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Dinî Tecrübenin İlahî Olana Uygunluğu 

 

Öz 

Dinî tecrübenin oluşumunda, din ile birlikte, tarih ve kültür 

de önemli bir rol oynamaktadır. Yanı sıra, bu hali tecrübe eden kişi-

ler his, duyu veya sezgi gibi muhtelif metodolojiler kullanmaktadır-

lar. Haliyle bir yandan dinî tecrübeyi oluşturan unsurların, diğer 

yandan da uygulanan metodolojilerin çeşitliliği, dinî tecrübedeki 

ihtilafları da beraberinde getirmektedir. Doğal olarak bu yaşananla-

rın, gerçekten tanrısal bir tecrübe mi yoksa bazı his, duyu, sezgi 

veya fantezilerin tanrısal bir tecrübe zannıyla ortaya konulduğu 

pratikler mi olup olmadığı meselesi akla gelmektedir. İşte bu çalış-

mamızda farklı kültürler üzerinde, muhtelif metodolojilerle ortaya 

çıkan değişik dinî tecrübe şekillerini araştırdık. Daha da önemlisi, 

bu farklı tecrübelerin, ilahî veya Tanrısal olana uyup uymadığı üze-

rinde durduk. 

Anahtar Kelimeler: Dinî Tecrübe, Tanrısal Varlık, Mistisizm, 

Sezgi, Tanrı, Din 

 

The Compatibility of Religious Experience with Divine Being 

Abstract 

In the formation of religious experience, history and culture 

play an important part as well as religion. In addition to that, people 

who experience this situation use various methodologies such as 

sense, feeling or intuition. On the one hand, the diversity of the 

components which constitute the religious experience, on the other 

hand, the methodologies which are applied brings about the reli-

gious conflicts. Naturally, it comes to mind whether these experi-

ences are really divine experience or some practices of sense, feel-

ing, intuition or fantasy put forward with assumption of divine ex-



İbrahim ÇETİNTAŞ 

~ 3 ~ 

perience. In this work, we searched for different forms of religious 

experience coming out on different cultures with different method-

ologies. More importantly, we have emphasized whether these dif-

ferent experiences correspond with the divine. 

Keywords: Religious experience, divine being, mysticism, in-

tuition, God, religion. 

Giriş 

Dinin kendisi ile yaşanan hayatta ortaya çıkan farklı tezahür-

leri arasında muhtelif tartışmalar meydana gelebilmektedir. İster 

beşeri, isterse ilâhî mahiyette olsun, din bir tane olduğu halde bu-

nun görünümü üzerinde meydana gelen bu tartışma veya ayrışma-

lar dikkat çekici bir durum arz etmektedir. Bu anlamda örneğin 

İslâm'ın kendisi ile herhangi bir mutasavvıf veya sıradan bir Müs-

lümanın yahut Hristiyanlık dinî ile bunu pratikleştiren mistik veya 

sıradan bir Hristiyanın hayatı arasında ortaya çıkabilen farklılaşma-

lar, bu tür tartışmaların somut birer veçhesi/nedeni olarak karşımı-

za çıkmaktadır. Haliyle bu durum, ortaya çıkan farklı dinî tecrübe 

biçimlerinin, dinin kendisi ile olan irtibatı sorununu gündeme ge-

tirmektedir. 

Bu anlamda hemen her din mensubu yaşantısını, dinî olanın 

tezahürü olarak görmekte veya öyle olduğunu iddia etmektedir. İşte 

bu noktada aynı dinden doğan pek çok tezahür şeklinden hangisi 

veya hangilerinin asıl kaynakla irtibatlı olduğu meselesi akla gel-

mektedir. Yani din ile tecrübe arasındaki irtibat veya uygunluk du-

rumu ve bunun tespitinin imkanı, temel bir problem olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Öyleyse bizim tecrübemiz gerçekten ilâhî olanın 

bir yansıması mıdır, yoksa bunlar ilâhî birer hakikat zannıyla orta-

ya konulan bazı hayal, his veya fanteziye benzer yanılgılar mıdır? 

Bu iki alan arasındaki uygunluğu belirleyecek veya bunu teminat 

altına alabilecek herhangi bir ölçüt var mıdır? Şayet var ise bu, her-

kesi bağlar mı? İşte bu ve benzeri sorular, ilahî olanla bunun tecrü-

besi arasındaki irtibat veya uygunluk durumunun imkânını ortaya 

çıkarma amacı gütmektedir.  
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1. Umumî Olarak Tecrübe 

Genel olarak tecrübe kavramını, belirli bir bilinç halinde du-

yum, bilgi veya sezgi gibi muhtelif süreçlerle elde edilen kazanımlar 

olarak ifade edebiliriz. Buna göre, herhangi bir olay veya durum 

hakkında elde edilen bilgi, bununla ilgili gözlem yada bu ola-

ya/duruma bizatihi iştirak etme gibi aşamalar, tecrübe kavramının 

muhtelif boyutlarını oluşturmaktadır. Richard Swinburne tecrübeyi, 

zihnî/şuursal bir durum olarak değerlendirerek tecrübe için, insana 

dışarıdan gelen bazı verilerin olması gerektiğinden söz etmektedir. 

Örneğin, hariçten gelen herhangi bir araba sesini duymak, onu 

görmek veya ona dokunmak, insanda birer veri oluşturmaktadır. 

Bunu tecrübe ettikten sonra duyarak, görerek veya dokunarak elde 

edilen bu veriler artık duymanın, görmenin veya dokunmanın ötesi-

ne geçerek, sahip olunan birer his, duygu veya duyum haline gel-

mektedir.1 Bunu İslamî literatüre göre sırasıyla, "ilme'l-yakin, ay-

ne'l-yakin, hakka'l-yakin", yani sûfîlerin, Mutlak Varlık'ı, bile-

rek/tanıyarak (marifet), görerek (şuhûd) veya bizzat onunla aynîle-

şerek (ittihad) ortaya koydukları tecrübe hali olarak ifade etmemiz 

yanlış olmayacaktır.2  

Öyleyse tecrübe, duyusal verilerden hayallerimize, yaşadığı-

mız muhtelif olay veya olgulardan fantezilerimize kadar uzanan ge-

niş bir alan içerisinde gerçeklik kazanabilmektedir. Fakat her tec-

rübede, bir suje, bir obje ve bir de bu ikisi arasındaki ilişkiyi tesis 

eden muhteva bulunmaktadır. Bu ilişki vasıtasıyla ortaya çıkan söz 

konusu tecrübenin şekli veya türü, insanın ilişki kurduğu varlıksal 

alanın mahiyetine göre değişik bir içerik kazanmaktadır. Burada 

varlıkla kurulan hissî, duyusal, zihinsel veya sezgisel ilişki bağla-

mında etik, estetik, epistemolojik veya dinî olmak üzere muhtelif 

                                                   
1 Richard Swinburne, The Existence of God (Oxford: Clarendon Press, 2004), 293- 
294. 

2 Ebu'l Alâ Afîfî, Tasavvuf (İslâm'da Manevi Devrim), trc. H. İbrahim Kaçar-Murat 
Sülün (İstanbul: Risale Yay., 1996), 21, 86. 
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tecrübe şekilleri ortaya çıkabilmektedir.3 

2. Dinî Tecrübe 

Bunlar arasından dinî tecrübeye geldiğimiz zaman burada 

insanlar, ilahî veya aşkın bir varlığa yönelmekte, onu kabul etmekte 

veya ona inanmaktadır. "Dinî hayat" veya "dinî yaşam" olarak da 

ifade edilen "dinî tecrübe", W. James'in ifadesiyle görünmez bir dü-

zene inanma ve buna uygun davranma çabasıdır.4 Kant'a göre Tan-

rı, yaratılış düzeni, ruh, özgürlük, öteki dünya gibi hususlar dinî 

tecrübenin konuları arasında yer almaktadır. Filozof, "İnanca yer 

açmak için bilgiyi inkar ettim." derken, bir yandan bu iki alanın sı-

nırlarını çizmekte, diğer yandan da inanç alanının fenomenolojik 

âlemin ötesinde, onu aşan, görünmez bir hakikati vurguladığına 

dikkat çekmektedir.5 Ancak bu konular hissî, duyusal veya aklî ola-

rak tam bir sarahat içerisinde ortaya konulamasa bile, insan için 

anlamsız değildir. Zira insanların pek çoğu örneğin, bir Tanrı oldu-

ğu düşüncesiyle hareket eder, özgür olduğunu hissederek yaşar, 

tabiatın bütünüyle özel bir düzene sahip olduğu şuuru içerisindedir 

ki işte bu durumlar, dinî tecrübenin birer tezahürü olarak karşımı-

za çıkmaktadır.6  

Dışarıdan gözleyen/gözlemci veya içeriden fiilen dinî tecrübe-

yi yaşayan birisi, bu tecrübeyi oluşturan önermelerin işaret ettiği 

varlıksal gerçekliği kabul ettikten sonra, o mesele kesinlik kazanır. 

Bu anlamda kişi, Tanrıyla konuştuğunu veya bazı mistik hakikatleri 

tecrübe ettiğini iddia ediyor ve biz de buna ikna olmuşsak, Tanrı 

veya o kişinin sözünü ettiği hakikatler var demektir ki bunları bize 

                                                   
3 Wayne Proudfoot, Religious Experience (California, University of California Press, 
1985), 180. 

4 William James, The Varieties of Religious Experience (The Taylor & Francis e-
Library, 2004), 46. Dini tecrübe hakkında ayrıca bkz., Cafer Sadık Yaran, Dini 
Tecrübe ve Meûnet (İstanbul: Rağbet Yay., 2009), 17-27; Paul E. Johnson, Dini 

Tecrübe (Psychology of Religion), Çev. Recep Yaparel, Dokuz Eylül Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (1986), 197, 198 vd. 
5 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi (İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yay., 2012), 95. 
6 James, The Varieties of Religious Experience, 47-48.  
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göstermesi şart değildir.7 Ya da, bizzat ilgili kişinin tecrübe ettiğini 

ileri sürdüğü ilahî hakikatleri, matematiksel bir katiyet içerisinde 

ispat etme yükümlülüğü yoktur. Zira, Tanrının varlığı, sözleri, ya-

rattığı şeyler, mucizevî olaylar, Peygamberler veya Cen-

net/Cehennem gibi dinî tecrübeye mahsus konular, zaman üstü 

birer hakikate sahip olup, tanımlanması güçtür. Yanı sıra, Tanrısal 

alanla, dinî tecrübenin oluştuğu içkin alan arasındaki sınırlar da o 

kadar berrak/sarih değildir. Hatta bu sınırlar, din kavramının ken-

disi kadar bulanıktır.8 Wayne Proudfoot, dinî tecrübeyi analiz edip, 

belirginleştirmenin hayli güç bir iş olduğunun farkındadır ve ona 

göre bu güçlük, dinin kazandırdığı mahiyet farklılaşmasından ileri 

gelmektedir.9 Bu nedenledir ki örneğin mistik bir Hristiyan için dinî 

tecrübe, Tanrıyla birliktelik, mistik bir Hindu için bireysel ben'in 

Brahman veya Evrensel Ben'le özdeşleşmesi, sıradan bir Hristiyan 

için ise, teizmin öngördüğü normal bir tecrübe olarak ortaya çıka-

bilmektedir.10 

Burada ortaya çıkan dinî tecrübenin bir de İslâmî boyutuna 

bakacak olursak orada da buna benzer bir manzara ile karşı karşı-

ya kalabilmekteyiz.11 Bu anlamda örneğin Beyazîd-i Bistami, İslâm 

tasavvuf geleneğinde manevî yükselişin en üst mertebesi olan "fenâ" 

kavramını ele alır ve bu makam üzerinden, "şatahat-ı sûfiyye" ola-

rak da ifade edilen sembolik anlatımlarından birisinde şunları söy-

ler: "Bir defasında haccettim ve Kabe'yi gördüm; ikinci bir haccımda 

ise hem Kabe'yi hem de Sahibini (c.c) gördüm. Üçüncü defa hac et-

tiğimde ne Kabe'yi ne de sahibini görebildim."12 Burada "hac" kav-

                                                   
7 Swinburne, The Existence of God, 294. 
8 Swinburne, The Existence of God, 295-296. 
9 Proudfoot, Religious Experience, 180. 

10 W. T. Stace, Misticism and Philosophy (London: Macmillian & Co Ltd, 1961), 34- 
35; Cavit Sunar, Mistisizmin Ana Hatları (İstanbul: Anadolu Aydınlanma Vakfı Yay., 

2005), 4, 5. vd. 
11 Cavit Sunar, Ana Hatlariyle İslâm Tasavvufu Tarihi (Ankara: A. Ü. İlahiyat Fak.  
Yay., 1978), 7, 8 vd.; Macit Fahri, İslâm Felsefesi ve Tasavvufuna Kısa Bir Giriş, 
Çev. Şahin Filiz (İstanbul: İnsan Yay., 2008), 113, 114 vd. 
12 Afîfî, Tasavvuf, 199.  
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ramıyla sembolize edilen manevî yolculuğun ilk aşamasında Bista-

mi, kendisinde Kabe'yi, yani âlemi; ikinci aşamasında, hem âlemi, 

hem de sahibini (Allah'ı) gördüğünü söylemektedir. O, yolculuğunun 

üçüncü aşamasında ise bu ilk idrak seviyesinin üzerine çıkarak, 

âlemi ve sahibi olan Allah'ı ayırt edemeyecek şekilde bir bütün ola-

rak varlığı kalben idrak ettiğini vurgulamaktadır.13    

İslâm tasavvuf geleneğinde ortaya çıkan bu manevî tecrübe, 

benzer şekilde kimi zaman Hallac'ın, "Ey ben olan O ve ben O'yum" 

şeklinde ifade ettiği "ene'l-Hakk" veya "hulul" fikri, kimi zaman da 

İbn Arabî'nin, "Hakk Halk, Halk Hakk" diyerek, Hakk (birlik) ile 

Halk (çokluk)'ın birlikteliğini vurgulayan bir monizm veya Vahdet-i 

Vücût metafiziği14 olarak karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla, 

bütün bu ifadelerin işaret ettiği Tanrısal âlemle, duyusal alan ara-

sındaki ilişkinin mahiyetini anlamak veya anlatmak da o oranda 

güçleşmektedir.15  

3. Dinî Tecrübe Şekilleri 

Hal böyle olunca din, kültür ve hatta aynı din içerisindeki ki-

şilere göre farklılık gösteren muhtelif tecrübe şekilleri meydana ge-

lebilmektedir. Dinî yahut Tanrısal tecrübe, bazen duyuların konusu 

olan nesneler, bazen direkt duyumlar, bazen de herhangi bir nesne 

veya duyum olmaksızın doğrudan sezgi yoluyla ortaya çıkabilmek-

tedir. Tabiatıyla, muhtelif usullerle oluşmuş, değişik tecrübe şekille-

rinden söz edilebilir. Swinburne, beş çeşit dinî tecrübeden söz eder 

ki bunlardan ilki; sujenin, sıradan bir duyu nesnesine bakarak 

Tanrı veya aşkın olanı tecrübe etmesidir. Örneğin geceleyin gökyü-

züne bakan bir kişinin, buradaki güzellik veya ihtişamın, Tanrı'nın 

                                                   
13 Afîfî, Tasavvuf, 199.  
14 A.E. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Dîn-Ibnul 'Arabî (London: Cambrid-
ge  University Press, 1939), 10, 11 vd.; Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions 

of İslam (The University of North Carolina Press, 1975), 62, 63 vd. ve 279, 280 vd.; 
Patrick Laude, Pathways to an Inner Islam (State University of New York Press,  
2010), 33, 34 vd. 

15 Bkz. John Hick, “Hepsi Doğru Olduğunu İddia Eden Birçok İnanç”, Çev. C. Sadık 
Yaran, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi (Samsun: Etüt Yay., 1997), 195-
210. 
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işi olduğunu anlayarak, eserden müessire gitmesidir. İkincisi; alı-

şılmadık, umumî şeylerin algılanması yoluyla elde edilen tecrübedir. 

İnsanların, İsa'nın diriliş görüntüleri veya Meryem'in, Fatima'da gö-

rünmesine bakarak elde ettikleri dinî tecrübe buna örnek gösterile-

bilir. Yani, dinî birer unsur olan bu örnekler yoluyla bazı insanlar, 

aşkın olanı tecrübe ettiklerini iddia etmektedirler.16 Dinî tecrübenin 

üçüncü şekli ise; normal beş duyu vasıtasıyla elde edilen tecrübe 

şeklidir. Yusuf (as.)'un, rüyasında, kendisine bazı şeyleri söyleyen 

bir meleği gördüğünü ifade etmesi, bunun örneği olabilir. Dördün-

cüsü ise; normal duyulara sahip oldukları halde, yaşadıkları özel 

dinî deneyimlerini, günlük dille ifade edemeyen insanların dinî tec-

rübeleridir. Mistik/Sufilerin bazı hususî hallere sahip olup da, gün-

lük dile tercüme edemeyip, anlatamadıkları tecrübe şeklini de buna 

örnek verebiliriz. Beşinci tür dinî tecrübe ise; hiç bir duyuya da-

yanmayan, fakat muhtemeldir ki, güçlü bir sezgiyle Tanrı, zamanı 

aşan bir Hakikat veya buna benzer daha başka bir şeyi tecrübe et-

me hali olarak karşımıza çıkmaktadır. "Yokluk" veya "karanlık" vası-

tasıyla Tanrı'yı tecrübe ettiklerini iddia eden bazı mistik/sufiler, 

Tanrı'ya dair tecrübelerinde, duyuların herhangi bir rolü olmadığını 

kastediyor olabilirler ki bu da, dinî tecrübenin son şeklini oluştur-

maktadır.17  

Tasnifte yer alan dinî tecrübenin ilk iki şekli, umumî bir ma-

hiyet arz etmektedir; geri kalanlar ise kişiye özel, hususî tecrübeler 

olarak değerlendirilebilir. Yanı sıra, umumî veya hususî olsun, ilk 

üç tecrübede, belirli bir duyusallıktan söz edilebilir. Hatta buna, 

hayli sıra dışı olup, tam bir açıklıkla günlük dile tercümesi müm-

kün olmayan dördüncü tür dinî tecrübe şeklini de ilave edebiliriz. 

Açıklık veya netlik bakımından her bir tecrübe şekli, farklılık arz 

etse bile, Tanrı veya Tanrı'ya dair tesirleri tecrübe etme konusunda, 

duygu veya duyumların kısmî bir rolünden söz edilebilir. Zira, in-

sanların duyusal algıları genellikle ölçülebilir ve bu nedenle, bir al-
                                                   
16 Swinburne, The Existence of God, 298-299. 
17 Swinburne, The Existence of God, 299-300.  
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gının gerçeğe uygun olup olmadığını, diğer algısal tecrübelere baş-

vurarak kontrol edebiliriz. Ancak yine de, bu algısal tecrübeleri bü-

tünüyle, Tanrı'ya dair dinî tecrübelerin elde edildiği birer veri olarak 

kabul etmek güçtür. Zira, bu duyulara sahip olduğu halde herhangi 

bir dinî veya Tanrısal tecrübe yaşamayan pek çok insan vardır. Öy-

leyse, buradaki tecrübe şekillerinin, en azından bütünüyle Tanrısal 

bir tecrübe olup olmadığı meselesine temkinli yaklaşmak gerekmek-

tedir. Bu tasnifte yer alan beşinci tecrübe şekline baktığımız zaman 

orada görsel, işitsel yahut buna benzer herhangi bir duyu veya du-

yumdan söz edilemez. Tabiatıyla burası tümüyle, kontrol dışı bir 

tecrübî alan olarak karşımıza çıkmaktadır.18 Meselenin bu boyutu-

nu, sufilerin belirli bir istiğrak veya vecd halinde ilahî olanı tecrübe 

ettiklerini ileri sürdükleri aşk, marifet, hakikat veya rıza makamı 

olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.   

Swinburne'nin dinî tecrübe çeşitlerine dayalı bu tasnifi, tec-

rübe edenin bizzat kendi bakış açısına göre yapılmış bir tasnif hüvi-

yeti taşımaktadır. Anlaşılmaktadır ki muhtelif dinî tecrübeler bize, 

Tanrı veya ilahî olanı anlama konusunda subjektif değerlendirmele-

rin ötesine geçen sağlam veriler sunamamaktadır. Tabiatıyla, her 

bir tecrübe şekli, sadece tecrübecinin kendisini bağlayacaktır. Dinî 

tecrübe çeşitleriyle ilgili yukarıda bahsettiğimiz kişiye özgü, öznel 

değerlendirmelerden ayrı, bir de dışarıdan, filozlar tarafından yapı-

lan değerlendirmelerden söz edilmektedir.  

