul edilir. İslâmi çalışmalar ve gelecek araştırmalarından bilim politikasına kadar birçok disiplinde çalışmalarını halen sürdürmektedir.
“Eleştirel

Bilgin”

(Critical

Polymath)

olarak

tanımlanan

Ziyâüddin Serdar; Pakistan, Pencap, Depalpur bölgesinde, 31 Ekim
1951 yılında doğar. Hint alt kıtasında sınırların belirlenmeye çalışıldığı 1950’li yıllarda ağırlıklı olarak Müslümanların bulunduğu yerler
Pakistan, Hinduların bulunduğu yerler ise Hindistan olarak taksim
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edildi. Serdar çocukluğunu ülkenin bu bölünme hesapları içinde
geçirir. Serdar’ın babası; üç çocuğunu ve eşini Pakistan’da bırakarak İngiltere’de bir otomobil fabrikasında işe girer. Bir süre sonra;
on yaşında, henüz çocuk sayılacak bir yaşta iken ailesi ile beraber
Birleşik Krallığın başkenti olan Londra’ya bağlı kendi statüsünde bir
yerleşim birimi olan Hackney’e taşınır. Böylece sil baştan kimliğini
tanımlama süreci başlamış olur. Londra’da ayakta kalmak için; yeni
oyun planının kurallarını öğrenmek durumunda kalır. Ailesinin akşamları şiir okuma toplantıları düzenlemesi ile edebiyat seven bir
çevresi olur. Entelektüel gelişimine oldukça etki eden bu edebi sohbetler sayesinde hayata bakış açısı şekillenmeye başlar.1969 yılında
henüz 18 yaşında iken, İngiltere’deki Müslüman gençler için aylık
bir dergi olan “Zenith”i yayınlar. Aynı zamanda ”Müslümanlar Kulübü”nü ( Islamic Society) kurar. Böylece İslâmi çevrelerle irtibata
geçer. Bu deneyimi Müslümanlarla ilgili önemli mesele ve olaylara
doğru, aktivizmini geliştirir. Müslümanların problemleri hakkında,
problemleri çözmeye yönelik güçlü bir bilinç oluşmaya başlar. Zaten
1970’ler entelektüelliğin ve aktivizmin oluşum dönemidir. Bu sırada
FOSİS ( İngiltere ve Kuzey İrlanda’daki Müslüman Öğrenci Dernekleri Federasyonu, The Federation of Students Islamic Societies) ile
tanışır. Federasyonla beraber birçok faaliyete katılır. Yazar; Müslüman öğrencileri, İslam dünyasının mikro örneği olarak görür ve onları iki ana kategoride toplar. Birincisi; İngiltere’de yüksek öğrenim
gören çeşitli Müslüman ülkelerden gelmiş öğrenciler, ikincisi; uzun
ve zorlu arayışlardan sonra tasavvufu bulan ve İslam’ı kabul eden
yerliler ve Amerikan hippileri. Kendini ise yeni oluşmaya başlayan
üçüncü bir kategoriye dâhil eder. Bu grup; Müslüman bir anne,
babanın İngiltere’de doğmuş veya çocukken gelmiş ve burada yüksek öğrenim görmüş çocuklarından oluşmaktadır.(s:32)İşte Serdar,
bu çocuklardan biridir. İngiltere’de ki sosyo-politik bağlam kimliğini
etkiler ve biçimlendirir. Göç eden diğer ailelerin çocuklarının yüz
yüze geldiği çeşitli problemleri ve benimsemek zorunda oldukları
rolleri Serdar’da kabullenir ancak ortaya çıkan bazı zorluklarla da
mücadele etmek zorunda kalır.
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1971 yılında FOSİS genel sekreteri seçilir. 1971 ve 1974 yılları arasında Londra City Üniversitesi’nde Fizik ve Enformasyon bölümünü okur. Londra’da seküler disiplinlerde formal bir eğitim alsa
da dîni hakikat arayışına susamış bir düşünürdür. Serdar’a göre
gelenek statik değil, dinamiktir. “New scientist” dergisinin Orta Doğu Bilim danışmanlığı ve “Futures” dergisinin editörlüğü görevlerinde bulunan Serdar ayrıca BBC için belgeseller çeker. 1987 yılında,
önce Malezya Eğitim Bakanı sonrasında ise Başbakan yardımcısı
olan Enver İbrahim’in özel danışmanlığını yapar. 2002 yılında “İnsanlar Neden Amerika’dan Nefret Ediyor?” kitabı en çok satanlar
listesine girer.2004 yılında “Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu:
Cenneti Arayan Adam” büyük beğeni toplar. 2006-2009 yılları arasında İngiltere Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’nda üye olarak
görev alır. 2010 yılında Londra’da ki Middlesex Üniversitesi’ne hukuk ve toplum profesörü olarak atanır. Hâlâ bu görevini sürdürmektedir. 2012 yılında Postnormal Politika ve Fütürizm Çalışmaları
Merkezi’nin (Center for Postnormal Policyand Futures Studies) müdürü olur. 2014 yılında çok beğenilen ve ödül alan “Mekke: Kutsal
Şehir”i yayımlar. Ziyaüddin Serdar’ın elliden fazla kitabı ve birçok
makalesi yayımlanır. Şu anda “Critical Muslim” dergisinin eş editörlüğü görevini de sürdürmektedir.1
Ziyâüddin Serdar’ın hayatına dair otobiyografik bir kitap olan
“Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu: Cenneti Arayan Adam”; cenneti
arayıp bulma başlığı altında, aslında İslâm dünyasının sorunlarını
dile getirip, bu sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir adamın
hikâyesini anlatmaktadır. Ama, bu çözüm arayışını ütopik öneriler
sunarak, üst perdeden bir perspektifle yapmamaktadır.

Aksine

öznel değerlendirmelerde bulunurken sorunlara, mantıklı ve uygulanabilirliği olan çözümler sunan bir bakış açısına sahip olduğu görülmektedir. Kitap, on beş bölümden oluşan oldukça geniş bir metne sahip olmakla beraber, akıcı üslubu sayesinde hiç sıkılmadan
1