Bunlardan ilki; his veya hissetme şeklinde nitelenen tecrübe 

şeklidir ki bu yaklaşıma göre dinî tecrübe; kavramsal, aklî veya bi-

limsel çıkarımlardan ziyade duygusal bir his veya sezgidir. Örneğin 

W. James'e göre hissetmek, dinin daha derin bir kaynağıdır ve bir 

metnin bir başka dile tercümesi gibi, felsefî veya teolojik tartışmalar 

ondan sonra gelmektedir.19 İkincisi; duyulara dayalı verilerle oluşan 

                                                   
18 Swinburne, The Existence of God, 300-301; Anthony C. Thiselton, A Concise 
Encyclopedia of The Philosophy of Religion (Oxford: Oneworld Publications, 2002), 
260-261.  

19 James, The Varieties of Religious Experience, 333-334, 351; Friedrich 
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algısal tecrübe şeklidir. Buna göre, Tanrı tecrübesi algıdan ibarettir; 

herhangi bir algısal cisim bize, kendini nasıl takdim ediyorsa, Tanrı 

da kendini öylece takdim etmektedir. Bu anlamda örneğin Alston'a 

göre, duyu algısı ile Tanrısal tecrübe sarahat bakımından birbirin-

den farklılık gösterebilir; duyu algısı daha güçlü, açık ve muhtelif 

ayrıntılara sahipken, dinî tecrübe sönük ve zayıftır. Ancak buna 

rağmen bu durum yine de, bu iki tecrübenin yapısal karakterinin 

farklı olduğunu göstermez.20 Üçüncü ve son olarak ise; dinin yoru-

muyla oluşan dinî tecrübe şeklidir. Bu anlayışı savunan örneğin 

Wayne Proudfoot'a göre, dinî tecrübe denilen şey, herhangi bir in-

sanın dinî gerekçelerle elde ettiği tecrübe şeklidir. Tecrübenin dinî 

oluşu, onun dinî bir içerik sunmasından daha çok kişinin dinî 

inancına yaptığı katkı sebebiyledir.21  

Swinburne'nin tasnifinde olduğu gibi, filozofların yaptığı bu 

değerlendirmelerde de, bazı problemler göze çarpmaktadır. Örneğin 

W. James gibi, Scleiermacher'e göre de, dinî tecrübe hislerden iba-

rettir. O, bu hislere dayanarak hem dinî inancın yapısını ortaya ko-

yabileceğini, hem de bu yapıyı, aynı hislere dayanarak gerekçelendi-

rebileceğini söyler. Ancak bu güç bir durumdur; zira hem Tanrı'nın 

kendisi, hem de his duygusu, kavramlar ve inançlar tarafından ya-

pılandırılmamış olduğu için anlatılamaz. Anlatılamadığı için de bir 

veri oluşturamaz. Tabiatıyla, bir tecrübenin, bir yandan anlatılamaz 

olduğunu söyleyip, diğer yandan onu, dinî kavramların temeli say-

mak izahı müşkül bir durum ortaya çıkaracaktır. Diğer yandan bazı 

çevreler, algısallığa bağlı oluşan dinî tecrübe şekline de itiraz ede-

rek, bu tecrübeye konu olan şeylerin kendini, duyu vasıtasıyla tak-

dim ettiğini, oysa dinî konuların mahiyet farkı sebebiyle bunu başa-

                                                                                                                                       

Schleiermacher, The Christian Faith (London: T&T Clark Ltd., 2004), 244-245 vd. 
20 William P. Alston, Perceiving God (London: Cornell University Press, 1991), 34- 
35. 
21 Proudfoot, Religious Experience, 181.; Michael Peterson, William Hasker, Bruce 
Reichenbach, David Basinger, Akıl ve İnanç (Reason and Religious Belief), Çev. 
Rahim Acar (İstanbul: Küre Yay., 2009), 21-30.  
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ramadığını ileri sürmektedirler. Örneğin, rengi veya biçimiyle her-

hangi bir masa, gözümüzün önünde, ortada durmaktadır ve biz bu 

gerçekliği, algısal olarak tecrübe edebilmekteyiz. Oysa Tanrı tecrü-

besi, böyle bir tecrübe değildir ve orada, duyuları aşan bir durum 

söz konusudur. Son olarak, dinî inanca dayalı oluşan dinî tecrübe, 

zaten inançlarla temellendirildiği için, oradan hareketle tekrar inan-

ca gitmeye çalışmak, kısır bir döngü oluşturacaktır. Bu durumda, 

dine dayalı oluşan dinî tecrübe, ait olduğu dinî görüş çerçevesinde 

anlam kazanacaktır. Dolayısıyla, bu tecrübe şekli de doğruluk değe-

rini kendi içinde taşımaktadır.22  

4. Dinî Tecrübenin İlahî Olana Uygunluğu 

Yukarıda tecrübe kavramı üzerinde dururken, bunu oluştu-

ran unsurların, suje, obje ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi kuran içerik 

veya muhteva olduğunu ifade etmiştik. Şüphesiz burada tecrübeden 

maksat, suje ile obje arasındaki bu muhteva veya muhtevanın nite-

liğidir. Konu, din olduğuna göre, burada temel problem, bu muhte-

vanın/niteliğin Tanrı veya ilahî mahiyete ne ölçüde uyup uymadığı 

meselesidir. Binaenaleyh, daha önce de dikkat çektiğimiz gibi bu 

insanların gerçekten Tanrı veya onunla ilgili aşkın bir hakikati mi, 

yoksa bazı hususî hayal veya fantezi türü durumları, din zannıyla, 

tecrübe mi etmektedirler sorusu, işin can alıcı noktasını oluştur-

maktadır.23 

Gerek Swinburne'nin yaptığı, gerekse diğer filozoflar tarafın-

dan ortaya konulan değerlendirmelerde yer alan tecrübe şekilleri 

bize, insanların nasıl bir dinî veya Tanrısal tecrübeye sahip oldukla-

rı iddialarını ortaya koymaktadır. Binaenaleyh, buradaki "nasıllık", 

bu Tanrısal tecrübelerdeki mahiyet fark veya çeşitliliği vurgulamak-

tadır. İşte bu tür farklılıkları ortadan kaldırmak ya da oluşan çeliş-

kileri berraklaştırmak için bazı çevrelerin kimi yaklaşımlar ortaya 

                                                   
22 Peterson, Hasker, Reichenbach, Basinger, Akıl ve İnanç, 30-32. Ayrıca bkz., Cavit 
Sunar, Mistisizmin Ana Hatları (İstanbul: Anadolu Aydınlanma Vakfı Yay., 2005), 4, 
5. vd. 
23 Peterson, Hasker, Reichenbach, Basinger, Akıl ve İnanç, 21.  
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koydukları müşahede edilmektedir. Böylece ilahî veya Tanrısal ola-

na ulaşmanın mümkün olup olmadığı anlaşılacaktır.  

Bunlardan örneğin W. T. Stace'in yaklaşımına göre, dinî tec-

rübenin kendisi ile yorumu arasında bir ayırım yapıldığı takdirde 

mesele çözülebilecektir. Burada, dini tecrübe eden kişinin, ilahî 

olanla birlikte olduğunu hissetmesi, işin salt tecrübe kısmını; bu 

tecrübenin tarihî, kültürel veya linguistik sembollere büründürüle-

rek ifade edilen kısmı ise meselenin yorum boyutunu oluşturmak-

tadır. Ortaya çıkan farklılıklar da, tecrübenin kendisinden değil, 

bunun ifade biçiminden kaynaklanmaktadır. Tabiatıyla, işin tecrübî 

kısmı, yorum tarafından ayrıştırıldığı takdirde, farlılıklar giderilerek, 

ortak bir öze ulaşmak mümkün olabilecektir. Bununla birlikte Sta-

ce, ayırım yaptığımız şeyin ne kadarının işin hakikat kısmına, ne 

kadarının yorumsal alana ait olacağı hususunda ciddî zorluklarla 

karşı karşıya kalacağımızı vurgulamayı da ihmal etmez. Ancak, zor 

da olsa o, meselenin çözümü için, tecrübe ile bunun yorumu ara-

sında bir ayırım yapmanın gerekliliğine inanmaktadır.24  

Benzer şekilde bazı kesimler de, dinî tecrübedeki farklılıkla-

rın yapay olabileceğini ileri sürmektedir ki bu yapaylıklar, tecrübe-

nin oluşum sürecinin hem aşkın, hem de içkin boyutunda görüle-

bilmektedir. Ve bu tür çelişkiler sonradan oluşmaktadır; dolayısıyla 

bu eklentiler atılırsa, asıl öz ortaya çıkacaktır. Bu anlayışa göre, 

şayet kişiye mahsus yorumlar, dinî tecrübede kendini gösteren me-

taforik anlatım ve örneklerin oynadığı rol ve farklı mistik ve manevî 

tecrübeler dikkate alındığı zaman aşkın alanda, tecrübe edilen hu-

susiyetlerin ortak özelliklerine dayalı bir uzlaşma, içkin alanda ise, 

dine ait olan unsurları, olmayanlardan ayrıştırmak suretiyle ortak 

bir öze ulaşmak mümkün olabilecektir.25 Bu yaklaşımın da büyük 

ölçüde birincisine benzer bir mahiyet arz ettiği söylenebilir. Zira her 

ikisinde de dış gerçeklikten kaynaklanan bulanıklık anlaşılabilir 

                                                   
24 Stace, Misticism and Philosophy, 32, 131.  
25 Caroline Franks Davis, The evidential Force of Religious Experience (Oxford: 
Oxford University Press, 1989), 174-175. 
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veya çözülebilirse müşterek bir hakikate ulaşmak mümkün olabile-

cektir.  

Bu yaklaşımlara bütünüyle karşı çıkan örneğin R. C. Zaeh-

ner ise, hem tecrübenin, hem de yorumların bütünüyle farklı oldu-

ğunu ifade eder.26 Buna göre, daha önce başka bir vesileyle de vur-

guladığımız gibi, örneğin Hristiyan bir mistik, Tanrı ile birleşme; 

Hindu, Brahman ile özdeşleşme fikrini ileri sürmektedir. Oysa sıra-

dan, normal bir Hristiyan veya Budist kişinin, sözü edilen bu bir-

leşme veya özdeşleşmeyle aynı şeyleri anladıkları şöyle dursun, 

muhtemelen bunun ne olduğunu dahi bilemeyeceklerdir.27 Zaeh-

ner'in yaklaşımına şunu da ilave edebiliriz ki örneğin, mistik bir 

Müslüman için vuslat, hulul, fena, ittisaf veya ittihad gibi muhtelif 

hususî haller söz konusudur.28 Oysa bu mistik kişinin, sözü edilen 

bu özel halleriyle, normal bir Müslümanın, aynı Tanrısal hakikati 

tecrübe ettiklerini ileri sürmek mümkün olmayacaktır. Dahası, bu 

mistik süreci tecrübe edenler ile normal inananların bile kendi ara-

larında, zaman zaman ciddî tecrübe farklılıkları yaşadıkları müşa-

hede edilebilmektedir. Yani, bu kadar farklılıkları bir araya getirip, 

ortak bir noktada uzlaşmak mümkün görünmemektedir.   

Katz ise, Stace'in ileri sürdüğü yaklaşımla ile Zaehner ara-

sında bir mukayese yapar; her dinî tecrübenin kendine özgü tarihî 

ve sosyolojik koşullar altında oluştuğunu, dolayısıyla saf bir tecrü-

benin mümkün olamayacağını söyleyerek, ikincisine yakın bir tu-

tum ortaya koyar. Ona göre, örneğin herhangi bir Yahudi mistiğin 

bütün hayatı imajlar, semboller, kavramlar, ideolojik değerler veya 

ritüeller yoluyla oluşmaktadır. Dolayısıyla, Tanrısal olanı da dâhil 

olmak üzere, bu kişinin her türlü tecrübesini, bu inşâî unsurlar 

belirlemektedir. Bu durumda, bir tek din, kültür veya kişiye mah-

sus, bir tek dinî veya Tanrısal tecrübe şeklinden söz etmek müm-

                                                   
26 Stace, Misticism and Philosophy, 35-36.  
27 Stace, Misticism and Philosophy, 34. 

28 S. Hayri Bolay, Felsefî Doktrinler Sözlüğü (Ankara, Akçağ Yay., 1990), 266-267; 
H. Ziya Ülken, İslam  Düşüncesi (İstanbul: Ülken Yay., 2000), 86, 87 vd. 
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kün olmayacaktır.29 Katz'e göre, Stace'in ileri sürdüğü benzerlik sa-

dece görünüştedir. Tecrübelerin tasvirlerinde aynı terminolojiyi kul-

lansalar bile, durum değişmeyecektir. Örneğin, farklı kültürler içeri-

sinde yetişmiş iki insanın tecrübelerini paradoxal olarak tasvir et-

meleri, bunların aynı tarzda paradox olduğu ve bunun içeriğinin de 

aynı olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, tecrübeyi anlatan kavramlar 

da müphem ve çok genel olduğu için bunların, mistik tecrübeye dair 

müşterek bir çerçeve ortaya koymaları mümkün değildir.30 

Sonuç 

Dinî tecrübe duyu, algı veya sezgi yoluyla gerçeklik kazan-

maktadır. Duyu veya algılar birbirini kısmen de denetleyebildiği için 

bu alanda ortaya çıkan dinî tecrübe biçiminde belirli bir nesnellik 

halinden söz edilebilir. Ancak sezgisel alanda bu mümkün olmadığı 

için burada tümüyle öznel bir durum ortaya çıkmaktadır. Bir de bu 

metodolojik çeşitliliğe, dini tecrübe edenin yetiştiği tarihi, kültürel 

veya toplumsal ortamı ilave ettiğimiz zaman dinî tecrübelerdeki çe-

şitlilik daha da artabilmektedir. 

Burada önemli olan husus dinî tecrübeyi oluşturan suje ve 

obje arasındaki muhtevanın Tanrı veya ilahî olana uygun olup ol-

madığı meselesidir. Bu anlamda bazı çevreler, dinî tecrübe ile bu-

nun ifade şeklini birbirinden ayırarak, farklılaşmanın bizatihi tec-

rübeden ziyade bunun ifade ediliş biçiminden kaynaklandığına dik-

kat çekmektedir. Bu ifade farklılıklarına sebep olan hususlar ise 

değişik tarihi, kültürel ve sosyolojik koşullarda oluşan eklentilerdir. 

Dolayısıyla sonradan oluşan bu unsurlar atılırsa, asıl öz ortaya çı-

kabilecektir. Bu görüşten tümüyle ayrılan diğer bazı çevreler ise 

sadece ifade ediliş sürecinde değil, aynı zamanda dinî tecrübenin 

bizatihi kendisinin de farklı olduğunu ileri sürmektedir. Tabiatıyla 

burada tecrübe yoluyla oluşmuş müşterek bir hakikatten söz etmek 

mümkün görünmemektedir.  
                                                   
29 Stevan T. Katz, Language, Epistemology, and Mysticism (Oxford University Press, 
1978), 27-33. 
30 Peterson, Hasker, Reichenbach, Basinger, Akıl ve İnanç, 41. 
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Buna göre şayet birinci eğilim doğru kabul edilirse, dinî tec-

rübelerimizle Tanrı veya Tanrısal olan arasında bir uyuşma ya da 

uygunluk halinden söz edilebilir. Ancak burada meselenin tümüyle 

çözüme kavuştuğunu söylemek güçtür. Zira bu görüşü savunanlara 

göre de, tecrübe ile bunun yorumu arasındaki ayırımın sınırlarını 

tam olarak çizmek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle ayırım 

yaptığımız şeyin ne kadarının işin hakikat kısmına, ne kadarının 

yorumsal alana ait olduğu hususunda ciddî zorluklarla karşı karşı-

ya kalabilmekteyiz. Tabiatıyla böyle bir ayırıma rağmen, "dinî tecrü-

be" olarak nitelenen geride kalan kısmın hala, ilahî veya Tanrısal 

olana uygunluğu tartışmalıdır. Diğer eğilime göre, bu uygunluğu 

sağlamak zaten mümkün değildir. Zira bunlara göre, Tanrı'yı tecrü-

be etme konusunda ileri sürülen görüşler şahsî değerlendirmenin 

ötesine geçememektedir. Öyleyse her bir tecrübe şekli, doğruluk 

değerini kendi içinde taşımaktadır. 
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The Compatibility of Religious Experience with Divine Being 

 

Summary 

Although religion is one, it is reflected in many practices in 

life. From time to time, it can be seen some serious differences 

among these practices, as well. In this sense, for example, there 

may appear many differences between Islam itself and the practice 

of this religion by Muslims, the Christian religion and the practice of 

Christianity by Christians or any other religion and the practice of it 

by those who are members. Regardless of faith, generally everyone 

sees their own experience as the true reflection of religion and does 

not attribute to other faiths as much truth value as that of one's 

own faith. 

At this point, it comes up the harmonization problem with 

the origins of the various practices arising from the same religion. 

Accordingly, are the things that people claim to experience are re-

flections of the divine, or are they the practices, dreams, or fanta-

sies that people put forward with the assumption of a divine truth? 

Is there any criterion we can determine that this is the truth? Or 

does it have an objective validity of such a criterion. 

In the history of philosophy, it's underlined the diversity re-

lated to this problem among the religious experiences performed in 

some researches or evaluations. And it appears that some ap-

proaches have been put forward to remove such diversities, differ-

ences or contradictions. Thus, by differentiating between the divine 

and the human, it is possible to reach a quiddity or divine essence. 

The important point here is whether the content between the 

subject and the object that constitutes religious experience is com-

patible with God or the divine. In this sense, some circles distin-

guish between religious experience and the way of expressing it, by 

drawing attention to the fact that the differentiation comes from the 
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way in which experience is expressed rather than from experience 

itself. The factors that cause these differences of expression are the 

extensions that are formed in various historical, cultural and socio-

logical conditions. Therefore, if these later elements are eliminated, 

the true essence may emerge. Some other circles, which are com-

pletely separated from this view, assert that not only the process of 

expression, but also the religious experience itself is also different. 

Naturally, it is impossible to talk about a common truth that has 

been formed through experience here. 

In this sense, if the first approach is accepted as true, it can 

be said that there is a correspondence or conformity between our 

religious experience and God or the divine. However, it is difficult to 

mention that the problem is solved entirely. According to those who 

support this view, too, it is impossible to draw the exact boundaries 

of the distinction between experience and its interpretation. For this 

reason, we are faced with serious difficulties as to how much what 

we have distinguished belongs to the truth part and the interpretive 

one. In spite of such a separation, the remaining part, which is de-

scribed as a "religious experience" is still arguable its compatibility 

with the divine. According to the other approach, it is already im-

possible to achieve this compatibility. According to them, the opin-

ions put forward to experience God do not go beyond personal as-

sessments. So, each experience contains the truth value in itself. 

Therefore, it's impossible to determine scientifically whether the re-

ligious experience is compatible with the divine. 

Keywords: Religious experience, divine being, mysticism, in-

tuition, God, religion. 
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Mümin ve Münafık Açısından 

Emr-i bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i ani’l-Münker 

 

Öz  

 Kur’ân-ı Kerîm’de; insanların iman edenler ve iman 

etmeyenler şeklinde iki gruba ayıldığını, iman edenler için Mümin 

ismi kullanılırken iman etmeyenler için genel olarak Ehl-i küfür 

isminin kullanıldığını görmekteyiz. İnançsızlık; agnostisizm, nifak, 

şirk ve ateizm gibi parametreleri de kapsamaktadır. Allah evreni 

insan için yaratmıştır. İnsan bu dünyaya imtihan için 

gönderilmiştir. Bu imtihanda başarılı olmanın kriteri, Kur’an ve 

sünnete uygun bir hayat yaşayabilmektir. Bu nedenle kişinin, bu 

iki kaynağın rehberliğine ihtiyacı vardır. Kur’an’ın amacı insanlara 

rehberlik etmektir. Kuran'da insanın olumlu ve olumsuz yönlerini 

görüyoruz. Yeryüzünün vazgeçilmez bir unsuru olarak insanın, 

iyilik ve kötülüğe farklı anlamlar yüklemesi ve bu anlayışın bir 

sonucu olarak sosyal hayatta meydana gelen olaylar karşısında 

sergiledikleri farklı tutum ve söylemler üzerinde durulacaktır. Zira 

aynı olay karşısında bir grup iyilik olarak isimlendirilecek davranış 

sergilerken diğer grup kötülük olarak isimlendirilecek davranış 

sergilemektedir. Bu makalede, Kur'an'da mümin ve münafık 

açısından iyilik ve kötülük kavramını ele aldık. Başlangıçta insanın, 

imanın, nifakın, iyilik ve kötülüğün sözlük ve terim anlamı üzerinde 

durulmuş, sonra mümin ve münafık dini bir kavram olarak 

tanımlanmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: İnsan, Mümin, Münafık, İyilik, Kötülük. 