Ziauddin Serdar, https://ziauddinsardar.com Erişim Zamanı: 3.12.2018
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okunmaktadır. 1950’lerden 2000’lere kadar İslâm dünyasında yaşanan her önemli olaya dokunuşlar yapan yazar, yaşı yetenler için
geçmişi şöyle bir tekrar hatırlatma babında güzel bir eser olarak
değerlendirilebilir. Kitabı okurken “Keşke 2000’li yılların Türkiye’sini de yazsaydı, acaba nasıl bir değerlendirme de bulunurdu”
diye düşünceler aklımızın bir köşesinde yer almıştır.
Kitap; aynı zamanda mükemmel bir İslâm literatürüne de
sahiptir. Gazâli’den Farâbi’ye, Nasreddin Hoca’dan Mevlâna’ya,
Mûtezile’den Eş’âri’ye, Vahhabilik’ten Haşhaşiliğe, Endülüs Medeniyeti’nden Abbasilere kadar, birçok dini grup, olay ve kişi üzerinden
özet geçmektedir. Dünya Ticaret Merkezi’nin bombalanmasından
Salman Rüşdi’nin Şeytanın Âyetleri kitabına, İran Devrimi’nden
Saddam Hüseyin’in Irak darbesine varıncaya kadar son 50 yılın
önemli olayları hakkında yüzeyselde olsa analizlerde bulunmaktadır. Cenneti bulmak için yaptığı araştırmalar sırasında, birçok dini
grupla tanışma fırsatı bulan yazar; aslında bu dini oluşumlar hakkında az çok belli bir görüşe sahip olmasına rağmen son kararını,
birlikte vakit geçirerek vermek istediği için onlara katılmıştır. Bu
süreçte; lafızcı dini grupları, şiddete eğilimi olan grupları, tasavvufi
kuruluşları, şeriatı benimseyen oluşumları yakından inceleme
imkânı bulmuştur. Bu toplulukların görüşlerinde fark ettiği doğruları ve yanlışları değerlendirip, okuyucuyu bu dini gruplar hakkında
bilgilendirmektedir.
Mesela cenneti bulma yolundaki ilk yol arkadaşlığını “Tebliğciler” adı verilen grupla yapmıştır. Tebliğcilere göre; İslâm’ın şartlarına dikkat edilirse geri kalanını Allah halledecek, sonsuz rahmeti
ile insanlara cenneti ihsan edecektir. Müslümanlar ibadetlerine
özen gösterir; kendilerinin ve Allah’ın yerini hatırlarlarsa hiçbir adaletsizlik olmayacaktır.(s.23) Tabii bunlar da “cennete ulaşmak” için
yeterli değildir. Bir adım daha atıp, Müslümanların birbirlerini dine
davet etmeleri ve birbirlerine namaz, zikir, ve tefekkür hayatında
öncülük yapmaları gerekmektedir. Ancak yazar; İslâm’ın sadece
ibadetlere indirgenmesinden rahatsız olmuştur. Zira dünyada bu
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kadar haksızlık ve zulüm varken, tüm bu olanları görmezden gelmek ve özellikle Müslüman ülkelerde yaşayan milyonlarca insanın
yaşamını mahveden şartları oluşturan ağır adaletsizlikler için hiç
şey yapmamayı düşünmek yazarın kabul edebileceği bir durum değildir. Tebliğcilerin formülünün kendisine uymadığını anlayan yazar, bir gece onların yanından gizlice ayrılmış ve cennete ulaşma
yolunda ki bu birlikteliğe son vermiştir.
Ziyaüddin Serdar entelektüel bir ailede yetişmiştir. Anne ve
babası ile Kur’ân hakkında yaptığı oldukça nitelikli sohbetler sayesinde “parçalı yaklaşmak sûreti ile, bir ayet oradan bir ayet buradan
seçmeden, Kur’ân’a bütüncül olarak yaklaşılması” gerektiğini öğrenmiştir.(s.52) Böylece aslında tebliğcilerin ya da lafızcıların sorununu daha doğru bir şekilde analiz edebilmektedir. Burada günümüzde de hala devam eden çok önemli bir soruna değindiği düşünülebilir. İsimleri ister tebliğci ister lafızcı olsun bu tarz grupların
yaptığı gibi tamamen bağlamından tecrit edilmiş bir şekilde Kur’ân’a
doğrudan yaklaşımlar yanlıştır. Bu sadece, ayetlerin kastettiği manalardan uzak bir şekilde Kur’an’ı yorumlamamızı sağlayacaktır.
İslâm’ı sadece indirildiği döneme hapsedip, günümüzde yaşanmasını imkânsız hale getirecektir. Bu aklı devre dışı bırakan bir düşüncedir.
Tebliğcilerden sonra arayışına başka bir grupla devam eden
yazar; tasavvufun her Müslüman aile için olduğu kadar, kendi ailesi
içinde önemli olduğunu vurgulamaktadır. Sûfi tarikatların zikir halkalarına katılmış ve onları da incelemiştir. Bütün tarikatlarda gözlemlediği şeyin bir rolden ibaret olduğunu, asıl hatırlaması gerekenin tam tersini yapmayı içerdiğini düşünmeye başlamıştır. Tarikatların yarattığı, karmaşık, özgün ve gizemli hale getirdiği şeyin; gayret göstermeden ve açıkça ulaşmamız gereken şey olduğunu düşünmektedir. Onların kendi hükümranlık alanlarına dönüştürdükleri alanın, aslında herkese ait olması gereken bir alan olması gerektiği sonucuna varmıştır.(s.86)
Nasrettin Hoca’nın türbesini ziyareti sırasında yaşadığı bir
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“yakaza” hali ile tasavvufu hemen reddedemeyeceğini anlamış, ancak tasavvufun çağdaş tezahürlerinin aydınlatıcı olmaktan çok uzak
olduğu kararına varmıştır. Bu yolun da, onu cennete götürecek bir
yol olmadığına karar verip arayışına farklı gruplarla devam etmiştir.
Tasavvufu anlatırken Türkiye seyahatinden bahsetmektedir. Türkiye’de ki Müslümanları tanıtırken üç başlık açmıştır. Birincisi tasavvufu merak ettiği için geldiği Konya’da karşılaştığı sûfi grup, ikincisi
laiklik yanlısı bir adam ve şeriat yanlısı bir akademisyen, üçüncüsü
ise çeşitli konferanslar için buraya geldiğinde karşılaştığı aydın,
dindar akademisyen ve gazeteciler. Bu kişilerle yaptığı sohbetler
sonrasında Türkiye’de laiklik ve dindarlık çatışması olduğuna karar
veren yazar, yinede Türkiye hakkında çok fazla bir öznel değerlendirme de bulunmamaktadır. Sadece yaşadığı olayları anlatmaktadır.
Aslında Türkiye’ye gelişi; bir arkadaşının İslam dünyasındaki bu
olumsuzluklara çözüm olabilecek ve örnek alınabilecek ülkenin
Türkiye olduğunu düşündüğünü söylemesi ile olmuştur. Kitapta
yazdığı bu ayrıntının, Türkiye hakkındaki görüşünü ortaya çıkardığı
düşüncesinde bulunmaktayız.
Türkiye’de yürürlükte olan laikliğin İslâm dünyası için çözüm
olup olamayacağını araştırırken, sekülerliğe de değinmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; sekülerliği dinsizlik olarak tanımlamak ne kadar yanlışsa, sekülerliği batıdaki gibi uygulamaya çalışmakta bir o kadar yanlıştır. Zaten Serdar’da, her ülkenin kendi
sekülerlik tanımı olması gerektiğini söylemektedir. Ülkemizde ise bu
görüşü Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur “çoklu sekülerlik” kavramı ile
anlatmaktadır. Yani bizim kendi düşüncelerimize göre tanımlanan
ve kendi tarih ve geleneğimizin şekillendirdiği bir modernite oluşturmamız gerekmektedir.
Sekülerliğin tam karşısına alınan “şeriat” kavramına da değinen yazar, günümüzdeki kullanım anlamının Müslümanları nasıl
bir çıkmaza götürdüğünden bahsetmektedir. Arkadaşı Esma Barlas
ile yaptığı bir sohbette; şeriatı “din”le aynı şeymiş gibi göstermek
yoluyla, şeriatta reform yapma çabasını, dini değiştirme girişimi gibi
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lanse ederek, İslâm dünyasının kendini güncellemesinin önüne geçildiğine karar vermişlerdir. Çağdaş problemlerin tümünü asırlar
öncesinin sosyal yapılarının çözeceğine dair inancın, psikolojik teselliden ibaret olduğunu düşünmektedirler. İslâm’ın dünya görüşüne ilişkin taze bir bakış açısı sunmayan her fikrin ve yüzyıllar boyu
bütün toplum için etkin bir işlev görmeyen eski hukuk sisteminin
tozu alındıktan sonra, çözülememiş kalkınma, yönetim, modernite
gibi karmaşık sorulara cevap sağlamasının mümkün olmadığı kanısındadır. Ve bu reforma en çok karşı çıkanların da dini bilgi üzerinde tekellerini sürdürmeye çalışan “din adamları ve tefsir toplulukları” olduğu sonucuna varmışlardır. (s.272) Burada bu kadar
katı bir genelleme yapmasını pek doğru bulmadığımızı söylemekte
yarar görmekteyiz. Aslında din adamları üzerinden yaptığı bu sert
eleştiri pekâlâ din hakkında konuşma yetkisini kendinde gören herkes için geçerlidir. Mesela buna yazarlar, gazeteciler ve siyasilerde
dâhildir. Bu sebeple İslâm’da reform yapmanın önündeki tek engel
sadece din adamları veya tefsir toplulukları değildir.
Inquiry yıllarında beraber çalıştıkları Perviz Manzur’da şeriat
metodunun cesur, yenilikçi, spekülatif düşünceyi teşvik etmediğini
söylemektedir. O’na göre Müslüman bilinci şeriatı birbirine tamamlayan üç yolla kavramaktadır; hakikat, metot ve tarih. Ayrıca şeriat,
dünyayı bir “kâinat”tan çok “tarih” olarak, ahlakı bir “fikir”den çok
“etkinlik” olarak, dîni de Allâh’ı “tanımaktan” çok Allâh’ın “iradesine
uygun eylemlerde bulunmak” olarak algılamaktadır. Manzur’a göre
şeriatın en iyi tanımı, “eylem etiği”dir. Örneğin; şeriatın bakış açısı,
“iyi olmak” tan çok

“doğru olanı yapmayı”

gerektirmektedir. Bu

yüzden şeriat hukuk olarak adlandırılamaz. Müslümanlar ikinci
asırdan itibaren Allâh’ın Kelâmı’nı anlamak için bir dizi mekanizma
veya disiplin ortaya çıkarmışlardır. Abbasi dönemi sonuna doğru
yani on üçüncü asırda, bu oluşturulan mekanizmaya toplu olarak
“fıkıh” adı verilmiştir. Şeriatın biçim ve içeriğini bütünü ile fıkıh belirlemiştir. Böylece şeriatın “metodu” İslâm’ın hakikatinden ayrılmaz
hale gelmiştir.(s.275) Sonuç olarak Serdar; şeriatta reform yapma-
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dan yani İslâm’ı yeniden yorumlamadan, insani bir yeryüzü cenneti
kurmanın imkânsız olduğunu anlamıştır. Şeriatın İslâm toplumlarına yol gösteren bir prensipler seti olduğunu ve bu prensipler setini
yorumlamanın ise uzun süre önce ölmüş itibarlı şahsiyetlere veya
bu klasik âlimler namına İslâm toplumları üzerinde güç kullanan
modası geçmiş mollalara değil, her bir Müslüman’a düşmesi gerektiğini düşünmektedir. İslâm’a dair taze bakış açısı kazandıracak
yeni yorumculara ihtiyaç olduğunu dile getirmektedir.(s.277)
Bize göre; İslâm değil Müslümanlar değişmelidir. Belki de sorun reform kelimesinin doğru anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Zaten Hıristiyanlıkta ki gibi bir reform hareketinden bahsetmek mümkün değildir. Reformdan kasıt, zaman içinde değişime
uğrayan toplumdaki ilişkilere ve bunların beraberinde getirdiği yeni
meselelere çözüm bulmaktır. Asla dinimizin aslî, değişmez inanç
sistemi ile oynayıp tahrif etmek değildir. İslâm’da reformun önünü
tıkayan engelleri kaldırmanın güzel bir hedef olduğunu, önce bu
hedefi çok iyi anlaması gerektiğini düşünen yazar, İslâm’ın kendi
reformunu yapmasının tek yolunun, Avrupa Reformu’nda olduğu
gibi; yoğun bir teolojik ve entelektüel araştırmayı teşvik etmesiyle
başlayan tartışma ve sorgulama ile mümkün olduğunu düşünmektedir. Yalnız benzer bir reformu İslâm’da da görmeyi istemenin zor
olduğuna da değinen yazar, Avrupa’da ki en büyük değişimin aklı
her şeyin anlama merkezi haline getirilmesi olduğunu, İslâm’da ise
aklın zaten imanın eşit ve zorunlu paydası olduğunu ifade etmektedir. Buradaki sorunun, aklın öneminin vurgulanması değil, aklın
kullanılmasıyla ilgili olduğunu vurgulamaktadır.(s.280)
Ziyâüddin Serdar; Suudi Arabistan’da kurulan Hac Araştırma Merkezi’nde görev aldığı sıralarda Vahhabiliği de inceleme fırsatı
bulmuştur. Vahhâbiliğin İslam’da iki metafiziksel felaketi oluşturmak için kullanıldığı sonucuna varmıştır. Birincisi; Kur’ân ve sünnete yani “mutlak referans çerçevemize” dair yorumlarımızın kapısını kapatma yoluyla, müminlerin elinden “fail olmayı” almıştır. Bir
kimse, ancak yaşayan edebi bir metinle yorum ilişkisi kurabilir.
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Metni anlamak ve yeni anlamlar bulmak için sürekli bir çaba gösterme ilişkisi olmaksızın, İslâm toplumlarının canlılığı askıda kalmaya mahkûmdur. Eğer her şey önceden verili kabul edilirse, yeni
hiçbir şeye yer kalmaz. İnsan aklı ilgisiz bir yüke dönüşür. İkincisi;
ahlâkın Asr-ı Saadet’te zirveye, nihai noktaya ulaştığını varsayan ve
sonradan yayılan adıyla İslâmcılığın temeli haline gelen Vahhâbilik;
insan düşünce ve ahlakında evrim görüşünü inkâr etmektedir. Aslında bunu yaparak, İslâm medeniyetini sürekli gerileme halindeki
sabit bir yörüngeye oturtmaktadır.(s.171)
İslâm medeniyeti inşa etmenin önemini çok iyi anlayan yazarımız; Endülüs’ü bu kadar uzun süre, bu kadar parlak zaferlere
ulaştıranın ne olduğunu sorgulamıştır. Sonunda Gulzar Haider’in
dediği gibi; etnik çoğulculuk, dîni hoşgörü, ilim ve (resimden şiire,
müzikten felsefeye kadar) kültür içinde dinmek bilmeyen bir susamışlığın olmasının ve kimsenin bu ilimlerin İslâm dışı veya İslâm’a
aykırı olduğunu düşünmemesinin yani her türlü bilgiye açık olmasının Endülüs medeniyetini muhteşem kıldığına karar vermiştir.(s.367)Ancak günümüz Müslüman dünyasındaki güç yapılarıyla
mücadele edip, İslâm medeniyetini yeniden şahlandırmak için yaşamayı istemek hiç kolay gözükmemektedir. İslâm uğruna ölmek
moda, yaşamak demodedir. Medeniyet inşası konusunda ünlü düşünür Malik B.Nebi’den etkilenen yazarımız; İslâm medeniyetinin
ayrıntılı kavramsal haritalarını ve operasyon planlarını yapmanın
önemini fark edip İslâmi Araştırma ve Planlama Enstitüsü’nü kurar
ancak yine, var olan sisteme takılır ve bir şey yapamaz.(s.182)
Ziyâüddin Serdar; Müslüman dünyasında ki bilim ve eğitimin
yetersizliği, gelenekçi ve modern algının rekabeti, siyasi çıkarların
İslâm’ın önüne geçirilmesi, demokrasinin yetersizliği, farklı sesliliğe
olan önyargı ve dinin sadece şekilciliğe indirgenmesi gibi sorunlara
da vurgu yapmaktadır. Müslümanların nasıl ağır adaletsizlikler
içinde yaşamaya çalıştıklarını anlatmaktadır. Bir zamanlar; ilim
kaynağı olan, Avrupa’ya insanlığı, medeniyeti, tıbbı öğreten, Batı’yı
skolastik ve felsefi metotlar konusunda eğiten İslam medeniyetin-
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den geriye sadece, problemleriyle yüzleşmek yerine kendi rahatlarını
ve menfaatlerini düşünen ülkeler kaldığından bahsetmektedir. Her
seyahate çağırıldığında, bu problemleri çözmeye yardımcı olabileceğini düşünen yazar, statüsünü kaybetmek istemeyenlerin oluşturduğu sistemin çarkı arasında kalıp hiçbir şey yapamamaktadır.
İslâm dünyasında birçok Müslüman grup olmasına karşın, dünya
Müslümanlarını ana iki başlığa ayırmanın doğru olduğunu düşünmekteyiz. Müslümanların sorunlarına gerçekten çözüm bulmak için
elini taşın altına koymaya çalışanlar ve çıkarları uğruna sistemin
tüm olumsuzluklarına ses çıkarmayarak problemlerin çözümsüz
kalmasına seyirci olanlar. Yazar da zaman zaman bu çıkarcı insanlar yüzünden ümitsizliğe düşse de, yinede “cenneti aramaktan” vazgeçmemektedir.
İslâm dünyasının her ne olursa olsun, modernite karmaşası
içinde geçmişin ihtişamına yeniden kavuşmanın bir yolunu bulacağına dair insanların umut ve kararlılıklarının devam ettiğini söylemektedir. Ve Müslümanlar, bu kötü durumdan çıkış yolunun İslam’ın altın çağını yaratan idealler ve değerlerin, manevi esasların
özünün