 

Al-Amr bi 'l-Maʿrūf wa 'l-Nahy ʿan al-Munkar in the Framework of 

Believer and Hypocrite 

 Abstract 

 We note in the Qurʾān that people are separated into two 

groups as believers (Muʾmin) and unbelievers. The noun "believers" 
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refers to believers in God while "unbelievers" is generally used for 

people who do not believe in Him. The unbelief is implicating 

parameters such as agnosticism, hypocrisy, shirk and atheism. God 

has created the universe for people. Human has been sent to the 

world for exam. The criterion for success it is to live according to the 

Qurʾān and the Sunna. Therefore, people need to be guided by these 

two resources. The purpose of the Qurʾān is to guide people. In the 

Qurʾān, we see the positive and negative aspects of human being. 

We also note that he is indispensable to the world and he attributes 

to goodness and evil different meanings. As a result of this 

mentality, we will focus on the reactions and discourses in the 

social life of the human being. Because faced with the same fact, 

the attitude of one of the two groups is considered good while that 

of the other group is described as bad. In this article, we have dealt 

with the concept of goodness and evil in terms of believer and 

hypocrite in the Qurʾān. First, we examine the linguistic significance 

of the human, the belief, the hypocrisy, the good and the bad and 

then we define the names of 'believer' and 'hypocrite' as a religious 

concept. 

 Keywords: Human, Muʾmin, Hypocrite, Goodness, Evil. 

Giriş 

İnsan hayatı; yaratılıştan getirdiği fıtrat duygusu, karakter 

yapısı ve devamında anne-baba ve çevreden aldığı eğitim ile 

şekillenir. Bu sebeple Allah’ın insana yaratılıştan verdiği fıtrat ve 

din duygusu, nefsine yerleştirdiği iyilik ve kötülük duygularıyla 

dünyaya gelir. Yetiştiği aile, çevre ve kültür ortamında ahlâkî 

değerler ile şekillenerek iyi veya kötü bir insan olarak ortaya çıkar.1 

İnsan, sahip olduğu bu potansiyeli belli bir hedefe yöneltmediği 

                                                   
1 Osman Kara, “Kur’an’a Göre İnsan Şahsiyetine Etki Eden Faktörler”, Sakarya 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/25 (2012/1): 3. 
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müddetçe bu potansiyelin farkına varamaz,2 hayatını 

anlamlandıramaz. Hayata anlam katmak ise insanları hayata 

bağlamak, onların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.3  

Kur’ân’ın, insana bakışını anlamak için Kur’ân’da insanın 

yaratılışından ve yaratılış amacından bahseden âyetlerle, psikolojik 

ve sosyolojik tahliller yapan âyetleri iyi irdelemek gerekir. Çünkü 

Kur’ân’ın tebliğ ve eğitim prensipleri bu temeller üzerine 

kurulmaktadır.4 Kur’ân’ın değişik yerlerinde kişilik psikolojisi ile 

ilgili birçok ifadeler, insanın tabiatı ve karakteri ile ilgili çok sayıda 

betimlemeler vardır. Yine Kur’ân’da insanın psikolojik yeti ve 

işlevleri, gelişim çağları, insan tipolojileri gibi konularda 

açıklamalarda yer alır. Kur’ân; kalbiyle, duygularıyla, zaaflarıyla, 

kıskançlıklarıyla, zorbalığıyla, iddialarıyla, zanlarıyla dolayısıyla 

insanın yaratılış sürecinden fıtratının değişik yönlerine, psikolojik 

hallerinden fıtratının değişen ve değişmeyen yönlerine kadar bütün 

yönlerinden bahsederek insanı insan yapan bütün özellikleri ile ele 

almakta onun derinliklerine nüfuz etmekte ve insanın değerli 

olduğunu kabul ederek ona şahsi sorumluluklar yüklemektedir.5  

Kur’ân’a insanın davranışları, ruhsal özellikleri ve bunun 

dışa yansımaları açısından bakıldığında insanın çeşitli yönlerini 

bulmak mümkündür. Mesela; insanın zor ve sıkıntılı anlarında 

Allah’ı hatırlayıp, genişlikte şımararak unutması (Yunus 10/21; 

Hud 11/9-10), inkârcı tiplerin ruh halleri (Müddessir 74/49-51), bir 

tehlike karşısında korkanlar (Enfâl 8/6), ikiyüzlülerin davranışları 

(Tevbe 9/42), inatçı inkârcıların ruh yapıları (En’am 6/7; Hicr 

15/14-15), ihtiyarlıktaki davranış bozuklukları (Hac 22/5), 

heyecan, öfke ve pişmanlık sırasındaki fizyolojik değişiklikler 
                                                   
2 Tevfik Yusuf El-Vâî, Gizli Gücün Uyanışı İman, trc. Mehmet Seri Doğru (İstanbul: 
Nida Yayınları, 2012), 11. 
3 Ahmet Abay, Kur’ân’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri (İstanbul: Düşün Yayıncılık, 

2012), 69. 
4 Mehmet Şanver, “Dini Tebliğ Ve Eğitim Açısından Kur’ân’da İnsan Psikolojisi Ve 
Özellikleri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10/1 (2001): 140-141. 
5 Abdurrahman Kasapoğlu, “Kur’ân’ın Psikolojik Tefsiri”, İnönü Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 2/1 (2001): 4; Osman Kara, Kur’an’da İnsan Davranışları 
(İstanbul: Ark Yayınları, 2017), 13. 
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(Zariyat 51/29; Zümer 39/23), istikrarsız, değişken, zayıf, hırslı ve 

huysuz bir tabiata sahip oluşu (Nisa 4/128; Neml 27/14), zayıf 

yaratıldığı için Allah’ın insanın yükünü hafifletmek istemesi (Nisa 

4/28), insanın aceleci oluşu (Enbiya 21/37; İsra 17/11), sabırsız 

oluşu, çabuk şikâyet etmesi (Mearic 70/19-21), nankör oluşu 

(Adiyat 100/6-8; Fecr 89/15-16; Abese 80/17), mala ve dünyalığa 

(menfaatine) aşırı düşkün olması (Adiyat 100/6-8; Kıyamet 75/20-

21), insanın elinin sıkı olması ve cimri olması (İsra 17/100; 

Teğabün 64/16-17), rahatına düşkün olması (Tevbe 9/86), kendine 

aşırı güveni olan, şımarık ve kibirli olması (Beled 90/5; Saffat 

37/35), aldanıcı (A’raf 7/22), taklitçi (Maide 5/104; Zuhruf 43/22; 

A’raf 7/28), unutkan (Bakara 2/286; Taha 20/115), bilgisizce 

tartışan (Hac 22/3, 8-9; Yunus 10/36, 39, 66), karamsar ve 

ümitsizlik eğilimi taşıyan (İsra 17/83; Fussilet 41/49; Rum 30/36) 

bir yaratılışa sahip olması gibi…6 

İnsanların davranışlarını incelerken onların psikolojik 

yapılarını göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü gerek olumlu 

gerekse olumsuz bütün hareketler psikolojik bir temele dayanır. 

İnsanlar basit içgüdüler ile değil belli bir takım fikir ve inanç 

ölçüleri doğrultusunda hareket eder. İnsanların davranışlarının 

birbirinden farklı olması dayandıkları dünya görüşlerinin 

farklılığından ileri gelir. Hayat yolculuğunu ölümle biten ebedi bir 

son olarak kabul ederek ahiretin varlığını inkar edenlerle; hayatı bir 

imtihan sahası olarak düşünüp ölümü bu imtihanın neticelenip 

değerlendirileceği ebedi hayata geçiş olarak görenlerin davranışları 

elbette aynı olmayacaktır.7 

 

 

 

 

                                                   
6 İnsan davranışları hakkında geniş bilgi için bkz. Kara, Kur’an’da İnsan 
Davranışları, 81-105; Şanver, “Dini Tebliğ Ve Eğitim Açısından Kur’ân’da İnsan 
Psikolojisi Ve Özellikleri”, 142-144. 
7 Ahmed Kalkan, Nifak ve Münafık (İstanbul: İstanbul Matbaacılık, 2012), 22. 
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I. KONUYLA İLGİLİ KAVRAMLAR 

A. İnsan 

Arapça “ins” kelimesinden türeyen insan,8 Kur’ân ve 

hadislerde “âdem, beşer, ins, nas, ibn-i âdem” gibi kelimelerle de 

ifade edilmektedir.9 İns, insan topluluğu anlamına gelir. İnsan 

türünün erkek veya dişi her ferdine insî/enesî yahut insan 

denilmektedir. Yaratılışı itibariyle sosyal bir varlık olan bu canlıya, 

hemcinsleriyle birlikte uyum içerisinde yaşayabildiğinden insan 

ismi verilmiştir.10 

Muhyiddin İbnu'l Arabi (ö. 638/1239), evrenin varoluşunun 

amacını insanın varoluşu olarak değerlendirdiği için öncelikle insanı 

tanımanın gerekli olduğunu düşünür. Çünkü insan olmadan âlem, 

ruhsuz bir bedene benzer. Bu nedenle o, âlemin ruhu ve 

anlamıdır.11 İnsanı konu alan disiplinlerle uğraşan düşünürler, 

insan hakkında pek çok şey söylemelerine rağmen insan için tek bir 

tanım üzerinde ittifak etmiş değillerdir. Yeryüzünde ne kadar insan 

varsa bir o kadarda insan tanımı vardır. Çünkü her insan 

diğerinden farklı bir anlayış ve davranış biçimine, farklı bir fizikî ve 

ruhî portreye sahiptir. Nitekim insana ontolojik açıdan bakıldığında 

onu diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliği düzenli ve sistemli 

bir hayata sahip olmasıdır.12  İnsana epistemolojik açıdan 

bakıldığında ‘düşünen bir canlı’ olarak karşımıza çıkarken politik 

açıdan bakıldığında ‘toplumsal bir canlı’ olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Meseleye dinî açıdan bakılacak olursa insan, ‘Tanrı’nın 

buyruklarına boyun eğmesi gereken bir varlık’ olarak ifade edilirken 

                                                   
8 Ebü’l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî, El-
Müfredat Fi-Garibi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Seyyid Keylani (Beyrut: Daru’l-Ma’rife, 
ts.), 28. 
9 İlhan Kutluer, “İnsan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000), 22: 320-321. 
10 Osman Zümrüt, “İnsanın Yaratılışında Uygarlığa Hizmet Eden Kimlik Ve Kişilik 
İzlerinin Tarihsel, Hukuksal Ve Kültürel Sonuçları”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 28-29 (2005): 9-10. 
11 M. Doğan Karacoşkun, “İbnü’l-Arabî’de İnsan Psikolojisine Yaklaşımlar ve Kişilik 
Çözümlemeleri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 7/2 (2007): 85. 
12 Ömer Aslan, “Kur’ân’a Göre İnsan-Beşer Farkı”,  Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinin İlmî Mecmuası 6 (2006): 49-50. 
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Marksist söylem açısından bakıldığında ise ‘eyleyen/değiştiren bir 

varlık’ olarak kabul edilmektedir.13  

Kur’ân’a göre insan, fert/birey değil şahıs yani özel bir 

kişiliktir. Kur’ân insanı bir bütün içinde eriyip kaybolmuş bir parça 

gibi değil manevi hüviyeti ve iradesiyle bağlandığı değerler sistemi 

içinde bir varlık olarak görür. Bu sebeple her insan ayrı bir âlem, 

ayrı bir dünyadır. “Allah’ın insanı kendi suretinde yaratmış olması”14 

gerçeği de onun basit bir varlık olmadığının en bariz göstergesidir.15 

Şahsiyet olarak hiçbir insan diğerinin aynı değildir. Bir şahıstan 

diğerine değişen psikolojik ve fizyolojik eşikler ile refleks ve meyiller 

bulunmaktadır.16  

İnsan karakterinin eğitimi aynı zamanda bir ahlak eğitimidir. 

Karakteri güçlü olan nice insanın kişiliği zayıf olabilir. İş hayatında 

aktif, dinamik ve başarılı olan bir kişi eğer kişiliği zayıf ise yalan 

söyleyebilir, haksızlık yapabilir. Arzu edilen ise hem karakterin hem 

de kişiliğin pozitif yönde olmasıdır. Kişilik ve karakterin kemal 

derecesine ulaşması ise ancak din ve moral eğitimi ile mümkündür. 

Ancak şu unutulmamalıdır ki ruhsal kişilik ve karakter portreleri 

biyolojik karakter ve kalıtım unsuru gibi kalıcı ve süreğen değildir. 

İyi bir eğitim, moral ve terbiye ile en olumsuz bir kişilik bile 

değişebilir. Tarih sayfalarına baktığımızda Hz. Ömer’in cahiliye 

sırasında Hz. Muhammed’e duyduğu kin ve nefret daha sonra iman 

ile birlikte muhteşem bir sevgiye dönüşmüştür.17  

                                                   
13 İsmail Hanoğlu, “İnsan Tabiatı Bağlamında Kimlik ve Kişilik Kavramlarının 
İrdelenmesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi 12/2 (2014): 174. 
14 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, Sahihi Buhârî 
Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi, trc. ve şerh Kamil Miras (Ankara: Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, 1983), “İsti’zan”, 1; Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. 
Müslim el-Kuşeyrî, Sahih-i Müslim, trc. Ahmet Davudoğlu (İstanbul: Sönmez 
Yayınları, 1973), “Birr”, 115.  
15 Hasan Kamil Yılmaz, “Şahsiyet/Kişilik İnşası ve Değerler”, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Diyanet Aylık Dergi 245 (2011): 4. 
16 Karacoşkun, “İbnü’l-Arabî’de İnsan Psikolojisine Yaklaşımlar ve Kişilik 
Çözümlemeleri”, 74-92; Abay, Kur’ân’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri, 141. 
17 Bedri Katipoğlu, “Din Psikolojisi Açısından Kişilik Ve Karakter Analizi”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social 
Research 5/23 (2012): 342-343. 
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Karakterli insan, davranışlarını toplumun değer yargılarına 

uygun biçimde yönetebilen değerler sistemini içselleştirmiş olan 

kimsedir.18 Bu sebeple insana saygınlık kazandıran dürüstlük, 

cömertlik, çalışkanlık, başarı, özveri ve diğerkâmlık gibi değerler 

kişiliğin üzerine ilave edildiğinde ancak bir anlam ifade eder. İşte bu 

anlamda kişilik, insanın sahip olduğu insanî kuvvetleri dengeli bir 

biçimde kontrol edebilmesidir. Kişiliğin temel kaynağı ise dindir ve 

dinin fıtrata uygun olarak geliştirdiği vicdandır. Dinden soyutlanan 

kişilik anlayışında ortaya çıkan bireyselleşme ahlakın etkisini, 

sosyal ve manevi müeyyidesini azaltmaktadır. Ahlak anlayışı dinî 

değerlerden uzaklaştıkça bireyselleşen insanların kutsallık 

duygularını zaafa uğratarak onları şahsiyet/kişilik bunalımına 

sokmaktadır.19  

B. İman 

İman; “eman ve emanet” manasına gelen “emn” kelimesinden 

türemiştir. “Eman ve emn” korkunun zıddı, “emanet” hıyanetin 

zıddı, iman ise küfrün zıddıdır.20 İman; kalp ile tasdik,21 bir kişiyi 

söylediği sözde tasdik etmek,22 nefsin korkudan mutmain olması, 

boyun eğmek, doğrulamak, güven ve itimat etmek, itaat etmek, 

saygı ve tevazu göstermek, birini güven ve emniyette kılmak, 

karşısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeyecek bir şekilde 

kesin olarak içten ve yürekten inanmak, nefsi korkudan emin 

kılmak,23 gönül yatkınlığı ile benimsemek24 anlamlarına 

                                                   
18 Hayati Hökelekli, “Şahsiyet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010), 38: 297. 
19 Yılmaz, “Şahsiyet/Kişilik İnşası ve Değerler”, 5. 
20 Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-

Rüveyfiî İbn Manzur, Lisanü’l-Arabil’l-Muhit, (Beyrut: Dâru’l-Lisani’l-Arab, 1970), 
16: 160; Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. Muhammed b. 
Abdirrezzâk ez-Zebîdî, Tacü’l-arus Mincevahiri’l-Kamus, thk. Ali Hilali (Kuveyt: 
2001), 34: 186-187; İsfahânî, El-Müfredat Fi-Garibi’l-Kur’ân, 25. 
21 Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, Kitabu’t-
Ta‘rîfât, (Dersaadet: Arif Efendi Matbaası, 1318), 27. 
22 Mütercim Âsım Efendi, el-Okyânûsul’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, trc. 
Mustafa Koç- Eyyüp Tanrıverdi (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı Yayınları, 2014), 6: 5278. 
23 İbn Manzûr, Lisanü’l-Arabil’l-Muhit, 16: 160-166; Zebîdî, Tacü’l-arus 
Mincevahiri’l-Kamus, 34: 184-187; İsfahânî, El-Müfredat Fi-Garibi’l-Kur’ân, 25-26. 
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gelmektedir. Sadece dil ile ikrar iman için yeterli olmayıp kalp ile 

tasdik şarttır. Çünkü münafıklar dilleriyle iman ettiklerini 

söylemelerine rağmen Mümin olarak isimlendirilmemişlerdir.25 

Terim olarak ise; Allah’ı ve O’nun Peygamberini ikrar etmeye, 

Cibril hadisi olarak bilinen meşhur hadiste sayılan altı hususa 

inanmaya,26  Hz. Peygamber’e O’nun Allah Teâlâ’dan getirdiği kesin 

olarak bilinen hükümleri şüphe duymaksızın kabul edip, bunların 

gerçek ve doğru olduğuna inanmaya27 iman denilir.  

İman, ilgi ile başlayan zihnî bir sürecin son aşaması, yani 

klasik bir tanımda ifade edildiği üzere, imana ulaşma istikametinde 

gelişen teemmül ve derin düşünme sürecinin sona erdiği bir sınır, 

ulaşılan bir karar ve bir hüküm noktasıdır.28 İman, insanın kendi iç 

derinliğine dalarak Allah’a doğru yükselme, hayatın bütün zahmet 

ve çileleri arasında yaratıcıya yol bulma sırrını ihsas ettiren bir 

duygu yumağıdır. İman, insanı iş ve vazifeye bağlamak suretiyle 

bunlardaki derin hikmetleri ve sebeplerini kavratır. İman, insana 

ruhun en yüksek tekâmüle erişme duygusunu kazandırır.29  

Dinlerin önemli işlevlerinden biri de insanlara bir varlık 

bilinci kazandırma, onlara aidiyet bilinci verme ve birlikte var ve 

taraf olma duygusu kazandırmaktır. Din; kişinin hayatın anlamını 

kavramasına, hayatın hedefini anlamasına ve kişinin niçin var 

olduğunun bilincine varmasına yardımcı olur. Karakter sahibi olan 

                                                                                                                                       

24 Ebu’l-Kasım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Harizmî ez-Zemahşeri, 
El-Keşşâf An Haka’iki Ğavâmidi’t-Tenzil ve Uyuni’l-Ekavil fi Vucuhi’t-Te’vil, trc. 
Muhammed Coşkun- Ömer Çelik- Necdet Çağıl- Adil Bebek (İstanbul: Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2016), 1: 140. 
25 Ebi Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, Te’vilatü Ehl-i 
Sünnet/Te’vîlâtü’l-Kur’ân, thk: Mecdi Baslum (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
2005), 1: 377; Ebi Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, 
Kitâb’ü-Tevhîd, trc. Bekir Topaloğlu, 8. Baskı (Ankara: İsam Yayınları, 2016), 565-
566. 
26 İsfahânî, El-Müfredat Fi-Garibi’l-Kur’ân, 26. 
27 Zebîdî, Tacü’l-arus Mincevahiri’l-Kamus, 34: 186. 
28 Hanifi Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, 5. Baskı (İstanbul: Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 200), 79-80. 
29 Ömer Dumlu,  Ana Konularıyla Kur’ân, edit. Prof. Dr. Ömer Dumlu (Eskişehir: 
Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 2006), 115. 
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Mümin, aynı tutum ve şartlar altında her zaman aynı ilke ve 

pratikler çerçevesinde hareket eder. Nitekim karakter sahibi insanın 

hareketlerinde bir istikrar vardır.30 İşte bundan dolayı ruhları eğitip 

yetiştirmeyi hedef alan Kur’ân, insan ruhu üzerinde genişçe bilgi 

verir. Çünkü bu kitabın ilk ve en önemli vazifesi, insan ruhunu 

eğitmek ve belli bir yöne kanalize etmektir.31  

Kur’ân-ı Kerîm, “Bir toplum kendilerindeki özellikleri 

değiştirmeden Allah, onlarda bulunanı değiştirmez.” (Ra’d 13/11) 

buyurarak insanın gerçek değişiminin, gayret ettiğinde ve içini 

değiştirmeye çalıştığında gerçekleşeceğini,32 yani bir toplumun ya 

bizzat kendileri, ya kendileri için gözetlemek durumunda olanlar, ya 

onlara nezaret edenler yahut ta herhangi bir sebep dolayısıyla 

kendilerinden saylan bir kimse tarafından bir değişiklik meydana 

getirilmedikçe o toplumun durumunun değiştirilmeyeceğini ifade 

eder.33  

C.Nifak 

Lügatlere bakıldığında “nifak”ın “nfk” fiil kökünden 

türediğini34 bir yeri yarıp geçen yol, tünel, ırmak manasında 

olduğunu ve İslam’a bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkmak 

demektir.35 

Nâfikâ; Tarla faresinin yuvalarından birisinin ismidir. Bu 

hayvan iki yuva edinir. Bu yuvalardan birini gizler diğerini de açık 

eder. Gizlediği yuvaya nâfikâ, açık ettiği yuvaya da kâsiâ denilir. 

Nâfikânın tavanını ince bir şekilde yaparak yeryüzüne yakın eder. 

Kâsıâ denilen yuva tarafından bir tehlike gelirse hemen nâfikâ 

tarafına yönelir ve zaten ince olan nâfikânın tavanını yıkarak dışarı 

                                                   
30 Ejder Okumuş, Gösterişçi Dindarlık (İstanbul: Pınar Yayınları, 2002), 144. 
31 Seyyid Kutub, Fîzilâl-il-Kur’ân, çev. M. Emin Saraç- İ.H. Şengüler- Bekir Karlığa 
(İstanbul: Hikmet Yayınları, ts.), 1: 15. 
32 El-Vâî, Gizli Gücün Uyanışı İman, 11-12; Abay, Kur’ân’da Kişilik Eğitiminin 
İlkeleri, 69. 
33 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî, el-Câmî’ li 

Ahkâmi’l-Kur’ân, thk. Abdullah b. Abdilmuhsin Turkî, 1. Baskı (Beyrut: 
Muessesetu’r-Risâle, 1427/2006), 12: 32. 
34 Zebîdî, Tacü’l-arus Mincevahiri’l-Kamus, 26: 430. 
35 İsfahânî, El-Müfredat Fi-Garibi’l-Kur’ân, 502. 
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kaçar. Münafık ismi işte bu şekilde “nfk” dan türemiştir. Zaten 

münafıklık, bir kâfirin küfrünü örtüp sonrada imanını açık 

etmesidir. 36 Nifak, ister bir kimsenin içinde dışına ters düşen bir 

şey olsun isterse içi dışının gösterdiği şeyden arınmış olsun zahiri 

batınına uymayan kişinin halidir.37 Yani münafık; bazı sebepler 

yüzünden zahiren Müslüman görünerek içten içe inançsızlığını ve 

inkârını gizleyen kimsedir. Bu tanımların hepsinin ortak noktasının 

“olduğu gibi görünmeme ve yalan söyleme” olduğu görülmektedir. 

Münafık, Kur’ân-ı Kerîm’de, sözde imanlı olduğunu söyleyip Allah’a, 

Rasûlü’ne ve Müminlere karşı düşmanlığını gizleyen kimse olarak 

tanımlanmaktadır.  

Kimlik, insanın içinde yaşadığı sosyal çevrede kendini 

tanımlamayı, kendi konumunu belirlemeyi ve bir o kadarda 

diğerlerine bakış açısını ve tavır alma biçimini ihtiva eder. İnsanlar, 

içinde yaşadıkları toplumda kim olduklarına dair sorunun 

çözümünü bulamadıkları kendilerini ifade etme unsurlarından 

yoksun bulundukları benlik ve şahsiyet oluşumlarını 

gerçekleştiremedikleri toplumla kendilerini buluşturamadıkları 

kendisi -için- kimliğiyle başkaları -için- kimliğini uzlaştıramadıkları 

zaman kendilerini boşlukta hissedebilirler. Bu boşluk hissi 

insanların inanç, düşünce, davranış, ahlak ve dünya görüşlerini 

olumsuz yönde etkileyerek sonuçta kimlik krizi veya bunalımına 

sebep olur.38  

İnkâr ve teslimiyet kabul edilebilir bir davranış iken nifak, 

insanın içini kemiren psikolojik bir hastalıktır. Her iki davranış 

arasında kesin kararını vermeyen kişilerin bir takım sorunları var 

demektir. Bunların başında ise kalbi bir tatminsizlik yatmaktadır.39 

                                                   
36 Zebîdî, Tacü’l-arus Mincevahiri’l-Kamus, 26: 431; İbn Manzûr, Lisanü’l-Arabil’l-
Muhit, 12: 236-237; İsfahânî, El-Müfredat Fi-Garibi’l-Kur’ân, 502. 
37 Ebu Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî, 
Tefsîr-i Kebîr (Mefâtihu’l-Gayb), trc. Suat Yıldırım- Lütfullah Cebeci- Sadık Kılıç-
Sadık Doğru (İstanbul: Huzur Yayınları, 2002), 2: 23-27. 
38 Okumuş, Gösterişçi Dindarlık, 186-187. 
39 Abdurrahman Kasapoğlu, Kur’ân’da Ahlak Psikolojisi (İstanbul: Yalnızkurt 
Yayınları, 1997), 240. 
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Tutarlı eylemler içerisinde bulunmak, sağlam karakterli ve iç 

dünyasında birçok çelişkiyi çözüme kavuşturmuş insanların işidir. 

Hâlbuki münafıklar, kendilerini topluma farklı bir kimlikle değişik 

bir yüzle sunarak gerçek yüzlerini onlardan gizlerler ki bu husus 

münafıkların sağlam bir karaktere sahip olmadıklarının işaretidir.40  

Kişilik bozuklukları, kişilik özelliklerinin esneklikten yoksun 

bir nitelik kazanarak kişinin çevresiyle ilişkilerinde zorlanmasını ya 

da kendi içinde sıkıntılara neden olabilecek boyutlarda yaşanmakta 

olmasını tanımlar. Kişinin davranışları toplum içinde rol alan diğer 

aktörlere veya toplumsal düzene zarar verici nitelikte olduğu halde 

kişi, bir suçluluk ve pişmanlık hissi duymazsa söz konusu bireyin 

kişilik bozukluğu (personality dysfunction) hastası olduğu söylenir. 

İslâm’da zorlama olmadığı halde münafığın açık tavırlı olmayıp 

gösterişi tercih etmesi ve muhalefete yönelmeyişi olsa olsa kişilik 

zaafının bir sonucudur.41  

Çeşitli âyetlerde münafıkların psikolojik durumunun 

toplumsal hayata yansıyan görünüm ve etkilerine temas edilmekte, 

mesela dış görünüşlerinin aksine onların her şeyden korktukları, 

özellikle savaştan endişe duydukları belirtilmekte (Tevbe 9/56-57; 

Muhammed 47/20-21; Haşr 59/11-13; Münafikun 63/4), onların 

cimri, yalancı ve kibirli oldukları (Tevbe 9/67; Münafikun 63/1, 5), 

gösterişe önem verdikleri, maddî menfaat için namaz kıldıkları, 

gerçekte ise dua ve ibadet hayatında isteksiz davrandıkları (Nisa 

4/142), ekini ve nesli (ekonomiyi ve kültürel hayatı) bozmaya 

uğraştıkları (Bakara 2/205), kötülüğü yaygınlaştırıp iyiliğe engel 

olmaya çalıştıkları (Tevbe 9/67), Allah’ı ve Müminleri alaya aldıkları 

(Tevbe 9/65, 79), Müslümanlara yardım edilmesini engellemeye 

gayret ettikleri (Münafikun 63/7), Müminlere karşı kin besledikleri 

(Âl-i İmran 3/119) , kötü haberler yaydıkları (Ahzab 33/57-60), 

günah, düşmanlık ve Hz. Peygamber’e isyan konusunda gizli 

                                                   
40 Adnan, Demircan, Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar (Konya: Esra Yayınları, 
1996), 16. 
41 Okumuş, Gösterişçi Dindarlık, 118-121. 
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faaliyetler yürüttükleri (Mücadele 58/8) ifade edilmektedir. 42 

Münafık, zekâ belki de ilim açısından gelişen fakat sezgi, 

basiret, vicdan ve ilâhî marifet açılarından geri kalan din ve ahlâk 

gibi iki manevî değere derinliğine nüfuz edemeyen bu yüzden de 

ilmini, zekâsını hakikate karşı gelmek için çok sinsi bir şekilde 

kullanan veya aşağılık duygusu sonucu bu yolu seçen kişidir. 

Münafığın içinde bulunduğu bu psikolojik hal tedavi edilmezse çok 

tehlikeli sonuçlar doğurabilir.43 Ruhsal, zihnî ve sosyal anlamda bir 

şeyden memnun olmayan kişi, muhalif görüş ve eleştirilerini açıkça 

ortaya koyabildiği gibi gerektiğinde fiili olarak karşı mücadele de 

verebilir. Bu, nispeten tavır koyabilme gücünü kendisinde 

gösterebilenlere özgü bir davranıştır. Münafık, bu cesareti ve kişiliği 

kendisinde sergileyemediği gibi daha aşağılık yollara da 

başvurabilir. Münafıkların, diğer inkâr edenler gibi bir tavır ortaya 

koyamamalarının altında psikolojik ve sosyal birçok neden vardır.44 

D.İyilik ve Kötülük 

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ifadesi Kur’ân 

literatüründe ‘emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l- münker’ şeklinde 

geçer. Kur’ân ve hadislerin üzerinde önemle durduğu bu terim, 

toplumların sürekliliğini sağlama bakımından hayati bir öneme 

sahiptir. 

İyilik; aklen ve dinen güzel görülüp kitaba ve sünnete uygun 

olan,45 kötülük ise; aklen ve dinen çirkin görülüp kitaba ve sünnete 

aykırı olan her şey46 yani iyilik dinin uygun gördüğü her söz ve iş 

iken kötülük onun reddettiği her türlü söz ve iştir.47  Ma’ruf, insan 

                                                   
42 Hülya Alper, “Münafık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006), 31: 566. 
43 Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’ân Tefsiri (İstanbul: Anadolu Yayınları, 
1986), 1: 77-78. 
44 Ali Rıza Temel, İslâm Davası ve Münafıklar (İstanbul: Bahar Yayınları, 1978), 
131. 
45 Zebîdî, Tacü’l-arus Mincevahiri’l-Kamus, 24: 135; İsfahânî, El-Müfredat Fi-Garibi’l-

Kur’ân, 331. 
46 Zebîdî, Tacü’l-arus Mincevahiri’l-Kamus, 14: 290; İsfahânî, El-Müfredat Fi-Garibi’l-
Kur’ân, 505. 
47 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî, Câmi’u’l-Beyân an 
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düşüncesinde ki kötünün karşıtı her şeydir.48 İyiliği ve kötülüğü 

farklı mihenk taşlarıyla açıklamaya çalışmak, Allah’ın ipinden 

başka ölçü ile ölçmeye kalkmak isteklere ve nefse ait arzulara 

uymaktır.49 

II. Mümin ve Münafığın Emr-i Bi’l-Ma’ruf Ve Nehy-i Ani’l 

Münkere Bakışı 

A. Müminin ‘Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i Ani’l-Münker’ e 

Bakışı 

“Mümin erkekler ve Mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. 

İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar…” (Tevbe 9/71). Bu âyet-i 

kerime, Müminlerin sıfatlarını belirtmektedir. Emr-i bi’l-ma’ruf ve 

nehy-i an’il-münkeri terk edenler bu vasıflarını kaybederler.50 Ayette 

zikredilen iyiliği emretmekten maksat insanları İslam’a davet 

etmektir. Kötülükten men etmekten maksat ise her türlü kötülüğe 

engel olmak için çaba sarf etmektir.51 Bu vasfı kaybetmemek için 

Mümin; her zaman hayrı şerre, marufu münkere, hakkı batıla 

tercih etmeli ve bu hususta gayretkeş olmalıdır.52  

Cenab-ı Allah “Bunlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd 

edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip 

kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla 

koruyanlardır. Müminleri müjdele.” (Tevbe 9/112). şeklinde 

                                                                                                                                       

Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, thk. Abdullah b. Abdi’l-Muhsin Turkî, (Kahire: Dâru Hicr, 
1424/2003), 5: 661; Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve 
Tefsiri (İstanbul: Bilmen Basın Yayınevi, ts.), 1: 431; ayrıca bkz. Mustafa Çağrıcı, 
“Emri Bi’l-Ma‘rûf Nehiy Ani’l-Münker”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995), 11: 138. 
48 Muhammed El-Behiy, İnanç ve Amelde Kur’âni Kavramlar, trc. Ali Turgut 

(İstanbul: Yöneliş Yayınları 1995), 237. 
49 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır,  Hak Dini Kur’ân Dili, sad. Nusrettin Bolelli- 
Emin Işık- İsmail Karaçam- Abdullah Yücel (İstanbul: Azim Dağıtım Ürünleri, ts.), 
2: 407. 
50 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî, 
İhyau Ulumi’d-Din, trc. Ahmet Serdaroğlu (İstanbul: Bedir Yayınları, 2002), 2: 758. 
51 Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-
Süyûtî eş-Şâfiî, Dürrü’l-Mensur fi’t-Tefsir Bi’l-Me’sur, trc. Hüseyin Yıldız, Hasan 
Yıldız ve Zekeriya Yıldız, 1. Baskı (İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2012), 3: 629; Taberî, 
Câmi’u’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, 11: 556. 
52 Kutub, Fîzilâl-il-Kur’ân, 2: 384. 
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buyururken Hz. Muhammed (s.a.s.) “Sizden her kim bir kötülük 

görürse onu eliyle düzeltsin; buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin; 

buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf 

halidir.”53 buyurmaktadır. Yani iyiliği teşvik etme ve kötülüğü 

engelleme bu ümmet için büyük bir dinî görevdir. Bu görevin terki 

ise kınanmıştır. Bu görev yerine göre farz-ı ayın yerine göre farz-ı 

kifâyedir.54 Her Mümin, gücü ölçüsünde Allah’a isyan olan işleri 

engellemeye gayret etmelidir. ‘Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-

münker’in mertebesi üçtür. Birinci mertebe olan el ile mücadele; 

Müminlerin işleri ile vazifelendirilmiş olan devlet erkânıdır. İkinci 

mertebe olan dil ile mücadele; ilim sahibi olanların 

vazifelerindendir. Üçüncü mertebe olan kalp ile buğz etmek ise; aciz 

olanların mertebesidir. Zira bunlar kalp ile buğz etmekten başka bir 

şeye güç yetiremezler.55 

İslâm toplumunda ortak şuur ve bilincin meydana gelmesini 

sağlayan bu ilke, bir bakıma İslâm’ın temel dinamiğidir.56 Çünkü 

Kur’ân ve hadis-i şerifler Müminlerden iyiliği emredip kötülükten 

vazgeçirme ödevini yerine getirmelerini istemektedir. İslâm 

toplumunun hayırlı bir toplum olmasının temel özeliği bu görev 

sebebiyledir. Bu özelliğe sahip bulunması ise iyiliği emreden 

kötülükten sakındıran dinamik bir toplum olmasından 

kaynaklanır.57 İyiliği teşvik etmek ve kötülükten sakındırmak bu 

ümmetin etiketi ve kalitesinin göstergesidir. Hz. Peygamber’in şu 

buyruğunda Müminin kötülüğe bakışını bulmak mümkündür: 

                                                   
53 Müslim, “İman”, 78/49; Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, 

Sünenü’t-Tirmizi, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Fiten”, 11/2173; Ebû Dâvûd 
Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve 
Şerhi, trc. Ahmet Necati Yeniel- Hüseyin Kayapınar (İstanbul: Şamil Yayınları, 
2017), “Salatü’l-İydeyn”, 248/1140; Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-
Kazvînî, Sünen-i İbn Mâce, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), “Fiten”, 20/4013. 
54 Maturidi, Te’vilatü Ehl-i Sünnet/Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 2: 448; Bilmen, Kur’ân-ı 

Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsiri, 1: 430. 
55 Mehmed Vehbi Efendi, Hulasatü’l-Beyân fi Tefsiri’l-Kur’ân, 4. Baskı (İstanbul: Üç 
Dal Neşriyat, 1339-1341), 3: 156. 
56 Çağrıcı, “Emri Bi’l-Ma‘rûf Nehiy Ani’l-Münker”, 11: 139. 
57 Abay, Kur’ân’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri, 73. 
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“Bana hayat bahşeden Allah’a yemin ederim ki; siz ya 

iyilikleri emreder, kötülükleri önlersiniz, ya da Allah kendi katından 

üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua edersiniz fakat duanız 

kabul edilmez.”58 

Bu itibarla, Mümin kimse duyarlı olmalı ve sadece yaşadığı 

toplumda değil diğer toplumlarda da meydana gelen olaylara ilgisiz 

kalmamalı ve: “Bana ne, her koyun kendi bacağından asılır”, “Bana 

dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” dememelidir.59 Zira Hz. 

Peygamber bu konuda Müminleri şöyle ikaz etmektedir. 

“Yeryüzünün herhangi bir yerinde bir kötülüğün işlendiğine 

şahit olan gördüğü şeyin kötü olduğunu söyleyerek onu inkâr 

ederse o kötülüğü görmemiş gibi olur. Her kimde yeryüzünde 

işlenen o kötülüğü görmediği halde onu duyduğunda ondan 

hoşlanır ve onu inkâr etmez ise onu görmüş gibi olur.”60  

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de de şöyle buyrulmaktadır: 

“Öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere 

erişmekle kalmaz (topluma sirâyet eder ve hepsini perişan eder). 

Biliniz ki, Allah’ın azabı şiddetlidir.”(el-Enfâl 8/25). 

 Âyet-i kerîme insanların iman etmemeleri, Allah’ın emirlerine 

uymamaları ve ahlaksızlaşmaları sebebiyle gelecek olan musibetin 

iyi-kötü ayırt etmeden herkesi içine alacağını, kuru ile beraber 

yaşında yanacağını, zalimlerin başına gelecek olan felakete salih 

kişilerin de uğrayacağını beyan etmektedir.61 Bu sebeple Yüce Allah, 

Müminlere aralarında münkerin yayılmasını kabul etmemelerini 

emretmekte aksi takdirde azabın onların tamamını kuşatacağını 

bildirmektedir.62 Bu konuyu belki de en iyi açıklayacak olan hadis 

ise şu şekildedir. “Allah’ın hududu üzerinde duran (onları aşmayan) 

ile onların içine düşen dalan)ın misali, bir gemi içinde (yerlerini) 

kura ile paylaşan bir topluluğun misaline benzer. Onlardan 

                                                   
58 Tirmizî, “Fiten”, 9/2170. 
59 Dumlu, Ana Konularıyla Kur’ân, 112.  
60 Ebû Dâvûd, “Melahim”, 17/4345. 
61 Taberî, Câmi’u’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, 11: 113. 
62 Kurtubî, el-Câmî’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, 9: 486. 
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kimisine geminin üst tarafı, kimisine de alt tarafı düşer. Geminin alt 

tarafında kalanlar, su almak istediklerinde üstlerinde bulunanların 

yanından geçtikleri için aralarında şöyle derler: Eğer biz, kendi 

payımıza düşen bölümde bir delik açıp da yukarımızda duranlara 

eziyet vermesek (daha uygun olmaz mı)? Şâyet (üsttekiler), onları 

istekleriyle baş başa bırakacak olurlarsa hep birlikte helak olurlar. 