yeniden

canlandırılması

olduğunu

düşünmektedir-

ler.(s.141)
“Bilginin İslâmileştirilmesi” konusuna da değinen yazar, modern bilgiyle uyum sağlaması gerekenin İslâm olmadığını, modern
bilginin İslâm’a uyumlu hale getirilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Ona göre; Müslümanlar kendi kültürel şartlarına dayanan ve kendi
problemlerini çözmek üzere tasarlanmış kendi disiplinlerini geliştirmelidirler. Bütün bilgi biçimleri Kur’ân’ın ebedi ruhu yoluyla organik olarak birbiriyle ilişkilidir. Bu yüzden; İslâm yalnızca bilgi
peşinde koşmayı zorunlu kılmaz, aynı zamanda onu benzersiz
İslâmi ibadet kavramıyla ilişkilendirir; ilim bir ibadet biçimidir. Bu
yüzden bilimsel bilgi, sosyal bilimler ve insani bilimler de ibadet biçimleridir ve her Müslüman toplum için namaz ve oruç kadar önemli olduğu kabul edilmelidir.(s.236) İslâm dünyasının bu geri kalmışlığının bir sebebinin de; aklın ve bilimin konusu olan hususların

~ 403 ~

Kitap Tanıtımı: Ziyâüddin Serdar’ın “Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu…

bile inanç haline getirilip değişmez ve sorgulanamaz hale dönüştürülmesi olduğunu düşünmekteyiz. İslâm’ın içinde asla bulunmaması gereken bir ruhban sınıfının zorla ortaya çıkarılarak; düşünen,
soran ve araştıran bir neslin ortaya çıkmamasını sağlamak Müslüman dünyası için yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.
İnanç ve bilim alanını sürekli olarak çatışma halinde göstermenin
biz Müslümanlara hiçbir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz.
İslam dünyasında şiddet eğilimli görüşler ne yazık ki; her
zaman taraftar bulmuştur. İran Devrimi’nin gerçekleştiği dönem
gibi. Devrim (16 Ocak 1979) olduğunda, İslâmi dirilişin tek kullanılabilir yönteminin devrim yapmak olduğu, herhangi bir ülkede demokratik yollarla İslâm’ın getirilemeyeceği ve devrimi İslâmi siyasal
bir davranış olarak görülmesi gerektiği fikri(s.188-189) hızla yayılmaya başlar. Hâlbuki hiçbir şey şiddet ve baskı ile çözümlenemez.
Özellikle, Batı’nın sürekli olarak “İslâm” ve “terörizm” kelimelerini
yan yana kullanmaya çalışmasına, adları sürekli olarak değişse de
“Daeş”,”El-Kaide” ya da “Işid” gibi grupların yaptıkları faaliyetlerle
nasıl destek olduklarından bahseden yazar; eleştiri yaparken sadece
İslâm dünyasını değil, Batı dünyasını da ele almaktadır. Batı’nın
İslâmofobi politikalarına değinerek, böylesi bir zihniyetle nasıl mücadele edebileceğimiz hakkında kafa yormaktadır. Batının İslâmofobi savunucuları aslında; İslâm dünyasının çeşitliliğini bilmelerine,
tüm Müslümanların terörist olarak etiketlenemeyeceğini de bilmelerine rağmen, bu algıyı sürdürmek işlerine gelmektedir. 1.3 milyar
olan Müslümanların az bir kısmını oluşturan bu tür grupların, tüm
dünya Müslümanlarını temsil ettiğini düşünmek gerçekten büyük
bir haksızlıktır.
Ziyâüddin Serdar kitabın sonunda; tüm bu “cennet” arayışının sonucunda, Müslümanların cenneti yeterince hayırlı amel biriktirerek satın alabilecekleri bir meta olarak gördüklerini ve bu sebeple her birinin kendilerince buldukları farklı yollarla bu ticareti yapmaya çalıştıklarını anlatmaktadır.