Eğer onlara engel olurlarsa, onlar da berikiler de hep beraber 

kurtulurlar.”63 

Hz. Ebu Bekir (r.a.) ise; “Ey iman edenler, siz kendinize 

bakın. Doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez.”(el-

Maide 5/105) âyetinin yanlış anlaşılarak emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i 

ani’l-münker görevinin Müminler tarafından ihmal edilebileceği 

endişesiyle; Ey İnsanlar! Sizler bu âyeti okuyor fakat yanlış 

anlıyorsunuz. Biz, Hz. Peygamber’in insanlar zalimi görüp elinden 

tutmazlarsa Allah’ın hepsine ulaşacak umumi bir bela göndermesi 

yakındır dediğini işittik. Keza ben, Rasûlullah (s.a.s.)’ın: “İçlerinde 

kötülükler işlenen bir cemiyet, bu kötülükleri bertaraf edecek güçte 

olduğu halde, seyirci kalır, müdahale etmezse, Allah’ın hepsini 

saran umumi bir bela göndermesi yakındır”64 dediğini işittim demek 

suretiyle konunun önemini ortaya koyarak açıklık getirir.65  

Peygamberimiz adeta bugünleri görürcesine: 

“İsrailoğullarında ilk bozulma şöyle oldu: Adam biriyle karşılaşır ve 

ona: ‘Be adam! Allah’tan kork, böyle yapma, helal değildir’ derdi. 

Ertesi gün tekrar onunla karşılaşır ama onunla oturup yemekte 

içmekte sakınca görmezdi. Onlar böyle yapınca Allah’ta kalplerini 

birbirine vurdu.” Sonra şu âyeti kerîmeleri okudu: 

“İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle 

lânetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor 

olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten 

birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne 

                                                   
63 Buhârî, “Fiten”, 6; Tirmizî, “Fiten”, 12. 
64 Ebû Dâvûd, “Melahim”, 17/4338; Tirmizî, “Fiten”, 8/2168; İbn Mâce, “Fiten”, 
20/4005. 
65 Maturidi, Te’vilatü Ehl-i Sünnet/Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 2: 449. 
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kötüydü!”(el-Maide 5/78-79). Ve sözüne şöyle devam etti: “Vallahi 

ya iyiliği emreder ve kötülüğü engellersiniz, zalimin elini tutar, onu 

hakka çekersiniz, haktan yana olmaya mecbur edersiniz, ya da 

Allah kalplerinizi birbirine kırdırır ve onlara lanet ettiği gibi size de 

lanet eder.” 66 şeklinde buyurarak bu vazifenin bireysel ve toplumsal 

açıdan önemine dikkatlerimizi çekmiştir. Bu husustaki ilahi emir 

ise âyet-i kerimede şöyle beyan edilmiştir: “Sizden, hayra davet 

eden, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte 

onlar kurtuluşa erenlerdir.”(Âl-i İmrân 3/104). Hayra davet etmek 

Kur’ân ve Sünnete davet etmektir.67 Güneş için ısıtmamak ve 

aydınlatmamak nasıl imkânsız ise kâmil ruhlar için de hakka ve 

hayra tebliğ etmekten bigâne kalmak öyle imkânsızdır.68  

İslâm toplumunun iyiliği emredip kötülükten sakındırması 

iki yönlü bir faaliyettir. Bunlardan biri; İslâm toplumunun kendi 

içindedir. İslâm toplumunun fertleri, kendi toplumlarında bu görevi 

yerine getirirler. Her fert, kendi toplumuna karşı duyarlıdır ve 

çevresinde olup bitenlere lakayt kalmaz ve iyiliğin yaygınlaşması 

için çalışır. İyiliği emredip kötülükten sakındırmanın diğer yönü ise; 

dışa yöneliktir. İslâm, iyiliğin insanlık toplumunun tamamına 

hâkim olmasını ve kötülüklerin de tamamından kalkmasını ister. 

Bu sebeple diğer toplumlara zarar verecek davranışlara da engel 

olmaya çalışır.69 

B. Münafığın ‘Emr-i bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i ani’l- Münker’ e 

Bakışı 

“Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir 

(birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, 

ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları 

                                                   
66 Ebû Dâvûd, “Melahim”, 17/4336; İbn Mâce, “Fiten”, 20/4006. 
67 Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr, Hadislerle Kur’ân-ı 
Kerîm Tefsiri, trc. Bekir Karlığa- Bedrettin Çetiner (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1991), 

4: 1330-1334. 
68 Kutub, Fîzilâl-il-Kur’ân, 2: 386. 
69 Mehmet Sait Şimşek, Kur’an’ın Ana Konuları (Konya: Beyan Yayınları, 1999), 
179-181; Mehmed Vehbi Efendi, Hulasatü’l-Beyân fi Tefsiri’l-Kur’ân, 3: 156. 
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unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir.”(et-Tevbe, 

9/67). 

Allah Teâla, Müminlerin sıfatlarının zıddına olan münafıkları 

kınar. İnananlar marufu emredip münkerden nehyederken 

münafıklar; münkeri emreder, marufu ise nehyederler.70 Kötü 

ameller ve çirkin fiiller hususunda münafıkların kadınları da 

erkekleri gibidir. İşte bundan dolayı Cenâb-ı Hak, “Münafık 

erkeklerle münafık kadınlar nifak sıfatı hususunda birbirinin 

tamamlayıcı parçasıdırlar” buyurmuştur. Bu bir insanın tıpkı, “Sen 

benden; ben de sendenim” demesi gibidir. Yani “İşimiz ve 

durumumuz aynıdır; bu hususta seninle benim aramda bir fark 

yok” demesidir.71  

Münafık, hangi toplumda hangi kültürde olursa olsun aynı 

anlayışı ve aynı davranışı sergiler. Onların özellikleri genel geçer bir 

nitelik taşır. Onlar birbirlerinin dostudur, her yerde her şart altında 

birbirini destekler ve birbirlerine arka çıkarlar.72 Onlar kötülüğü 

emrederken ve iyiliği yasaklarken gizlice, fısıltı ile kötüleyerek, 

ayıplayarak söylerler, kendilerini güvenli hissetmedikleri yerlerde 

açıkça buna cesaret edemezler.73 Eğer bir kimse kötülük yapmaya 

niyetlense münafıklar tüm sempati, tavsiye, teşvik, iyi dilek, övgü ve 

onaylarını böyle bir kimseye tahsis ederler. Bu kötülüğün 

işlenilmesinde elbirliği yaparlar, başkalarını da bunda rol almaya 

ikna ederler ve bu işi yapanı her yönden desteklerler. Diğer taraftan 

eğer bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlense, bunu duyduklarında 

şok olurlar. Çünkü bu kalplerine acı verir, hatta onlar böyle bir işe 

niyetlenilmesinden bile hoşlanmazlar. Bir kimsenin bir iyiliğe 

yardımcı olmak istediğini gördüklerinde çok rahatsız olurlar ve onu 

                                                   
70 İbn Kesîr, Hadislerle Kur’ân-ı Kerîm Tefsiri, 7: 3564. 
71 Râzî, Tefsîr-i Kebîr, 12: 77; Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullâh b. 

Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, thk. Muhammed 
Abdurrahman El-Mar’aşlî, 1. Baskı (Beyrut: Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi, 1418), 3: 
88-89. 
72 Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsiri (İstanbul: Bayraklı 
Yayınları, 2006), 8: 262. 
73 Kutub, Fîzilâl-il-Kur’ân, 7: 329. 
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vazgeçirmek için ellerinden geleni yaparlar. Eğer o kimse 

vazgeçmezse (yardım etmeyi) başaramamasını dilerler. Tüm 

münafıkların şu ortak özelliği de vardır. İster cimri olsun ister 

cömert hiçbir münafık hayırlı bir gaye için harcama yapmaz. 

Servetleri ya biriktirip stoklamak ya da kötü yollara harcamak 

içindir. Aslında münafıklar, kötü yollar için cömertçe büyük 

miktarlarda paralar harcarlar, fakat hayırlı işler için zerre kadar bile 

harcama yapmak istemezler.74  

Kur’ân’da münafıkların ortak vasıfları dört madde halinde 

özetlenmiştir: 

1- Kötülükleri emrederler ve hep kötülüğü tavsiyede 

bulunurlar. 

2-  İyilikten ve faziletten alıkoymaya çalışırlar. 

3- Ellerini cimrilikten dolayı hayra ve iyiliğe karşı sımsıkı 

tutarlar. 

4- Allah’ın buyruklarını bir tarafa itip unuturlar. Allah da 

onları şüpheleri ve dengesizlikleri içinde bırakır da bocalayıp 

dururlar.75  

“Onlar, “Allah Rasûlü’nün yanında bulunanlara (muhacirlere) 

bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler” diyenlerdir. Hâlbuki göklerin ve 

yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar (bunu) 

anlamazlar.”(el-Münafıkun 63/7). Görüldüğü üzere münafıklar; mal 

varlığını Mekke’de bırakarak Medine’ye hicret eden ve burada 

ihtiyaç halinde olan Müslümanlara (Muhacir) yardım etmek isteyen 

Ensar’a engel olmaktadır. Hâlbuki darda kalmış, her şeyini 

kaybetmiş insanlara yardım ederek onları yoksulluktan kurtarmak 

bir fazilet iken münafıklar, iyilik yapmak yerine kötülük yapmayı 

tercih etmiş ve bu kötülüğün diğer insanlar tarafından yapılmasını 

da teşvik etmişlerdir.  

                                                   
74 Eb’ul-A’la el-Mevdûdî, Tefhimu’l Kur’ân, çev. Heyet (İstanbul: İnsan Yayınları, 
1997), 2: 248. 
75 Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’ân Tefsiri, 5: 2540. 
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İslam Ordusu Müreysi kuyusu civarında konakladığında Hz. 

Ömer’in seyisi Cahcah b. Mesud ile Beni Avf b. Hazrec’in müttefiki 

Sinan b. Veber el-Cüheni su almak için gittikleri kuyunun başında 

münakaşa ederek kavga etmişler76 Sinan yaralanmış, her ikisi de 

kendi topluluğunu yardıma çağırmak maksadıyla “Yetişin ey Ensar!, 

Yetişin ey Muhacir!” diye bağırınca Ensar’dan ve Muhacirlerden bir 

topluluk olay yerine intikal etmiş Hz. Peygamber olayı duyunca “Siz 

hala cahiliye adetlerini mi güdüyorsunuz” diyerek müdahale ederek 

barışı sağlamış. Ancak olay tam da münafıkların reisi olan Abdullah 

b. Übey’in istediği kıvama gelmişti. İbn Übey olay yerinde Ensar’ı 

kışkırtmış ve daha da ileri giderek “Besle kargayı çıkarsın gözünü! 

Bu maceranın mesuliyeti size aittir. Muhacirleri himaye etmekle bu 

belalar başınıza geldi. Muhacirler artık sizi çekemez oldular. Sizi 

kendi emirlerine tabi görmek istemeye başladılar. Fakat isteseniz 

şimdi bile onları terk edersiniz. Onlarda Medine’den çıkıp gitmeğe 

mecbur olurlar.”77 diyerek olayı kendi bakış açısından 

değerlendirmiş ve kötülüğü yaymak ve toplumun huzurunu bozmak 

için birer fırsat olarak kullanmıştır. 

Kötülüğü emredip iyilikten alıkoymanın sosyal hayata 

yansıyan boyutu, toplumun mutluluğunu alıp götürmesidir. Çünkü 

iyiliği emredip kötülükten alıkoymak Âl-i İmrân Sûresi’nin 104. 

âyetine göre topluma mutluluk getirmektedir. Münafıklar, topluma 

ve genel manada insanlığa kötülüğü bulaştırmaktadırlar.78  

Sonuç 

Cenab-ı Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’i yirmi üç yılda indirmesinin 

altında yatan hikmetlerden bir tanesinin insanları inanç bakımdan 

gruplara ayırmaktan ziyade onların düşünce yapılarını, bakış 

açılarını, duygusal eğilimlerini, tutum ve davranışlarını kabul 

                                                   
76 Safiyyurrahman Mübarek Furi, Peygamberimizin Hayatı ve Daveti, çev. Halil 

İbrahim Kutlay (İstanbul: Risale Yayınları, 2010), 330-331.  
77 Ali Himmet Berki - Osman Keskioğlu, Hz. Muhammed ve Hayatı (Ankara: Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 1966), 263. 
78 Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsiri, 8: 262-263; Kutub, Fîzilâl-il-
Kur’ân, 7: 329. 
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edilebilir bir düzeye getirerek onların dünya ve ahiret mutluluğunu 

sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Kur’ân, insanın 

zaaflarının ve olumsuz yönlerinin üzerinde dururken aslında onun 

tamamen aciz bir varlık olduğunu, hiçbir olumlu ve üstün yönünün 

bulunmadığını kastetmez. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle insan, 

yeryüzünde bulunan bütün varlıkların üzerine halife kılınmış ve 

daha ilk yaratılıştan sonra meleklere ona secde etmelerinin 

emredilmesi de Adem’in meleklerden daha üstün kılındığının bir 

göstergesi olmuştur. İnsanın bu üstünlüğü koruyabilmesi ise ancak 

Kur’ân ve Sünnet referansıyla donanmış ideal bir kişilik ve karakter 

örneği olan Mümin olabilmesine bağlıdır. Bu kişilikteki insanlardan 

oluşan toplumlarda, kamu ahlakını yozlaştıran tutum ve söylemlere 

münafıkların daha fazla ve daha etkili oldukları toplumlara nispetle 

daha az rastlanır. Çünkü Mümin kişiliğin ve vasıflarının olmadığı 

toplumlarda her türlü fesat, yozlaşma, ahlaksızlık görülebilir.  

Emr-i Bi’l-Ma’ruf Ve Nehy-i Ani’l-Münker Kur’ani bir 

kavramdır. Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İslam âlimlerinin fikir 

birliğiyle kesin bir yükümlülüktür. Bazı Müslüman Âlimlere göre 

tüm Müslümanlar Emr-i Bi’l-Ma’ruf Ve Nehy-i Ani’l-Münker ile 

yükümlüdür. Ama pek çok Müslüman Âlime göre özellikle Ehl-i 

Sünnet İlahiyatçılara göre toplumda, kışkırtma, anarşi,  bozukluk 

olmasın diye bazı Müslümanlar ve kuruluşlar için zorunludur. Bu 

itibarla; bir toplumda iyilik ve kötülüğün açık bir şekilde 

tanımlanması, iyiliklerin toplumda yaygınlık kazanması için 

fırsatların ve imkânların yaygınlaştırılması, kötülüklere de gerek 

bireysel düzeyde gerekse toplumsal düzeyde tavır belirleyerek 

kötülüğün yaygınlaşmasını ve geçerlilik kazanmasını önlemek 

gerekir. Çünkü bir toplumda bir taraftan iyilikleri yaparken diğer 

taraftan içinde yaşadığı topluma iyilikleri teşvik eden bununla 

birlikte kendileri kötülükten uzak durduğu gibi içinde yaşadığı 

toplumun üyelerini de kötülükten uzak tutanlar olmaz ise zamanla 

o toplumda kötü olan işler, söylemler kanıksanmaya başlar ve birer 

kural haline gelir ve artık bu kötülükler toplumun yaşamını 

biçimlendirmeye başlar. Böyle bir toplumda kötülükle hemhal olan 
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ve bu kötülüklerden menfaat bekleyen insanlar, doğru ile yanlışı 

birbirine karıştırarak doğruyu yanlış yanlışı da doğru gibi 

göstererek insanların algılarıyla oynayarak onları aldatırlar. İyiliğin 

emri ve kötülüğün nehyi terk edildiğinde toplumdaki bozulma hali 

toplumun diğer kesimlerine de sirâyet eder. Bu nedenle toplumun 

bütün katmanlarının dinin onaylamadığı çirkin davranışlara karşı 

tedbir alması, görev ve sorumluluğuna göre tavır belirlemesi 

gerekmektedir.  

Adem ile başlayan iman ve küfür mücadelesi nasıl ki 

günümüzde devam ediyorsa aynı şekilde nifakında imanla mücadele 

halinde olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Biz bu makalede 

Mümin ve münafığın sadece iyilik ve kötülüğe farklı bakış açılarını 

yansıtarak genelin bir parçası üzerinde durarak Müslümanların 

ikiyüzlülerle nasıl başa çıkmaları gerektiği konusunda Kuran'dan ve 

Sünnetten nasihat ve emirlere odaklandık. 
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Al-Amr bi 'l-Maʿrūf wa 'l-Nahy ʿan al-Munkar in the Framework of 

Believer and Hypocrite 

 

 Summary 

The only creator is God. He has created the universe for 

people. Human has been sent to the world for exam. The criterion 

for success it is to live according to the Quran and the Sunna. 

Therefore, people need to be guided by these two resources. The 

purpose of the Qurʾān is to guide people. 

God, explains which features people possess in the Qurʾān. 

We note that some of the characteristics of the believers and 

hypocrites are explained. In the Qurʾān , those who have positive 

characters are praised, while those who have negative characters 

are blamed. God is alerting people by letting them know that 

believers will go to heaven and unbelievers will go to hell. 

İn the Qurʾān , people’s desire to live in peace and submission 

to the creator is called the faith. Faith means the evidence and 

knowledge of someone's reality. Faith can be described as a source 

of serenity, peace and calm for both the person having faith and for 

others. The believer who is the bearer of belief is the person who 

represents the model person on Earth desired by God. This belief, 

should give direction to his all life. The person endowed with faith 

firmly believes in the uniqueness of God and all the rules of Islam. 

In addition he implements and makes the effort to transmit to other 

people the practical application of these rules while living them. 

We have emphasized how having an hypocrites structure will 

isolate the person both in this world and in the hereafter. In the 

afterlife, they will regret what they have done in the world. But 

these regrets will not benefit them. Whereas, they thought that the 

opportunities they had in the world would save them in the afterlife. 

Because they believed that they would do whatever they wanted in 



Ökkaş ÜZÜMCÜ - Ahmet ABAY  

~ 47 ~ 

the Afterlife like they did in the world. Those who seem friendly to 

them in this world will leave themselves alone in the afterlife. These 

people who have a negative personality, cannot accept any 

suggestions and advice that can be made to them. They live a life 

without worrying about others. They make friendship with those 

who have the same position as themselves. They cannot stand being 

in the same environment with other believers. But a life like this will 

not be accepted by the God. For this reason, they are not loved by 

God. It cannot be said that they are loved by other people as well 

too much. İt is clearly given in the Qurʾān  that hypocrisy is an 

unforgivable sin. In the Qurʾān , we see that hypocrites lies in the 

bottom of hell. 

Al-amr bi 'l-maʿrūf wa 'l-nahy ʿan al-munkar is a Koranic 

concept. It is also a notion made obligatory by the holy Qurʾān, the 

Sunna and the consensus of Muslim scholars. According to Muslim 

scholars, every Muslim is responsible for amr bi 'l-maʿrūf wa 'l-nahy 

ʿan al-munkar. But many other Muslim scholars, especially the 

theologians of Ahl-i Sunna, impose al-amr bi 'l-maʿrūf wa 'l-nahy ʿan 

al-munkar on certain Muslims and institutions in order to avoid 

instigation, anarchy and disorder in society.  

There are differences between believers and unbelievers 

comprehension. İn the article, we have dealt with the concept of 

goodness and evil in the framework of believer and hypocrite. We 

have focused on their character constructions. We searched the 

reasons behind their behaviours. When it comes to examining 

people's behavior, taking into account their psychological state 

becomes a necessity. Because their beneficial and harmful 

characters (positive and negative) have a psychological basis. People 

act not with simple instincts but in line with a certain set of ideas 

and beliefs. The behavior of people differs from one another due to 

the difference in worldviews they stand for. Those who accept the 

journey of life as an eternal end ending with death and deny the 
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existence of the hereafter are certainly not like those who consider 

life as a test field and consider death as a result of this test and see 

it as a transition to eternal life. 

This article focuses on the advice and command given in the 

Qurʾān to help Muslims overcome hypocrites. 