Yaşamı durduramadığımız gibi

cenneti aramaktan da vazgeçemeyeceğimizi, bu arayışın sürekli bir
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oluş süreci olduğundan bahsetmektedir. Keşfettiği bütün başarısız
cennetlerin, yanlış yönlendirilmiş bir varış inancına dayandığını, bu
yüzden herkesin sorgulamaya kapalı, kesin inançlar kümesiyle yaşamak zorunda kaldıklarını söylemektedir. Hâlbuki her Müslüman
körü körüne mollaların peşinden gitmek yerine, İslâm’ı kendi çağı
içinde yeniden yorumlamalıdır.(s.384) İcmalciler grubundan arkadaşı Merryl “Şimdi ne yapacağız” diye sorduğunda; Serdar “Her zaman yaptığımızı, gülümseyecek ve mücadeleye devam edeceğiz.”
diye cevap vermiştir.(s.385)
“İslâm’ın cenneti bir varış yeri değil, bir seyahat tarzıdır.” Ziyâüddin Serdar
Serdar, Ziyâüddin. Septik Bir Müslüman’ın Yolculuğu: Cenneti
Arayan Adam. İstanbul: Mahya Yayıncılık, 2018.
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Kitap Değerlendirmesi
Bergüzâr-ı Ahlâk
Tanıtımını yapacağımız kitap, son dönem Osmanlı âlimlerinden Ahmet Rıfat Efendi’nin ‘Bergüzâr-ı Ahlâk’ adlı eseridir.
Ahmet Rıfat Efendi eserini, Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâki
Alâi adlı eserine kendi deyimiyle bir “bergüzâr” olması maksadıyla
kaleme aldığını ifade eder. Bunun gerekçesini ise eserin dilinin ağır
olmasına binaen muğlak kalan bazı konularını daha anlaşılır kılmak olduğu şeklinde açıklar. Ayrıca eserinde akâid ve amellere dair
bazı meselelerin de kaleme alındığını dile getirir.
Bergüzâr-ı Ahlâk’ın, dili Osmanlıca olup, muhatabı için açık
ve anlaşılır bir üslûp hâkimdir. Eser konu olarak bölümlere ayrılmamış olmasına rağmen yakından bakıldığı zaman biz “ahlâk”,
“akâid ve muamelat” olmak üzere iki bölümde mütalaa etmenin
doğru olacağını düşünmekteyiz. Birinci bölümde yazar ahlâk ilmine
dair insanda bulunan bazı kuvve ve özelliklerden bahseder. İkinci
bölümde ise akâid ve amellere yönelik bazı konuları soru-cevap yöntemi kullanarak ele alır.
Eserde ilk olarak insanın hayatının devamı için önemli olan
üç temel kuvveden bahsedilir ki bunlar geleneksel ahlâk felsefesiyle
aynıdır.
1- Kuvve-i Gadâbiyye (öfke gücü, öfke duygusu, zararları defetme duygusu)
2- Kuvve-i Mümeyyize (hayrı ve şerri birbirinden ayıran duygu ve kuvvet)
3- Kuvve-i Şehevâniye (yeme, içme, arzu isteği gücü) şeklindedir. Müellif, insanların bu kuvvelere sahip olması noktasında
oluşabilecek fazilet ve rezilet durumlarını ayrıntılı bir biçimde ele
alır.
Kuvve-i Gadâbiyye’nin, ifrat ve tefritten uzak itidâl olanı şecaat (cesaret)’tir ki yazara göre bu özelliğe sahip olan kişi adalet sahibi ve güzel ahlâklıdır. Şecaatin on bir özelliği vardır. Bunlar; 1-
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Kibr-i nefsi, 2- Necdet, 3- Uluvv-i himmet, 4- Sebat, 5- Hilm, 6- Sükun, 7- Şehamet, 8- Tahammül, 9- Tevazu, 10- Hamiyyet, 11- Rikkattir. Şecaatin ifrat noktasında rezilet yönü ise tehevvür (aşırı ve
zararlı öfke) dür ve bu kişi selim akıl sahiplerince makbul olmayan
işlere, olaylara hücum etmek suretiyle azasını, nefsini boş yere kaybetme noktasına gelir. Şecaatin tefridi ise cebânet (korkaklık)’tir.
Cebânet sahibi kişi korkulmayacak durumlarda bile yersiz korkuya
kapılır.
Kuvve-i Mümeyyize’nin itidâlde fazileti hikmettir (bilgelik).
Hikmet’in yedi özelliği vardır. Bunlar: 1- Zeka, 2- Sür’at-i fehm, 3Safay-ı zihn, 4- Suhulet-i taallüm, 5- Hüsn-ü taakkül, 6- Tahaffuz,
7- Tezekkürdür. Hikmet’in ifradı cerbeze (yalanla hakikati gizlemek)
dir. Bu, akıl kuvvetinin layık olmayan yerlere; hileye, yalana vb. alet
olunması anlamına gelir. Bu da reziletdir. Tefridi ise belâdettir (ahmaklık). Belâdet akıl kuvvetinin tembel bırakılması, hakikatin ilmi
ile yapılması uygun olan amellerin birbirine karışıp ahlâkın ziyan
olması anlamına gelir.
Kuvve-i Şehevaniye’nin itidâl noktasında fazilet ciheti iffettir.
İffetin on iki özelliği vardır. Bunlar: 1- Hayâ, 2- Rıfk, 3- Hünn-ü hadi, 4- Müsâlemet, 5- Deat, 6- Sabır, 7- Kanaat, 8- Vakar, 9- Vera’,
10- İntizam, 11- Hürriyet, 12- Sehavettir. İffet’in ifradı ise fücur
(zinâ, günah) dur. Bu durum hissî, geçici lezzetlerde itidal noktasından çıkıp, şer’an ve aklen caiz olmayan mertebelere girmek anlamına gelir. Tefrid yönü humud (helal olan zevkleri terk etmek)dur
ki şer’an ve aklen mübah sayılan lezzetlerden tamamen yüz çevirmektir. Ahmet Rıfat bunun dahi bir rezilet olduğunu söyler. Nitekim
bu durumun insanın ya bedenine zarar verdiğini veya neslin kesilmesine sebep olduğunu ifade eder.
Yazar bu üç kuvvenin fazilet ve rezîlet durumlarını açıkladıktan sonra adâlet kavramını müstakil bir konu olarak ele alır. Şecaat, hikmet ve iffetin bir insanda bulunmasıyla adâletin oluşacağını belirtir. Bu kavramın ifrat ve tefritinin olmadığını, karşıt kavramının ise zulüm olduğunu açıklayarak adâletin şu on iki özelliğin-
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den bahseder. Bunlar: 1- Sadâkat, 2- Ülfet, 3- Vefa, 4- Şefkat, 5Sıla-i rahim, 6- Mükâfat, 7- Hüsn-ü şirket, 8- Hüsn-ü kaza, 9- Teveddüd, 10- Teslim, 11- Tevekkül, 12- İbadettir. Yazar bu erdemden
sonra faziletlere benzeyen rezîletlere sahip olan kişilerin de olabileceğinden söz ederek bu kişileri sadece basiret sahibi insanların fark
edebileceğini ifade eder.
Ahmet Rıfat; eserinde söz konusu erdemlere sahip olmak kadar, bu erdemlerin korunmasının öneminden de bahseder. Hıfz-ı
Fezâil başlığı altında ele alınan konuda yazar, bu faziletlere sahip
olan kişileri, sahip olduğu erdemleri muhafaza etmesi için kötü,
sefih ve rezil kimseleri terk edip, kendisi gibi olan kişilerle ülfet etmesi noktasında uyarır. Zira insana iyi kimselerden iyi, fena kimselerden fena tabiat intikal edeceği vurgulanır. Müellif, fazilet ehli
kimsenin nefsini daima kötü kişilerin şerrinden muhafaza edip güzel ameller işleyen, rızkının bol olmasıyla şükredip az olmasıyla kanaat eden, işlerini daima akıl mizanına göre yapıp, nefsinin ayıplarını gören, ayıbını söyleyenlere gücenmeyip memnun olan bir insan
olmasıyla bu faziletlerini koruyabileceğini söyler. Bunları yapmanın
dahi birer fazilet olduğunu belirtir.
Yazar Bergüzâr-ı Ahlâk’ın ilk bölümünün sonunda nefsin
hastalıklarına sebep olan kuvve ve özellikleri “emraz-ı nefsaniye”
başlığı adı altında şu şekilde ifade etmektedir. Bunlar;
1- Hayret ( Kararsızlık )
2- Cehl-i bâsit ( Bilir görünmek )
3- Cehl-i mürekkeb ( Bilmediğini bilmemek )
4- Şehvet
5- Gadâb ( Öfke duygusu )
6- Cebânet ( Korkaklık, korkulmayacak şeylerden bile korkmak )
7- Havf ( Korku, bilinçli korku )
8- Betâlet ( Tembellik )
9- Hüzn ( Üzüntü, keder )
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10- Hased (Kıskanma, kıskançlık )
11- Afât-ı Lisan ( Faydasız ve zararlı söz )
12- Buhl (Cimrilik)
13- Riya ( Olduğu gibi görünmemek, ikiyüzlülük, gösteriş )
14- Tedbir-i Beyt
15- Tedbir-i Mal
16- Tedbir-i İzdivaç
17- Adâb-ı Tekellüm
18- Adâb-ı Hareket ve Sükût
19- Adâb-ı Ekl ve Şürb ( Yeme – İçme Adabı )
20- Adâb-ı Peder ve Valide
21- Adâb-ı Terbiye-i Hademe
22- Muhabbet ve Sadâkat
23- Tabakât-ı Nâss ve Târık-ı İstinas
24- Vesâyay-ı Mütenevvia ( Çeşitli Öğütler )
Yazar bu özellikleri açıkladıktan sonra insanın dünyada nasıl
bir beşer ve kul olması noktasında ahireti ve dünyası için yapması
gerekenleri belirtir. Kişinin daima adil olup hayır işlemesi konusunda nasihatler vererek anlatımını bitirir.
Müellif “itikâd ve edebiyata dair sual ve cevap” isimli bölümde ise inanç ve amelle ilgili sorulara cevap vermektedir. Bu anlamda
yazara beş soru sorulur. Soruların üçü bazı mezheplerin itikâdi görüşlerinin tam anlaşılamamasıyla alâkalıdır. Yazar, mutezile ve cebriyye mezheplerinin fikirlerini ehl-i sünnet ışığında değerlendirir, bu
mezheplerin hangi konuda yanlışa düştüklerini muhatabına geniş
bir şekilde ifade eder. Dalâlete düşmeleri konusunda bazı sebepleri
belirtirken şeytanın birçok desisesinin olabileceğini vurgulayarak
konunun daha iyi anlaşılması için şeyh-şeytan arasında geçen bir
hikâye anlatarak konuya açıklık getirir. Sorulan diğer soruların içeriği inanç ve ibadete dair bilgileri kapsar. Müellif, iman esaslarını ve
İslam’ın şartlarını tek tek açıklayarak insanın bu esasları yerine
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getirmekte izlemesi gereken yolları didaktik bir üslûp ile muhatabına ifade eder.
Bergüzâr-ı Ahlâk, İslam ahlâk felsefesine dair kendinden önce
yazılmış eserlerden esinlenmiş bir muhteva görüntüsü vermesine
rağmen, gerek kullanılan dil ve üslûp gerekse konuları ele alınış
tarzına yansıyan kısa ve öz anlatım gibi hususları dikkate alındığı
zaman eserin önemli bir özgünlük karakteri taşıdığı görülecektir. Ve
bu yönüyle onu, kendinden sonra ahlâkî alanda yapılan çalışmalar
için önemli bir kaynak hüviyetinde değerlendirebiliriz. İslam’ın üç
temel umdesi olan inanç, ibadet ve ahlâk konularındaki görüşlerini
nasihat verir bir anlatım tarzıyla okuyucuya sunar. Hz. Muhammed’in yolunda ilerlemenin önemini vurgulayarak samimi bir kalple
Allah’a yönelen bir ruhun ahlâki anlamda elde edebileceği mevkileri
göz önüne koyar. Bu konuları ele alması yönü de eseri diğer ahlaki
çalışmalardan farklı kılan bir özelliktir. Döneminde lise öğreniminde
bir ders kitabı olarak okutulması da eserin hususi bir kaynak olması noktasında önem taşır.
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Türk Kültüründe Hadis
Türk milleti kutsal değerlerini canından öte benimsemiş,
inançlarına aşkla bağlanmış ve bağlı oldukları dinlerini yaşamlarının her alanında el üstünde tutmuş bir millettir. Müslüman Türk
toplumları, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları için kendilerine dinlerini öğreten Peygamberlerine karşı duydukları derin sevgi ve
muhabbetten dolayı, O’nun sözlerini ve sünnetini teşkil eden Hadîsi Şerîflerle hayatlarının her alanında yoğun bir şekilde ilgilenmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz (sav)’in bir emaneti olarak telakki ettikleri hadisleri, kültürel yaşamlarının merkezine konumlandırmışlardır.
Hadislerin Türk kültürü üzerindeki etkileri ilim adamları tarafından yıllar boyunca araştırılmış ve muhtelif eserler meydana
getirilmiştir. Tanıtmaya değer bulduğumuz kitabın yazarı Nuri