 Keywords: Human, Muʾmin, Hypocrite, Goodness, Evil. 
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İlk Medine Şehir Tarihçisi İbn Zebâle ve İslâm  

Şehir Tarihçiliğindeki Yeri 

 

Öz 

Hz. Peygamberʼin hayatının son on yılına ve vahyin pratikle-

rini hayata geçirme faaliyetlerine tanık olan Medineʼye dair telif 

edilen İbn Zebâleʼye ait Ahbâruʼl-Medîne, İslâm dünyasında yazılan 

ilk şehir tarihlerindendir. Hicri II. yüzyıl gibi erken bir döneme ait 

olan eser, sonraki dönemde telif edilen başta Medine şehir tarihleri 

olmak üzere çeşitli alanlardaki eserlere kaynaklık etmesi nedeniyle 

büyük öneme sahiptir. Ayrıca Ahbâruʼl-Medîne, hem muhtevası hem 

de tarih yazıcılığı bakımından da sonraki dönem şehir tarihlerine 

etkide bulunmuştur. Eser bizatihi mevcut olmamasına rağmen 

kendisinden yapılan çok sayıda nakil sayesinde önemli kısmına 

ulaşmış bulunmaktayız. Bu çalışmamızda hem Ahbâruʼl-Medîne 

hem de şehir tarihçiliğine etkileri konusunu ele alacağız. 

Anahtar Kelimeler: İbn Zebâle, şehir tarihi, Medine, şehir, 

tarih yazıcılığı. 

The First Medina Local Historian Ibn Zabala and His Place 

In Islamic Local Historiography 

Abstract 

Ibn Zabala's Akhbār al-Madīna is the first city written in the 

Islamic world. This work contains the testimony of the last ten years 

of the Prophet's life and the activities of reveling the practices of the 

revelations. The work dates from the second century of the Hijra 

and its importance is due to the fact that it is considered as the 

source of several works in different fields especially works on the 

history of Madīna. Akhbār al-Madīna also had affected the next pe-

riod local histories in the way of both the content and the historiog-

raphy. Although the work is not available, we managed to get a lot 

of it thanks to the many quotes from it. In this presentation, we will 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/al-madina-SIM_4405?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-1&s.q=ibn+Zab%C3%A2la
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/al-madina-SIM_4405?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-1&s.q=ibn+Zab%C3%A2la
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discuss both Akhbār al-Madīna and its impacts to local historiog-

raphy. 

Keywords: Ibn Zabala, local history, Madīna, city, historiog-

raphy. 

Giriş 

İslâm dünyasındaki tarih çalışmaları, tarih bilgisi gerektiren 

bir faaliyet olması hasebiyle bazı ilim adamları tarafından Kurʼânʼın 

cem edilmesi ile başlatılmakla beraber1 ilk örnekleri siyer ve meğâzî 

türü olmak üzere tarih yazıcılığı, Emevîler dönemine uzanmakta-

dır.2 Müslüman Araplarda ilk tarih eserini Urve b. Zübeyr (94/713) 

telif etmiş,3 Kurʼânʼın Hz. Peygamberʼe uymayı emreden ayetlerinin 

teşvik ettiği ve Resulullahʼın örnekliğini sonraki nesillere aktarma 

arzusu ile kaleme alınan4 bu tür çalışmalar ile başlayan tarih yazıcı-

lığı sadece siyer ve meğâzî ile sınırlı kalmayarak farklı türleri ile de-

vam etmiştir.5  

Tabakât, terâcim, neseb, genel tarih gibi bu farklı türlerin 

öncesinde ise şehir tarihlerinin telif edilmeye başlandığı görülmek-

tedir. Müslümanların yeni fethettikleri yerlerin vergilerinin hesap 

edilmesi, o bölgelerin tanıtılması gibi nedenlerle kaleme alınan ve 

yerel tarihlerin ilk adımlarını oluşturan mektuplar daha Hz. Ömer 

döneminden itibaren yazılmaya başlanmıştır.6 Zamanla eserlerin 

telif edilmeye başlandığı bu alanda ilk örnekler hicrî 2. yüzyıla rast-

                                                   
1 Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, (İstanbul: İSAR 
Yayınları, 1998), 18; Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, (İstanbul: İSAR 
Yayınları, 1998), 16. 
2 M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler-, 
(İstanbul: Endülüs Yayınları, 1991), 17; Clement Huart, Arap ve İslâm Edebiyatı 
Tarihi, trc. Cemal Sezgin, (Ankara: yy., ts.), 70-72. 
3 Ebû Abdillah Urve b. ez-Zübeyr el-Esedî, Kitâbu’l-Meğâzî, thk ve der. Muhammed 
Mustafa Aʼ zamî, (Riyad: Mektebetüʼ t-Terbiyetiʼ l-Arabî, 1981); Josef Horovitz, 
İslâmî Tarihçiliğin Doğuşu, trc. Ramazan Altınay-Ramazan Özmen (Ankara: Ankara 
Okulu Yayınları, 2002), 26-37; Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 123. 
4 Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, 17; Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 
16. 
5 Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, 17-20. 
6 Şihâbuddîn Ebû Abdillah Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, (Beyrut: Dâru 
Sâdır, 1977), 4: 292. 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/al-madina-SIM_4405?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-1&s.q=ibn+Zab%C3%A2la
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lamaktadır. Tanıtılan şehir veya bölgenin fizikî ve coğrafî durumu-

nun yanı sıra iktisadî ve sosyal yapısı ile burada yaşayan sahabe, 

tâbiûn ve önde gelen ilim erbabı hakkında malumat aktaran bu 

eserler, farklı alanlarda zengin malzeme içermektedirler.7 

Şehir ve bölge tarihlerine yönelik ilgi sadece yeni fethedilen 

yerlerle sınırlı kalmamış ve Müslümanların iki kutsal şehri Mekke 

ve Medine’ye dair eserler de kaleme alınmıştır. Bu durumun sebep-

lerinden bazılarını Mekke’de Resulullah’ın doğduğu, çocukluk ve 

gençlik yılları ile risâletinin ilk on üç yılını geçirdiği mekânların ve 

Kâbe’nin bulunması; Medine’nin ise Resulullah’ın hayatının ve vah-

yin nüzulünün on yılına ve vahyin pratiğe dökülüp uygulanışına 

sahne olması olarak saymak mümkündür.  

Kaynaklarımız ilk örneklerinden başlayarak şehir tarihleri 

hakkında bilgi vermektedir. Sehâvî’nin (902/1497) el-ʻİlân biʼt-

Tevbîh adlı eserinde Medine’yi konu alan yirmi eser sıralanmakta-

dır.8 Yine farklı kaynaklar da Medine tarihleri hakkında bilgi ver-

mektedir.9 Fakat özellikle hicrî II ve III. asırlarda yazılan eserler bir 

kitap şeklinde günümüze ulaşmamış, bazıları sonraki dönem eserle-

rinde kendilerine yapılan atıflar sayesinde kısmî olarak mevcudiye-

tini sürdürürken büyük bölümü de tamamen kaybolmuştur.10 Nite-

kim Sehâvîʼnin isim ve müelliflerini naklettiği eserlerin ancak bir 

                                                   
7 Mustafa Fayda, “İslam Dünyasındaki İlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’nin Medîne-i 
Münevvere Tarihi”, Ankara Ünv. İFD, 28 (1986): 168. 
8 Şemsuddin Muhammed b. Abdirrahmân es-Sehâvî, el-İ’lân bi’t-Tevbîh li- men 
Zemme Ehle’t-Târîh, thk. Salih Ahmed Ali, (Beyrut: Dâruʼ l-Kütübi’l-İlmiyye, ts., 
273-275; Franz Rosenthal, İlmuʼ t-Târîh indeʼ l-Müslimîn, Arapçaya trc. Salih 
Ahmed (Bağdat: Mektebetüʼ l-Müsennâ, 1963), 641-643. ʻ Useylân, İbn Zebâle’den 

günümüze kadar Medine tarihi ile ilgili yazılmış eserler hakkında özlü malumat 
vermektedir. Abdullah b. Abdirrahîm ʻ Useylan, el-Medînetüʼ l-Münevver fî Âsâriʼ l-
Müellifîn veʼ l-Bâhisîne Kadîmen ve Hadîsen, (Medine: Mektebetüʼ l-Melik Fahd, 
1997), 22-181. 
 9 Örneğin Ubeydullah b. Ebî Saîd el-Verrâkʼ ın Kitabuʼ l-Medîne ve Ahbâruha adlı 
bir eser telif ettiği nakledilmektedir ancak bu eser de kayıptır. Bkz., Ebu’l-Ferec 
Muhammed b. İshâk en-Nedîm, el-Fihrist, thk. İbrahim Ramazan (Beyrut: Dâru’l-

Mârife, 1994), 138; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetüʼ l-Ârifîn Esmâuʼ l-Müellifîn ve 
Âsâruʼ l-Musannifîn, (Beyrut: Dâru İhyâiʼ t-Turâsiʼ l-Arabî, 1955), 1: 646. 
10 Harry Munt, “Writing the History of an Arabian Holy City: Ibn Zabala and the 
First Local History of Medina”, Brill-Arabica, 59 (2012): 6-11. 
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kısmı günümüze ulaşmıştır. Bunların en eski tarihlisi ise İbn Şeb-

beʼye (262/876) ait Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere adlı çalışmadır.11  

Asıl nüshası kayıp olan ve günümüze kadar ulaşamayan 

eserlerden biri de Muhammed b. Hasan İbn Zebâle’ye (199/814) ait 

Ahbâru’l-Medîne olup bu eser, sadece Medine değil belki de Hicaz 

bölgesine ait ilk şehir tarihlerindendir. Bildiğimiz kadarıyla İbn 

Zebâleʼden önce Hicaz bölgesi şehirlerinden birine ait telif edilen 

şehir tarihi, Hasan el-Basrîʼnin (110/728) Mekkeʼye dair, Fazîletüʼl-

Mücâvere fî Mekketiʼl-Mükerreme adlı eseridir.12 İlk yerel tarihin İbn 

Abdilhakem’in (257/871) Mısır’a ait Futûhu Mısr ve Ahbâruhâ adlı 

eseri olduğunu ve hicrî 3. yüzyıldan itibaren yerel tarihî rivâyetlerin 

toplanmaya başladığını kaydeden Gibb13 ise Hasan el-Basrî ve İbn 

Zebâleʼnin eserlerini göz ardı etmektedir.  

Kaynaklarımızda İbn Zebâleʼnin hayatına dair çok az malu-

mat bulunmaktadır. Müellifin Medine’de yaşadığı, Mahzûm kabile-

sinin mevlâsı olduğu14 ve Abdülazîz isimli bir oğlunun bulunduğu15 

dışında hayatı ile ilgili neredeyse başka hiç bir bilgi yoktur. Kendi-

sinin Medineʼde mi doğduğu yoksa Mekkeʼde doğup sonradan mı 

Medineʼye geldiği de açık değildir.16 Vefat tarihine ilişkin olarak ise 

klasik kaynaklardan sadece İbn Hacerʼin Takrîb“inde “200ʼden önce 

vefat etti” ibaresi yer almaktadır.17 Bu tarihin 199 olarak kabulü ise 

müellifin eserini 199 Safer ayında yazdığını ifade etmesine dayan-

                                                   
11 Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe en-Numeyrî el-Basrî, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, 
thk. Ali Muhammed Denrel-Yâsin Sadüddîn Beyân (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l- 
İlmiyye, 2012). 
12 Hasan el-Basrî, Fazîletüʼ l-Mücâvere fî Mekketiʼ l-Mükerreme, trc. Mustafa Hami 

(İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1280/1864). 
13 Hamilton Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, trc. Hayrettin Yücesoy 
v.dğr. (İstanbul: Endülüs Yayınları, 1991), 136.  
14 Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Târîhuʼ l-Kebîr, thk. Hâşim en-
Nedvî, Dâiratu Meârifiʼ l-Usmâniyye, Haydarabad ts., 1: 67; Ebu’l-Fadl Ahmed b. 
Ali b. Muhammed el-Askalânî, Takrîbuʼ t-Tehzîb, thk. Âdil Mürşid (Beyrut: 

Müessesetüʼ r-Risâle, 1999), 409. 
15 Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Askalânî, Tehzîbu’t-Tehzîb, thk. 
İbrahim ez-Zeybek-Âdil Mürşîd (Beyrut: Müessesetüʼ r-Risâle, ts.), 3: 540. 
16 İbn Zebâle, Ahbâruʼ l-Medîne, 24. 
17 İbn Hacer, Takrîbuʼ t-Tehzîb, 409. 
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maktadır.18 Bu da, İbn Hacer’in verdiği tarihin doğru olması koşu-

luyla, İbn Zebâle’nin eserini telif ettikten kısa bir süre sonra vefat 

ettiğini göstermektedir.  

İbn Zebâle’nin Medine tarihi hakkındaki kitabının şöhretine 

ve muahhar Medine tarihçilerinden çoğu tarafından kendisine iti-

mat edilen bir âlim olarak görülmesine rağmen hal tercemeleri hak-

kında çalışmalar yapan müellifler ona gereken ihtimamı gösterme-

mişlerdir. Belki de bu durum, hadis ilminde “zayıf” sayılmasından 

kaynaklanmaktadır. Diğer pek çok âlimin aksine müellifin hayatının 

türlü yönleri ve eserlerini korumakla ilgilenilmemiş, buna mukâbil 

İbn Zebâle, pek çok âlimin eserlerinde dayandıkları ve Medine ve 

kısımlarının haberlerini kendisinden çokça naklettikleri bir isim 

olmuştur.19 

Kaynaklarda hayatına dair çok az bilgi sunulmasının aksine 

ricâl kitaplarında hadis ilmindeki durumuna geniş yer ayrılmıştır. 

Cerh ve taʼdil âlimleri İbn Zebâleʼyi cerh etmişler, “sika” olmadığını 

söyleyerek, kendisi için “metrûk”, “kezzâb”, “zayıf” gibi ifadeler kul-

lanmışlardır. Bu eserlerde İbn Zebâle, “Medine Kurʼan ile fetholun-

du, diğer yerler ise kılıçla” şeklinde uydurma bir hadis rivâyet et-

mekle ayrıca tenkit edilmiştir.20 Hadis otoritelerinin Vâkıdî 

(207/822) gibi önemli tarihçiler için de bu tür ifadeleri kullanmış 

olmaları,21 onların tenkitlerinin tarihçilik açısından bağlayıcı olma-

dığını ve bu değerlendirmeleri kendi ilim dallarının ölçütlerine göre 

                                                   
18 Ebû Abdillah Muhibbuddîn Muhammed Bağdâdî, ed-Dürretü’s-Semîne fî Târîhi’l-
Medîne, thk. Muhammed Zeynuhum Muhammed Azb (Kahire: Mektebetü’s-
Sekâfeti’d-Dîniyye, 1995), 181. 
19 İbn Zebâle, Ahbâruʼ l-Medîne, (neşreden notu), 272-273. 
20 Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed b. İdris, Kitâbuʼ l-Cerh veʼ t-
Taʼ dîl, thk. Abdurrahman b. Yahya (Beyrut: Dâruʼ l-Kütübiʼ l-İlmiyye, 1952), 7: 
228; Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed et-Temîmî (ö. 354/965), 
Kitâbuʼ l-Mecrûhîn mineʼ l-Muhaddisîn, thk. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî, (Riyad: 
Dâruʼ s-Sumeyʻ î, 2000), 2: 286; Cemâluddin Ebu’l-Haccâc Yusuf el-Mizzî (ö. 
742/1341), Tehzîbuʼ l-Kemâl fî Esmâiʼ r-Ricâl, I-XXXV, thk. Beşşâr Avvâd Maʼ rûf 

(Beyrut: Müesssesetüʼ r-Risâle, 1992), 25: 64-66; İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, 3: 
541. 
21 Vâkıdî’nin cerh edilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bk., Öz, İlk Siyer Kaynakları 
ve Müellifleri, 305-320. 
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yaptıklarını ortaya koymaktadır. Ebû Dâvud da İbn Zebâleʼyi “kez-

zâb” olarak nitelendirmesine22 rağmen ondan rivâyette bulunmuş-

tur.23 

İbn Hacer ve Mizzî, İbn Zebâle’nin kendilerinden rivâyette bu-

lunduğu çok sayıda isme yer vermektedirler. Mizzî tarafından İbn 

Zebâle’nin kaynakları olarak verilen isimlerin sayısı yüz beş24 iken 

İbn Hacer hepsini zikretmeyerek on dördünün ismini vermiş ancak 

başka kaynaklarının da olduğunu belirtmiştir.25 Bunlar içinde en 

dikkat çekeni aynı zamanda hocası da olan Mâlik b. Enes’tir.  

Özellikle Semhûdî’de yer alan İbn Zebâle rivâyetleri senedsiz-

dir. Bunda İbn Zebâle’nin özellikle şehrin topografisine ve fizikî un-

surlarına dair verdiği malumatın şahsi gözlemlerine dayanmış ol-

ması etkilidir.26 Semhûdîʼnin “İbn Zebâle, Medine ehlinin ileri gelen-

lerinden aldığı bilgilere isnâd ettiği Medineʼnin ilk sakinleri konusu 

ile kitabına başladı.”27 ifadesi müellifin kaynaklarının bir kısmının 

kimliğine işaret etmektedir. Bunun yanında Semhûdi, müellifi Mâlik 

b. Enesʼin talebesi olarak tanıtmaktadır.28  

Müellifin râvileri ise başta Zübeyr b. Bekkâr olmak üzere 

Mizzîʼde on altı, İbn Hacerʼde sekiz isimdir. Râvileri arasında oğlu 

Abdülaziz de bulunmaktadır. Bu isimler İbn Zebâle’nin yaşadığı 

Medine’nin yanı sıra Mısır, Neysabur, Irak ve Mekke gibi farklı coğ-

rafyalara mensuplardır.29 Bu da Ahbâru’l-Medîne’nin bu bölgelerin 

müellifleri tarafından da yoğun olarak kaynak gösterilmesinin sebe-

bini teşkil etmektedir.  

                                                   
22 Mizzî, Tehzîbuʼ l-Kemâl, 25: 66; İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, 3: 541. 
23 Mizzî, Tehzîbuʼ l-Kemâl, 25: 67. 
24 Mizzî, Tehzîbuʼ l-Kemâl, 25: 61-64. 
25 İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, 3: 540. İbn Ebî Hâtim’de çok daha az sayıda isme 
yer verilerek İbn Zebâle’nin kendilerinden rivâyette bulunduğu kişiler, Mâlik b. 
Enes, Süleyman b. Bilâl ve Abdülaziz b. ed-Deraverdî; râvileri ise Ahmed b. Salih, 
Hârun b. Abdillah, Ömer b. Şebbe ve Süleyman el-Kazâz oldukları 
nakledilmektedir. İbn Ebî Hâtim, Kitâbuʼ l-Cerh veʼ t-Taʼ dîl, 7: 227. 
26 İbn Zebâle, Ahbâruʼ l-Medîne, (cem edenler), 38. 
27 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1: 126. 
28 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1: 15. 
29 Mizzî, Tehzîbuʼ l-Kemâl, 25: 64; İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, 3: 540-541. 
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İbn Zebâle hem tarihçi ve nesep âlimi30 hem de fakîh31 olarak 

nitelendirilmiştir. Kendisine atfedilen eserlerin bir kısmı da nesep ile 

ilgilidir. Kitâbuʼl-Elkâb ve Mesâlibuʼl-Ensâb,32 adlı eserleri hakkında 

neredeyse hiç bir bilgi yoktur.  Öğrencisi ve en önemli râvisi Zübeyr 

b. Bekkârʼın bir kısmını rivâyet ettiği Kitâbu Ezvâciʼn-Nebî’nin ise 

kendisine âidiyeti tartışmalıdır.33  

Muhammed b. Hasan İbn Zebâleʼnin en önemli ve müstakil 

bir şekilde olmasa da kendisinden yapılan rivâyetler yoluyla bir kı-

sım muhtevası günümüze kadar ulaşan eseri Ahbâruʼl-Medîneʼdir. 

Medine tarihçileri arasında İbn Zebâle’nin önemi, ilklerden olması-

nın yanı sıra kendisinden sonraki eserlerde rivâyetlerinin fazlaca 

kullanılmasından ve bu alanda temel otoritelerden sayılmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Ahbâruʼl-Medîneʼnin, yazıldığı dönemde bir “kitap” formunda 

olup olmadığı konusunda tartışmalar34 olmakla birlikte müellifin, 

“Bu kitabımızı Safer 199ʼda yazdığımızda Mescidʼin avlusunda on 

dokuz çeşme vardı” ifadesi,35 İbnuʼn-Nedîmʼin eserden “kitap” ola-

rak bahsetmesi36 Sehâvî’nin de “geniş hacimli bir cilde” sahip oldu-

ğu şeklindeki kaydı,37 eserin bir kitap olarak telif edildiğini göster-

mektedir. Bununla birlikte kitabın ders kaynağı olduğu ve muhte-

melen müellifin buradaki malumatı öğrencilerine, dersleri yoluyla 

aktardığı şeklinde değerlendirmeler de mevcuttur.38 Abdullah 

ʻUseylân, Ahbâruʼl-Medîneʼnin Semhûdî tarafından büyük ölçüde 

kaynak olarak kullanılmasının, eserin Semhûdîʼye kadar korundu-

                                                   
30 İbnuʼ n-Nedîm, Fihrist, 138. 
31 Ömer Rıza Kehhâle, Mu’cemuʼ l-Müellifîn, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993), 3: 
219. 
32 Bekr Ebû Zeyd, Tabakatuʼ n-Nessâbîn, (Riyad: Dâruʼ r-Rüşd, 1938), 39. 
33 Bk., İbn Zebâle, Ahbâruʼ l-Medîne, 63-64. 
34 Bk., Munt, “Writing the History of an Arabian Holy City: Ibn Zabala and the First 

Local History of Medina”, 17. 
35 İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 181. 
36 İbnuʼ n-Nedîm, Fihrist, 138. 
37 Sehâvî, el-İʼ lân veʼ t-Tevbîh, 274. 
38 Munt, “Writing the History of an Arabian Holy City: Ibn Zabala and the First 
Local History of Medina”, 17. 
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ğunu gösterdiğini de belirtmektedir.39 Semhûdîʼnin “İbn Zebâle ki-

tabına Medineʼnin ilk sakinleri ile başladı”40  ve “İbn Zebâleʼnin ki-

tabında”41 ifadeleri de ‘Useylânʼın tespitini doğrulamaktadır. 

Eserin müstakil olarak mevcut olmaması bazı araştırmacıları, 

eserden yapılan alıntıları bir araya getirerek inşâ türünden çalışma-

lar yapmaya sevk etmiştir. Ferdinand Wüstenfeldʼin Geschichte der 

Stadt Medina im Auszuge aus dem Arabischen des Samhûdi adlı ça-

lışması bu türden bir eser olup, Ahbâruʼl-Medîneʼden yalnızca Sem-

hûdî tarafından yapılan alıntıları kapsamaktadır.42 Daha geniş kap-

samlı olan bir diğer inşâ türü eser ise Medineʼde Merkezü Buhûs ve 

Dırâsât tarafından ortaya konulmuş ve bu çalışmada İbn Zebâleʼnin 

rivâyetlerinin on iki farklı kaynaktan derlendiği belirtilmiştir. Bu 

kaynaklar, İbn Zebâleʼye atfedilen ve ancak bir kısmı talebesi Zü-

beyr b. Bekkâr tarafından rivâyet edilen Müntehab min Kitâbi Ez-

vâciʼn-Nebî,  İbn Şebbeʼnin (262/876) Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, 

Ebû İshak Harbîʼnin (285/898) el-Menâsik ve Emâkinu Tarîki’l-Hac 

ve Meâlimü’l-Cezîre, İbnuʼn-Nedîmʼin (385/995) el-Fihrist, İbnu’n-

Neccârʼın (643/1245), ed-Dürretü’s-Semîne fî Târîhi’l-Medîne, 

Cemâluddin Muhammed b. Ahmed el-Matarîʼnin  (741/1340) et-

Ta’rîf bi mâ Enseti’l-Hicre min Meâlimi Dâri’l-Hicre, Cemâluddin el-

Mizzîʼnin (742/1341) Tehzîbuʼl-Kemâl  fî Esmâiʼr-Ricâl, Ebû Abdillah 

Muhammed b. Ahmed ez-Zehebîʼnin (748/1348) Mîzânuʼl-İʼtidâl fî 

Nakdiʼr-Ricâl, Zeynuddîn Ebû Bekr el-Merâğîʼnin (816/1413) 

Tahkîkü’n-Nusra bi-Telhîsi Meâlimi Dâri’l-Hicre, Şemsuddîn es-

Sehâvîʼnin (902/1497), et-Tuhfetu’l-Latîfe fi Târîhi’l-Medîneti’ş-Şerîfe, 

Nûruddin Ali b. Ahmed es-Semhûdîʼnin (911/1506), Vefâu’l-Vefâ bi 

Ahbâri Dâri’l-Mustafâ, Ahmed b. Abdilhamîd el-Abbâsîʼnin (10. yy) 

                                                   
39 ʻ Useylan, el-Medînetüʼ l-Münevver, 30. 
40 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 126. 
41 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/2: 7. 
42 Bk., Fayda, “İslam Dünyasındaki İlk Şehir Tarihleri ve İbn Şebbe’nin Medîne-i 
Münevvere Tarihi”, 173; Munt, “Writing the History of an Arabian Holy City: Ibn 
Zabala and the First Local History of Medina”, 4. 



İlk Medine Şehir Tarihçisi İbn Zebâle ve İslâm Şehir Tarihçiliğindeki Yeri 

~ 58 ~ 

Umdetüʼl-Ahbâr fî Medînetiʼl-Muhtâr  adlı eserleridir.43 Bu eserlerin 

isimleri aynı zamanda Ahbâruʼl-Medîneʼyi kaynak olarak kullanma-

ları nedeniyle de önem arz etmektedir. 

İbn Zebâleʼnin eserinden, İbnuʼn-Neccâr yaklaşık olarak kırk, 

Matarî elli, Merâğî yüz otuz, Semhûdî ise altı yüz otuz civarında ri-

vâyet nakletmişlerdir. Bu da sonraki dönem Medine şehir tarihle-

rinde İbn Zebâleʼnin güvenilir bir kaynak olarak görüldüğüne işaret 

etmektedir. Semhûdîʼnin aktardığı önemli sayıdaki rivâyet eserin 

mühim bir kısmının bu yolla bize intikal ettiğini düşündürmektedir.  

İbn Zebâleʼnin eserinin kaynak olarak kullanımı konusunda 

şu hususu da belirtmeliyiz ki; İbn Şebbe (262/876) gibi önemli bir 

Medine tarihçisinin eserinde İbn Zebâleʼden sadece yedi alıntı var-

dır. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus İbn Şebbeʼnin 

Iraklı oluşudur. Muhtemelen henüz o dönemde İbn Zebâleʼnin ri-

vâyetleri Hicaz dışına çıkmış değildir. Öğrencisi Zübeyr b. Bekkârʼın 

vefatından kısa bir süre önce Mekke kâdılığına tayin edilmesi,44 ho-

casının rivâyetlerinin Mekkeʼye ve dolayısıyla özellikle hac vesilesi 

ile şehri ziyaret eden ilim erbabına nakledilmesinin önünü açmıştır. 

İbnuʼn-Neccârʼın isnâd zincirinde yer alan isimler bu konuda bize 

ışık tutmaktadır. İbn Zebâleʼden aldığı rivâyetlerde isnâd zinciri şu 

şekildedir: 

İbnuʼn-Neccâr (643/1245)-Ebûʼl-Kâsım Zâkir Kâmil el-Haffâf 

(591/1195)-Ebû Ali Hasan b. Ahmed el-İsfehânî (515/1122)-Ebû 

Nuaym el-İsfehânî (430/1038)-Ebû Muhammed Caʼfer b. Muham-

med b. Nasîr el-Huldî (348/959-960)-Muhammed b. Abdirrahman 

el-Mahzûmî el-Mekkî (291/904)-Zübeyr b. Bekkâr (256/870)- İbn 

Zebâle (199/814).45 

Bu zincir, İbn Zebâleʼnin rivâyetlerinin Zübeyr b. Bekkâr yo-

                                                   
43 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 11-13. 
44 İbnuʼ n-Nedîm, Fihrist, 140; Ebuʼ l-Abbas Şemsüddin Ahmed b. Muhammed b. 
Ebî Bekr b. Hallikan, Vefeyâtuʼ l-Aʻ yân ve Ebnâu Ebnâiʼ z-Zamân, thk. İhsan 
Abbas, (Beyrut: Dâru Sâdır, 2013), 2: 312.   
45 İbnuʼ n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 49. Müellif burada Muhammed b. 
Abdurrahman el-Mahzûmîʼ nin rivâyeti Mekkeʼ de aldığını da kaydetmektedir.   
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luyla Mekkeʼde aktarıldığını, Bağdatlı olan Ebû Muhammed Caʼfer 

el-Huldî tarafından da Bağdatʼa götürüldüğünü ortaya koymakta-

dır. Zira el-Huldîʼnin Mekkeʼye hac ibadetinin ifâsı için defalarca 

geldiği nakledilmektedir.46 Bu şekilde Hicaz dışına da nakledilen 

Ahbâruʼl-Medîne rivâyetleri Iraklı İbnuʼn-Neccâr tarafından kullanıl-

dıktan sonra diğer Medine tarihçileri ve başka alanlarda eserler telif 

eden âlimler tarafından eserlerine alınmaya başladı.47 

Eserden yapılan alıntılarda genellikle isnâd zincirine yer ve-

rilmemiş olmakla birlikte bu zincirin bulunduğu rivâyetlerde Zübeyr 

b. Bekkâr ismi ön plana çıkmaktadır.48 İbnuʼn-Neccâr,49 Matarî50 ve 

İbn Hacer’in İbn Zebâleʼden naklettikleri rivâyetlerde Zübeyr b. 

Bekkârʼın bu konumu görülmektedir.51  

Öncelikle belirtmeliyiz ki bizatihi eserin mevcut olmaması, 

eser hakkında ayrıntılı ve isabetli tespitler yapmamıza engeldir. Zira 

eserin üzerinde yapılacak tüm tespitler sonrakilere ulaşan rivâyetle-

ri esas almakta, bütünün görülememesi muhtemelen çıkarımlarda 

eksik ve hatalara sebep olabilmektedir. Hem farklı kaynakların yap-

tığı nakiller hem de cem edilen eserdeki bazı başlıklar altında derle-

nen rivâyetler bize İbn Zebâle’nin tarih telakkisinin tenkide dayan-

madığı ve onun daha çok rivâyetleri derlemeci bir yol takip ettiği 

izlenimi verirken bazı başlıklarda ise bunun tam aksine tenkitçi bir 

tarih algısına sahip olduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte 

müellifin tematik tarih yazımı yöntemini benimseyen ilk tarihçiler-

                                                   
46 Ebu’s-Safâ Salâhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh es-Safedî, el-Vâfî bi’l-
Vefeyât, thk. Ahmed el-Arnavûd-Türkî Mustafa (Beyrut: Dâru İhyâiʼ t-Turâsiʼ l-
Arabî, 2000), 11: 109-110.    
47 Bk., Munt, “Writing the History of an Arabian Holy City: Ibn Zabala and the First 
Local History of Medina”, 24-25. 
48 Şemsuddîn es-Sehâvî, et-Tuhfetu’l-Latîfe fi Târîhi’l-Medîneti’ş-Şerîfe, (Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993), 2: 469. 
49 İbnuʼ n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 32, 49, 63, 95, 105, 106, 107, 109, 147-

148, 151, 154, 171, 180, 205, 211, 212, 222, 224, 229. 
50 Cemalüddin Muhammed b. Ahmed el-Matarî, et-Ta’rîf bi mâ Enseti’l-Hicre min 
Meâlimi Dâri’l-Hicre, thk. Süleyman er-Rahîlî (Riyad: Dâretü’l-Melik Abdülaziz, 
2005), 56, 65, 87, 113, 118, 145, 152, 156, 158, 175, 178, 184, 190, 192, 194. 
51 Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Askalânî, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 
(Mısır: Dâru’l-Kütüb, ts.), 7: 210; 8: 67. 
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den olduğunu söylemek mümkündür. 

İslâm dünyasındaki şehir tarihlerinin bir kısmı yazılış usûlle-

ri bakımından iki kategoriye ayrılmaktadır: Bir kısmı şehirdeki olay-

ları kronolojik olarak ele alır. Bu usûldeki şehir tarihi bir şehir öze-

linde yapılan kronolojik bir çalışmadır ki Narşahîʼnin (348/959) 

Târihu Buhara adlı eserini bu kategoride mütalaa edebiliriz.52 Bir 

kısım şehir tarihleri de ele aldıkları şehirde yaşayan meşhur kişile-

rin biyografilerini sunan prosopografik eserlerdir. Bu çalışmalarda 

genellikle şehrin müslüman kimliğini kazanmasından itibaren mü-

ellifin yaşadığı döneme kadar o şehirde ˗ister kalıcı ister geçici 

ikâmet etmiş olsun˗ yaşamış sahabe, tâbiûn, âlim, devlet adamı gibi 

meşhur isimlerin hayat hikâyelerine yer verilmektedir. Bu türün 

başlıca örneğini ise Hatîbu’l-Bağdâdîʼnin (463/1071) Târîhu Bağdâd  

isimli eseri oluşturmaktadır.53 Bu ayrımın kesin olduğunu söylemek 

ise mümkün değildir. Zira kronolojik şehir tarihleri yer yer biyogra-

fik malumat da içerebilmekte, buna mukâbil prosopografik çalışma-

larda da ele alınan şahsın biyografisinde kronolojik unsurlara yer 

verilebilmektedir. Bununla beraber her iki tür çalışmalar da fedâil 

ve topografik bilgilere değinebilmektedir. Kendisinden nakledilen 

rivâyetlere göre bir değerlendirme yaptığımızda İbn Zebâleʼnin 

Ahbâruʼl-Medîne adlı eseri iki türe de uymamaktadır. Eserde şehrin 

ilk sâkinleri, Yahudilerin şehre göçü, Akabe görüşmeleri gibi tarihi 

bilgilerin aktarımında kronolojik değil tematik yöntem uygulanmış-

tır. Bununla beraber şehirde yaşayan meşhur isimlerin hal terceme-

lerine ise yer verilmemiştir. Müellifin yerel tarih yazım usûlü kendi-

sinden sonra kaleme alınan Mekke ve Medine tarihlerinde de takip 

edilmiş, Matarî, İbnuʼn-Neccâr, Semhûdî gibi müellifler de eserlerini 

İbn Zebâleʼnin usûlü ile telif etmişlerdir.54 

                                                   
52 Ebû Bekr Muhammed b. Ca’fer en-Narşahî, Târîhu Buhârâ, trc. Erkan Göksu 
(Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013).  
53 Ebû Bekr Ahmed b. Ali b. Sâbit el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, thk. Beşşâr Avvâd 
Marûf (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 2001). 
54 Ayrıca bk., Munt, “Writing the History of an Arabian Holy City: Ibn Zabala and 
the First Local History of Medina”, 29-30. 
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Ahbâruʼl-Medîneʼden yapılan nakiller, muhtevasına dair de-

ğerlendirme yapma imkânı sağlamaktadır. Bu rivâyetler sonraki 

dönem Medine tarihlerindeki konuların neredeyse tamamının onun 

eserinde de mevcut olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kaynakların müelliften en fazla nakilde bulundukları konula-

rın başında Mescid-i Nebevî gelmektedir. Mescid-i Nebevînin inşa 

süreci, Mescid’in dış ve iç ölçüleri, sütun sayısı ve sütunların özel-

likleri, kapıları, minberi, Resulullah’ın hitap ederken üzerine çıktığı 

ağaç gövdesi ve evi olarak kullandığı odalar hakkındaki rivâyetler 

oldukça ayrıntılıdır. Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in 

kabirlerinin sıralanışı hakkında İbn Zebâle’den gelen beş farklı ri-

vâyet bulunmaktadır. Mescid’in müellifin yaşadığı döneme kadar 

geçirdiği genişletme ve yenilenme çalışmalarının da eserde önemli 

yer tuttuğu anlaşılmaktadır. İbn Zebâleʼnin bu konudaki rivâyetleri 

şehir tarihleri dışındaki çalışmalarda da ilk kaynak olarak gösteril-

miş55 ve farklı konulara ışık tutmuştur. Örneğin Ahbâruʼl-

Medîneʼden aktarılan bir rivâyete göre Velîd b. Abdülmelîk (705-

715) döneminde yapılan restorasyon çalışmalarında Halife, Bizans 

İmparatoruʼna mektup yazarak usta ve mozaik taş göndermesini 

istemiş, bu isteğe olumlu yanıt veren İmparator da mozaiklerle be-

raber yirmi usta ve onlara ödenmek üzere seksen bin dinar para 

göndermişti.56 İbn Zebâleʼnin bu rivâyeti şehir ve Mescidʼin tarihi-

nin yanında devletlerarası ilişkilerin tarihi bakımından da son dere-

ce önemli bulunmuştur.57 Mescid’de dikkat edilmesi gereken husus-

lar, kıblenin tahvîli, Mescid’in etrafındaki evler hakkındaki özlü bil-

giler, Resulullah’ın bayram namazlarını kıldırmak için kullandığı 

Musalla ve faziletleri, Mescid’in fazileti, başta Kuba Mescidi olmak 

üzere Medine dâhilindeki ve Mekke-Medine arasındaki mescitlerin 

                                                   
55 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 69-132; İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 151, 

152, 173, 180, 212; Matarî, et-Ta’rîf, 81-82, 87, 113, 235 Semhûdî, I/I, 245, 247, 
249, 250, 251, 252, 253, 256, 259, 263, 264, 279; I/II, 7, 10, 13, 15, 22, 30, 31. 
56 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/2: 94-95. 
57 Hamilton Gibb,, “Arab-Byzantine Relations under the Umayyad Caliphate”, 
Dumbarton Oaks Papers, 12 (1958): 228-229. 
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tanıtımı İbn Zebâleʼnin yer verdiği diğer bahislerdir.58 

Medine İslâm toplumunun teşekkülünde dönüm noktası olan  

“Akabe Görüşmeleri” ve “Resulullah’ın Mekke’den Medine’ye Hicre-

ti”59 gibi siyasî tarihle ilgili konular da eserde yer bulmuştur. Müelli-

fin aktardığı bir diğer siyasî konulu rivâyet ise Harre Vakası ile ilgi-

lidir.60 

Medine’ye ilk yerleşen topluluklar hakkında İbn Zebâleʼnin 

verdiği bilgiler61 sonraki Medine tarihlerinde kendisini ön plana çı-

karmaktadır. Semhûdîʼnin aktardığına göre Ahbâruʼl-Medîne bu 

konu ile başlamakta ve burada Hz. Dâvud’un Sa’l ve Fâlic adlı top-

luluklarla yaptığı savaş anlatılmaktadır.62 Yahudiler, Evs ve Haz-

rec’in Medine’ye yerleşim süreci ve aralarında vukû bulan hadiseler 

eserin ele aldığı diğer konulardır.63 İslâm öncesi dönemde Medineʼde 

yaşayan Yahudilere dair verilen bilgilerin çoğunda müellifin tek 

kaynak olması eserin önemini bir kez daha artırmakta ve Medine 

Yahudilerine ait bilgileri ona borçlu olduğumuzu göstermektedir.64 

Özellikle Evs ve Hazrec’in Yesrib’de yerleştikleri mahalleler ve bina 

ettikleri utumlar (kale türünde korunaklı evler) konusunda ayrıntı-

lara kadar inildiğini söylemek mümkündür.65 Bu konulardaki ma-

lumatlarda da İbn Zebâle ilk kaynaktır.66 Medine’nin isimlerine ayrı 

başlıklar halinde yer verilmesi ilk olarak İbn Zebâle’de daha sonra 

İbnu’n-Neccâr67 ve Semhûdî’de 68 gördüğümüz bir husustur. 

                                                   
58 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 138-163; İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 147-

148, 171; Matarî, et-Ta’rîf, 134, 135, 139, 145, 190, 192, 199, 201, 205; Semhûdî, 
Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 100, 269, 273, 274, 275. 
59 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 69-70; İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 49-50 
Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 38, 173, 199. 
60 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 204. 
61 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 165-167; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 127. 
62 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 126. 
63 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 167-173; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 15, 129, 132, 
141. 
64 Lecker, Michael, Muslims, Jews And Pagans –Studies on Early Islamic Medina–, 

Brill, Leiden 1995, 132. 
65 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 174-183; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 56, 151, 152, 
155, 157, 167, 168. 
66 Lecker, Muslims, Jews And Pagans, 51. 
67 İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 27-34. 
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Ahbâruʼl-Medîneʼden alınan rivâyetlerde Medine’nin altı ismine yer 

verilmiş olması69 muahhar kaynaklarda çok daha fazla isme deği-

nildiği70 göz önüne alındığında bu isimlerin daha sonraki dönemde 

konulan isimler olduğunu düşündürmektedir.  