TUĞLU’nun, “hadis ve sünnetle ilgilenmeye başladığım ilk yıllardan
beri araştırılması ve üzerinde konuşulması gerektiğini düşündüğüm
konulardan biri” (s. 9) dediği çalışması da konuyla alakalı bir emek
ürünü olup, “Türk Kültüründe Hadis” adıyla yayınlanmıştır.
Elimizdeki kitap, hadislerin bulundukları eserlerden çıkarılıp
toplum hayatındaki yansımalarını tespit ederek, hadis ve sünnetin
bir kültür ve medeniyet inşa edilmesine nasıl kaynaklık ettiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tuğlu, kitabın yazılış amacını önsöz
kısmında şu cümlelerle ifade etmektedir:
“Bu çalışmada Türk milletinin duygu ve tasavvur dünyasından
fışkıran Peygamber (sav) sevgisinin, Peygamber’e ait ne var ne yoksa
kültüre nakşedilişinin örnekleri verilerek, sosyal hayattan sanat ve
mimarîye, resimden minyatüre, musikiden edebiyata, atasözlerinden
deyimlere varıncaya kadar nakış nakış, ilmek ilmek bezemelerin nasıl ve ne şekilde tezahür ettiği üzerinde durulacaktır. Kısaca aşka
dönüşen Peygamber sevgisinin madde ile özdeşleştirilerek, bir medeniyet ve kültür unsuru haline nasıl getirildiği dikkatlere sunulacaktır.
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Hz. Peygamber’e olan muhabbet, bağlılık ve saygı, toplumun
bütün kesimlerinde gerek birey gerekse kurumsal anlamda olsun,
yaptıkları işlerde O’ndan bir işaret, bir parça, O’nunla ilgili bir imtisal
bulundurma arzusu neticesinde Peygamber’e (sav) ait mirasın, kültür
parçalarında yaşamasını doğurmuştur. Bu çalışmada özellikle Hz.
Peygamber’in hadis ve sünnetinin kültür hayatımızdaki tezahürlerinin örnekleri üzerinden, bu alanda yapılacak çalışmalara yol açmak,
aynı zamanda hadis ve sünnetle oluşturulmuş bir medeniyetin izlerini sürerek ilim dünyamıza ve toplumun farklı katmanlarına bunları
sunmak arzusundayız.” (s. 11-12).
Kitabın yazılma amacını bu cümlelerle ifade eden yazar, Türk
milletinin tarihine ve İslâmiyet’le olan bağına da değinmiş, İslâm’la
tanıştıktan sonra dinlerine olan sevgi ve bağlılıklarından, inançları
uğruna verdikleri mücadelelerden, Müslüman Türk tarihinin başlangıcından itibaren İslam’ın bayraktarlığını yaptıklarından ve yapmaya devam ettiklerinden bahsetmiştir. Daha sonra; “Türkler, Müslümanlar adına bunları yapmakla kalmamış, önce kalplerini iman ile
doldurmuş ve İslam mayası ile milli hamurunu yoğurmuş, zihinlerdeki inancı İslâm kalıbına dökerek şekillendirmiş ve insanlık tarihinde
bir kültür ve medeniyet inşa etmiştir. Türkler tarafından inşa edilen
bu kültürün tetikleyici ve biçimlendirici unsurları, büyük ölçüde inançlarını oluşturan Kur’ân ve hayatlarına düsturlar sunan Hz. Peygamber Aleyhisselâm’ın hadisleri olmuştur. Bunun neticesi olarak, Hz.
Peygamber’in Türk inanç ve kültür hayatında çok müstesna bir yeri
hep olagelmiştir. Görsel motifler bir yana folklorik pek çok olguyu, Hz.
Peygamber’e ait mirasın iz ve işaretleriyle bezemeye çalışmıştır.” (s.
9-10) diyerek, Türk milletinin ayet ve hadislerden ilham alıp kendi
kültür ve medeniyetini inşa ettiklerini ifade etmiştir.
Kitap; önsöz, giriş, üç bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde Hadis ve Sünnetin öneminden, hadislerin toplumun kültürünü etkilediğinden, kültürün de hadislerin
anlaşılmasını etkilediğinden bahsedilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili
daha önce yapılmış önemli çalışmalara kısaca yer verilmiştir (s. 13-
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14).
“Kavramsal Çerçeve” adlı birinci bölümde, eserin temel kavramları olan, hadis, sünnet ve kültür kelimelerinin tanımları yapılarak kısa bilgiler verilmiş; din, kültür ve hadisin birbirleriyle olan
ilişkileri açıklanarak çalışmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur (s. 19-28).
“Din, Kültür ve Hadis İlişkisi” başlığı altında, “Din-kültür
ilişkisi”, “Hadis-kültür ilişkisi” ve “Hadisin kültürleşmesi-kültürün
hadisleşmesi” gibi konulara yer verilmiştir. Bu bölümde, genel olarak ifade edecek olursak; kültürün toplumda canlı bir şekilde yaşamını sürdürdüğü, özellikle dinden ve diğer toplumsal etkenlerden
etkilendiği, aynı zamanda bunları etkilediği ifade edilmiştir. Ancak,
din ve kültürün birbirinden ayırt edilmesi gerektiği, dinin kültürleşmesi veya kültürün dinleşmesi olgularının doğru olmadığı belirtilmektedir. Hadislerin de zamanla kültüre dönüşmesinin veyahut
toplumda yer alan bir kültürün zamanla hadisleşmesinin olumsuz
etkileri üzerinde durulmaktadır. Bu etkileşimleri önlemek için de
Müslüman kültürün oluşmasında ana faktörlerden biri olan hadislerin yeniden okunması, dini, Kur’ân’a ve sünnete dayalı hale getirerek asliyetinin muhafaza edilmesi, tevhid inancının saf yapısının
korunarak, inancın Müslümanlara verdiği potansiyel gücün yeniden
ortaya konulup, böylece dinin bütünüyle kültürleşmekten korunması gerektiği anlatılmaktadır (s. 28-44).
“Türk Kültürünün Hadis Kaynakları” adlı ikinci bölümde ise,
Türk kültürünü etkileyen belli başlı hadis kaynakları kısaca tanıtılmıştır. “Hadis Kaynakları” başlığı altında, başta Kütüb-i Sitte olmak üzere, Şihâbu’l-Ahbâr ve Müsnedüş-Şihâb, Nisâbu’l-Ahbâr,
Firdevsü’l-Ahbâr,

Şemâil-i

Şerif,

Siyer-i

Nebîler,

Megâzîler,

Delâilü’n-Nübüvve, el-Câmiu’s-Sağîr, Mesâbîhu’s-Sünne, Mişkâtü’lMesâbîh ve Şifâü’ş-Şerîf; “Popüler Kitaplar” başlığı altında ise,
Kûtu’l-Kulûb, İhyâu Ulumi’d-Dîn, Muhammediyye, Envâru’l-Âşıkîn,
Müzekki’n-Nüfûs, Delâilü’l-Hayrât, Kara Dâvud, Tenbîhü’l-Gâfilîn ve
et-Tarîkatü’l-Muhammediyye gibi muhtelif kaynak kitaplar ve yazar-
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ları hakkında genel bilgiler verilmiştir (s. 47-77).
“Türk Kültüründe Hz. Peygamber ve Hadis” adlı üçüncü bölüm, çalışmanın asıl amacını oluşturan konulardan teşekkül etmektedir. Öncelikle, Sevgili Peygamberimiz (sav)’in temel vasıfları genel
hatlarıyla aktarılmıştır. Daha sonra, “Türk Kültürünün İlk Yazılı
Kaynakları ve Hadis” başlığı altında, Türklerin kültürel hayatında
hadislerin yansımasının ilk örneklerinden olan, Yusuf Has Hacip ve
Kutadgu Bilig, Edip Ahmet Yüknekî ve Atabetü’l-Hakâyık, Ahmed
Yesevî ve Dîvân-ı Hikmet adlı meşhur eserler yazarlarıyla birlikte
kısaca tanıtılmış, hadislerin bu eserler ve yazarları üzerindeki etkileri örneklerle anlatılmıştır. Meselâ, Atabetü’l-Hakâyık’ta geçen ve
“İslâm garip idi, tekrar garip oldu.” anlamına gelen, “Garib erdi
İslâm garib soldi baz.” ifadesiyle, Hz. Peygamber’in; “İslâm garip başladı ve başladığı gibi garipliğe dönecektir. Gariplere ne mutlu.”1 hadisine atıf yapıldığı örnek olarak gösterilmektedir (s. 81-92).
“Türk Kültür ve Medeniyetinde Hadis ve Sünnet” başlığı altında ise, öncelikle Türk mimarî unsurlarında kullanılan metinlerin,
genellikle ayetler, hadisler, kelâm-ı kibarlar, dini içerikli kaside ve
şiirler olduğu saptanmıştır. Daha sonra hadis ve sünnetin, kitâbeler, camiler, medreseler, türbeler, mezar taşları, çeşmeler ve dârüşşifalar gibi mimari unsurlarda; minyatür-gravür sanatı, yazı sanatı
(hat) gibi sanat dallarında; na‘t, hilye, mevlid, esmâ-i nebîler gibi
Hz. Peygamber’i konu edinen edebî türlerde; “Kırk Hadis” konulu
çalışmalarda; kaside, ilahi, tevşih, mi‘râciyye ve salâ (salât, salavât)
gibi musikî formlarında; atasözleri ve deyimler üzerindeki tesirlerinde; misafir ağırlama, misafir uğurlama, mezarlıkların ağaçlandırılması, “sünnet” kelimesinin toplumda kullanım alanları, adab-ı
muâşerât, Peygamberimiz (sav)’in kabrini ziyaret ve komşuluk ilişkileri vb. yaşamımızın içinde yer alan sosyo-kültürel hayattaki yansımaları ortaya konulmuş, Müslüman Türk kültürünün Hz. Peygamber’in hadisleriyle nasıl şekillenip özümsendiği örnekleriyle okuyu1

Müslim, Îmân, 232.
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cuya sunulmuştur. Örneğin, “komşuda pişer bize de düşer”, “komşu
komşunun külüne muhtaçtır” gibi, kültürümüze ait atasözlerinin,
Peygamberimiz’den nakledilen; “Allah katında komşuların en hayırlısı komşularına en çok iyilik eden kimsedir.”2 hadisinden ve benzeri
hadislerden birer yansıma olduğu ifade edilmektedir (s. 93-184).
Ayrıca, burada yer alan örneklerin fotoğraflarıyla birlikte verilmesi
çalışmaya ayrı bir zenginlik ve güzellik katmıştır, diyebiliriz.
Kitabın sonuç kısmında, yazar, çalışmanın genel bir değerlendirmesini yapmış, Türklerin Peygamber sevgisinin tezahürlerini
sosyo-kültürel hayatlarının her alanında gösterdiklerini, aynı zamanda kullanılan hadislerin rastgele değil, yüksek bir şuurla ve
mekânın işlevselliğine uygun olmasına dikkat edildiğini belirtmiştir.
Türk kültürünü etkileyen hadis kaynaklarından, çoğunlukla, Deylemî’nin “Firdevsü’l-Ahbâr” adlı eserinin kullanıldığı sonucuna varan Tuğlu, temel hadis kitapları dışındaki kaynaklarda zikredilen
hadislerin önemli bir bölümünün Hz. Peygamber’e ait olmayan uydurma rivayetlerden oluştuğunu, bu rivayetler içerisinde ibadet ve
inanca ait olmayanların kültürün bir parçası olarak kabul edilmesi
gerektiğini, ancak İslâm Dini’nin temel ilkelerine ve akla aykırı olanların ise reddedilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Örneğin yazar,
konuyla ilgili olarak bazı türbe ve tekkelerde yer alan, “Bir işte kararsızlığa düşerseniz, kabir ehlinden yardım isteyiniz”3 anlamındaki
rivayeti zikretmiş ve bu sözün Hz. Peygamber’e ait olmadığını belirtmiştir. Daha sonra, eserin kapasitesinin artma ihtimalinden dolayı ele alamadığı konuları maddeler halinde sıralayan yazar, bu
konuların başka araştırmacılar tarafından titizlikle çalışılması gerektiğinin önemine vurgu yapmıştır (s. 185-189).
Tanıtımını yaptığımız kitap, kültürümüzde hadisin yerini genel hatlarıyla tespit ederek ortaya koyması yönünden alanda önemli
bir boşluğu doldurmuştur, diyebiliriz. Çalışmada, Hadis-i Şerîflerin
Tirmizî, Birr, 28.
Aliyyü’l-Kârî, Ali b. Muhammed Ebu’l-Hasan Nureddin el-Herevî, Mirkâtü’l-Mefâtîh
Şerhu Mişkâtü’l-Mesâbîh (Beyrut: Lübnan: Dâru’l-Fikr, 1422/2002.), 4: 1259.
2
3
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toplumsal hayatımızda ve kültürümüzdeki izleri sürülerek, nasıl
canlı bir şekilde yaşadığı gözler önüne serilmiş ve okuyucuda bir
bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar için de diğer araştırmacılara bir yol açmıştır. Kıymetli bir emeğin
ürünü olduğuna inandığımız eserden, ilim çevreleri ve halkımızın
istifade edeceğine inanıyoruz.

~ 419 ~