Eserden yapılan nakiller, hicretten sonra Hz. Peygamberʼin 

Muhacirlerin Medineʼye intibaklarını sağlamak ve Kureyşʼle müca-

delede psikolojik ve konjoktürel olarak eşit konuma gelmek üzere 

uygulamaya koyduğu Medineʼnin haram bölge sayılması uygulama-

sının, İbn Zebâleʼnin eserinde yer aldığını göstermektedir.71 

Diğer şehir tarihlerinde de örneği olduğu gibi Mekke ve Medi-

ne şehirlerini konu alan tarihlerde bu beldelerin faziletine ayrılmış 

bir bölüm mutlaka bulunmaktadır. İbn Zebâle, belki de bu gelene-

ğin başlatıcısı olarak Medine’nin fazileti ile ilgili rivâyetleri aktarmış-

tır. Bu konudaki rivâyetlerde Medine’nin fazileti, Medine’de kötülük 

yapanlar için vaîd, Resulullah’ın Medine’ye olan sevgisi, Resulul-

lah’ın şehir için bereket duası, Medine’de görülen vebanın başka 

yere nakli için yapılan dua, toprağının ve hurmasının şifa oluşu, 

Resulullahʼın kabrini ziyaret etmenin faziletine dair malumatlar yer 

almaktadır.72 

İbn Zebâleʼnin eserinden yapılan nakillerin bir kısmı da Bakî’ 

ve buradaki kabirler ile ilgilidir. Rivâyetlerin içeriği buranın önemine 

ve faziletine dair sözler, Resulullah’ın buraya gelip burada medfûn 

olanlar için yaptığı dua ve burada defnedilmiş olan on iki ismin 

kabri ile ilgili bilgilerdir.73   

                                                                                                                                       

68 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 15-32. 
69 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 184-187; İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 31; 
Matarî, et-Ta’rîf, 56; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 16-17, 19, 32. 
70 Matarî, et-Ta’rîf, 56-58. 
71 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 188-192; Matarî, et-Ta’rîf, 184; Semhûdî, Vefâu’l-
Vefâ, 1/1: 89, 92. 
72 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 193-204; İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 63, 

222; Matarî, et-Ta’rîf, 65, 194; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/1: 43, 45, 47, 51, 53, 61, 
98. 
73 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 205-210; İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 229, 
230; Matarî, et-Ta’rîf, 118. 
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Müellif, eserinde şehrin topografik özelliklerine de eğilmiştir. 

Medine’nin önemli kuyuları74 ve vadileri75 bu bağlamda yer verdiği, 

konulardır. Vadiler içinde en fazla payı Akîk Vadisi almıştır. Medi-

ne’deki çeşitli mahaller ile ilgili rivâyetlerde bu mevkilerin tanıtılma-

sından çok onların isimlerinin yer aldığı görülmektedir.76 Medine 

çarşısına dair rivâyetlerde ise çarşının kuruluşundan, sınırlarına 

kadar pek çok konuda çeşitli bilgilere değinilmiştir.77  

Böylece Ahbâruʼl-Medîne şehrin, İslâm öncesi tarihinden 

sâkinlerine, fizîkî unsurlarından faziletine kadar pek çok farklı ko-

nuyu ele almış ve bu yönüyle de diğer Medine şehir tarihlerine ör-

neklik teşkil etmiştir. 

Sonuç 

İbn Zebâleʼnin Ahbâruʼl-Medîne isimli eseri Medine tarihi açı-

sından ilk, Hicaz tarihinde de ikinci eserdir. Müellifin erken dönem-

de yaşamış olması yazılı kaynakları yanında şifahi kaynaklara ve 

şahsî gözlemlerine dayanmasını da beraberinde getirmiştir. Bu da 

onun eserinin kıymetini artırmaktadır. 

Ahbâruʼl-Medîne, kendisinden sonraki Medine tarihçilerinin 

itimat ettiği ve sıklıkla kullandığı bir kaynaktır. Semhûdî başta ol-

mak üzere pek çok Medine şehir tarihi müellifleri eserden aldıkları 

bilgilere kendi çalışmalarında yer vermişlerdir. Eser benimsediği 

usûl yönünden sonraki şehir tarihlerine öncülük ettiği gibi ele aldığı 

konularda da bu vasfını ortaya koymuştur. Şehrin isimlerine, fazi-

letlerine yer vermek gibi hususlar İbn Zebâle ile başlamış olup son-

raki yüzyıllara ait Medine tarihlerinde de görülmektedir. 

İbn Zebâleʼnin eserinin bir diğer önemli vasfı da İslâm öncesi 

                                                   
74 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 211-221; İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 104, 
105, 106, 107; Matarî, et-Ta’rîf, 152, 153, 156, 158; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 2/1: 
121, 124, 133, 136, 143, 144. 
75 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne,  221-229; İbnu’n-Neccâr, ed-Dürretü’s-Semîne, 95-

96; Matarî, et-Ta’rîf, 175, 177, 178; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 2/1: 185, 186, 188. 
76 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 231-238. 
77 İbn Zebâle, Ahbâru Medîne, 239-244; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, 1/2: 252, 253, 254, 
255. 
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dönem Medine Yahudileri, şehirdeki kale ve utumlar gibi konularda 

bugün sahip olunan bilgilerin büyük bölümünün alındığı ilk kaynak 

olmasıdır. Müellifin bu konulara dair verdiği bilgiler kendi şifahi 

kaynaklarından elde edilmiş ve bir kısmına da şahsi gözlemleri so-

nucu ulaşılmış olup eser, kendisinden sonraki müverrihlerin ulaşa-

bildikleri en erken dönem yazılı kaynak olmuştur. 

Eser, Mescid-i Nebevî konusunda verdiği bilgilerle de eşsizdir. 

Mescidʼin fiziki unsurlarına dair verdiği ayrıntılı bilgiler ve kendi 

dönemine kadar defaatle yapılan yenileme ve genişletme çalışmala-

rını aktaran ilk yazılı kaynak olması, muahhar tarih kitaplarında 

İbn Zebâleʼyi mutlaka başvurulması gereken bir kaynak konumuna 

getirmiştir. Muhaddislerin kendi kriterlerine göre müellifi cerh etmiş 

olmaları, tarihçiliğine gölge düşürmemiş, İbn Hacer gibi kendisini 

cerh eden müellifler dahi tarihî konularda İbn Zebâleʼden nakilde 

bulunmakta sakınca görmemişlerdir. 
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The First Medina Local Historian Ibn Zabala and His Place 

In Islamic Local Historiography 

 

Summary 

Islamic historiography begins with the writing of the inspira-

tion. For the Qurʾān gives simultaneous information about the 

Prophet's period. It also narrates the stories for a specific purpose. 

The first examples of Muslim authors in history writing are about 

the life of the Prophet Muḥammad. The desire to transmit his exam-

ple to future generations is an important influence here. Umayyad 

period were the time written the first sīras. 

The Islamic historiography began with sīra and maghāzī, and 

then continued with other species. One of the earliest of these is 

local history. In a city-specific history narrative dates back to the 

second century. We find the presentation of the newly conquered 

places but also stories of the city that occupy sacred sites such as 

Mecca and Madīna. However, most of these books are not available 

at the moment. One of them is the Akhbār al-Madīna of Ibn Zabala, 

who lived in the second century of the Hijra. As far as we know this 

book is the second story of the city. 

We have very little information about Ibn Zabala's life. How-

ever, detailed information on his situation in the science of the 

ḥadīth has been given. The ḥadīth scholars, who did not make their 

evaluations according to historiography, judged Ibn Zabala as unre-

liable. 

This lost work was then built from various sources. In these 

reports we see that Ibn Zabala does not often refer to his sources. 

This is due to the fact that he transmits most of his knowledge from 

his observations. This makes his work even more valuable and im-

portant. In addition, the passages of Akhbār al-Madīna are quoted 

in several works after the death of its author. This is the reason why 

his work has an important place in historiography. 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/createdness-of-the-quran-COM_24418?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-3&s.q=Qur%27an
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/al-madina-SIM_4405?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-1&s.q=ibn+Zab%C3%A2la
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/al-madina-SIM_4405?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-1&s.q=ibn+Zab%C3%A2la
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Since the work itself is not available, it is difficult to convey 

precise information about it. Our deductions are based on the nar-

rations compile from the work. Accordingly, this book does not rely 

on chronological or biographical narrative as it is in some other lo-

cal histories. The study preferred thematic methods and did not 

include the biographies of those living in Madīna. The method used 

has been taken as an example in some works which follow it later. 

The approach we follow in this study is to go out of the 

sources of Ibn Zabala, to determine the subjects he addresses, to 

reveal the content of these subjects and to show his influence in the 

written works that are later. 

In our research, we determined that Akhbār al-Madīna is one 

of the first stories of the city. We also found that the work is based 

on the author's observations, which gives it considerable im-

portance. We have seen that the method followed has strongly influ-

enced the works of history which succeeded him. İbn Zabala was 

the first to reserve a place for the virtues and virtues of the city in 

his texts and this habit was repeated in the works of history of 

Madīna in the following centuries. 

We note that what attributes another importance to the work 

of Ibn Zabala is that it is the first source of much of our current 

knowledge, especially on the Jews of Madīna in the pre-Islamic pe-

riod, the castles and the houses from the city. The information pro-

vided by the author comes from his own sources in oral form and 

from his personal observations. Such work was the first written 

source that the researchers could find. 

Another importance of this study is due to the knowledge of 

the masjid of the Prophet. It contains detailed information on the 

physical elements of the masjid. This is the first written source that 

conveys the work of renewal and expansion that has been done 

many times until its time. These characteristics made Ibn Zabala's 

work a source of reference in later history books. 

The fact that ḥadīth scholars do not accept Ibn Zabala to be 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/al-madina-SIM_4405?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-1&s.q=ibn+Zab%C3%A2la
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reliable according to his own criteria has not overshadowed his his-

toriography. For example, Ibn Ḥajar considered him unreliable, but 

found no objection to Ibn Zabala in history. 

Keywords: Ibn Zabala, local history, Madīna, city, historiog-

raphy. 
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Yakup Peygamberin Gözlerinin Akıbeti Konusunda  

Genel Bir Kabulün Tahlili 

 

  Öz 

Tefsirlerde yer alan bilgilere göre Yakup (as), oğlu Yûsuf’un 

ardından yıllarca gözyaşı dökmüş ve neticede gözlerini kaybetmiştir. 

Yakup peygamber altı yıl boyunca bu hal üzere kalmıştır. Yıllar son-

ra kardeşleriyle karşılaşan Yûsuf (as), kendisine yapılanları affetmiş 

ve gömleğini gözleri görmeyen babasına göndermiştir. Yüzüne göm-

leğin sürülmesiyle gözleri açılan Yakup (as) yeniden görmeye başla-

mıştır. Yapılan meal çalışmalarında da ilgili ayetler bu genel kabul 

üzerinden yorumlanmış ve Yakub’un gözlerinin kör olduğu alterna-

tifsiz tek anlam olarak sunulmuştur. Oysa birçok tefsirde ayetlerin 

anlaşılmasında bu anlam tek alternatif olarak verilmemiş, muhte-

mel ikinci bir mana olarak Yakub’un gözlerinde çok ağlamasından 

dolayı görme yetisinde zafiyet oluştuğu ifade edilmiştir. Ne var ki 

meallerde bu ikinci anlam dikkate alınmamıştır. Bu çalışma bu iki 

farklı anlamı, sure ve Kur’ân bütünlüğünde analiz ederek değerlen-

dirmeyi amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Yakup, Yûsuf, gömlek, vech. 

 

A General Consensus on the Fate of the Eyes of the Prophet 

Yaʿqūb 

Absract 

According to the information contained in the tafsīr books, 

Yaʿqūb (peace be upon him), after losing his son Yūsuf (peace be 

upon him), cried for years and eventually lost his eyes. The prophet 

Yaʿqūb remained in this condition for six years. Years later, when 

faced with his brother Yūsuf, he forgives those who have done him 

and sent the shirt to his father. When Yaʿqūb passed Yūsuf's shirt 
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to his face, his eyes were opened and he began to see it again. The 

corresponding verses were interpreted through this general ac-

ceptance and the eyes of Yaʿqūb became blind, was the only accept-

ed sense without any alternative. However, in many books of tafsīr, 

this meaning has not been given as being unique. Indeed a second 

reason could make Yaʿqūb blind, his intense crying would have 

weakened his sight. However, this second meaning has not been 

taken into account in the Qurʾān translations. This study seeks to 

evaluate these two different meanings by analyzing in terms of both 

the sūra and the Qurʾān. 

Keywords: The Qurʾān, Yaʿqūb, Yūsuf, ḳamīṣ, wadjh. 

Giriş 

Yakub’un (as) oğullarının, kardeşleri Yûsuf ile oynarken onu 

bir kurt yediğine dair yanlarında getirdikleri kanlı gömleği babaları-

na gösterdiklerinde, Yakup (as) uzun yıllar sürecek olan hüznü ile 

baş başa kalmış ve bu süreç içerisinde sürekli ağlamasından dolayı 

da gözlerini tamamen kaybettiğine dair genel kanaat, kıssanın yer 

aldığı Yûsuf Suresi’nin tefsirinde de etkili olmuş, ilgili ayetler bu 

anlayış çerçevesinde tefsir edilmiştir. Aynı durum, meallerde de ge-

çerli olup inceleyebildiğimiz bütün mealler, Yakub'un (as) gözlerinin 

durumuna temas eden ilgili ayetleri, onun gözlerini kaybettiği şek-

linde Türkçe'ye aktarmışlardır. 

Ne var ki bu konuda mealler tefsirlerle paralellik arz ediyor ol-

sa da bu ön kabulü ihtiva eden birçok tefsirde, aslında Yakub’un 

(as) gözlerinin görme yetisini tamamen kaybetmediği, çok ağlamak-

tan dolayı görme yetisinde zafiyetin meydana geldiği de söylenmiş, 

dolayısıyla söz konusu ayetlerde Yakub’un (as) gözlerinin tamamen 

kör olduğu şeklindeki yorumun alternatifsiz ve tek anlaşılma biçimi 

olmadığı vurgulanmış olmasına rağmen, meallerde bu şekildeki yo-

rumlara iltifat edilmemiştir. Oysa hiç de azımsanamayacak sayıdaki 

tefsirde Yakub’un (as) aslında tamamen kör olmadığı, ancak çok 

ağlaması sebebiyle gözlerinde görme zafiyetinin meydana geldiği 
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açıkça dile getirilmiştir. 

Kıssanın anlatıldığı Yûsuf Suresi, söz konusu görüşlerin ne 

derece tutarlı olduğu hakkında bir kanaat oluşturacak ölçüde ipuç-

ları sunmaktadır. Bu çalışma, Yakub’un (as) gözlerinin durumunu 

konu edinmekte ve tefsirlerde yapılan yorumları kıssa bütünlüğün-

de değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

Genel Olarak Kıssasın Seyri 

Yakup (as), oğlu Yûsuf (as) ve kardeşleri hakkındaki bilgiler, 

kaydı tutulmuş her hangi bir kaynaktan bize ulaşmış değildir. Do-

layısıyla Yakup hanedanı hakkındaki sahih bilgilere ulaşmak, an-

cak vahyin ihbarı ile mümkün olabilecektir. Nitekim söz konusu 

kıssayı “kıssaların en güzeli”1 olarak betimleyen Hz. Allah, Yûsuf 

Suresi’ne “Sen bundan önce (bu haberleri) bilmiyordun.” (Yûsuf, 

12/3) ifadesiyle giriş yaparken, “(Ey Peygamber!) İşte bunlar sana 

vahiyle bildirdiğimiz gayba dair haberlerdir. Nitekim Yûsuf’un kar-

deşleri bir araya gelip elbirliğiyle ona tuzak kurarlarken sen onların 

yanlarında değildin.” (Yûsuf, 12/102) sözleriyle sonlandırmış ve Ya-

kup hanedanına dair malumatın gaybî konulardan olduğunu ifade 

etmiştir. Dolayısıyla Yakup (as) hakkındaki malumatı, Kur’ân’dan 

takip etmek en doğru yol olacaktır. 

Kıssanın yer aldığı Yûsuf Suresi’ndeki anlatıma göre Yûsuf (as) 

henüz küçük bir çocuk iken babasına rüyasında on bir yıldızı, gü-

neş ve ayı kendisine secde eder bir halde gördüğünü söyler. Babası 

Yakup (as), oğluna rüyasını kardeşlerine anlatmamasını öğütler ve 

ardından Allah Teâlâ’nın kendisini seçkinlerden kılacağını, atası 

İbrahim ve İshâk’a olan nimetini tamamladığı gibi kendisine ve Ya-

kup hanedanına da nimetini tamamlayacağını söyler.2 Ancak kar-

deşleri Yûsuf’un babasına daha sevgili görünmesinden dolayı kıs-

kançlık hissine kapılırlar ve onu yöredeki bir kuyuya atarlar. Ora-

dan geçen bir kervan kuyudan Yûsuf’u çıkarır ve Mısır’da az bir üc-

                                                   
1 Yûsuf, 12/3. 
2 Yûsuf, 12/4-6. 
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ret karşılığı satar. Kendisini satın alan efendisinin evinde genç bir 

delikanlı olan Yûsuf’a gönül veren evin hanımı, Yûsuf’tan murat 

alma hevesi ile başlayan süreç, suçsuz olmasına rağmen Yûsuf’un 

zindana kapatılmasıyla neticelenir. Zindanda rüyasını te’vil ettiği iki 

arkadaşından sağ kalanı, gördüğü rüyasının te’vilini soran melîke 

Yûsuf’un te’vilini haber verdiğinde, Yûsuf’un bilge ve dürüst birisi 

olduğunu anlayan melîk, onu saraya davet eder ve ülke hazinesinin 

yönetimi ile görevlendirir.3 

Ülke yönetiminde söz sahibi olan Yûsuf, tıpkı melîkin rüyasını 

te’vil ettiği üzere bolluk dönemi ardından kuraklık dönemi gelir. Ül-

kede ve civar memleketlerde kuraklık yüz göstermiştir. O sıra Kenan 

diyarında yaşamakta olan Yakup hanedanında da yiyecek sıkıntısı 

bulunmaktadır. Komşu ülkelerden Mısır’a erzak almak için gidenler, 

yanlarında erzakla dönüyorlardı. Yakup (as) Mısır’daki bu stoktan 

haberdar olunca Bünyamin hariç diğer oğullarını erzak almaları için 

Mısır’a gönderir. Yûsuf (as), kendisini tanımayan kardeşlerine er-

zaklarını verir ve bir sonraki sefere diğer kardeşleri olan Bünyamin’i 

de getirmelerini ister. Yakup (as) daha önce Yûsuf’u yanlarına ver-

mekle onu kaybettiğini oğullarına hatırlatır ve ardından kendilerin-

den sağlam bir söz alarak Bünyamin’i onlara teslim eder. Ancak 

Yûsuf (as), aynı anneden olma kardeşi Bünyamin’i yanında alıkoya-

bilmek için onun payına düşen erzakın içerisine su kabını koydurur 

ve böylece Bünyamin’i Mısır’da alıkoyar. Babalarının yanına dön-

meye yüzü olmadığını söyleyen içlerinden birisi hariç, diğerleri ba-

balarına döner ve kardeşleri Bünyamin’in melîkin su kabını çalması 

nedeniyle alıkonulduğunu haber verirler.4 Bunun üzerine Yakup 

(as), “Hayır! Nefisleriniz sizi (böyle) bir işe sürükledi. (Bana düşen) 

artık, güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana geti-

rir. Çünkü O her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi yerli yerince edip ey-

leyendir. (Sonra Yakup) onlardan yüz çevirdi. ‘Vah Yûsuf’um vah!’ 

diye iç çekti ve üzüntüsünden gözleri ağardı (beyaza büründü), ke-

                                                   
3 Yûsuf, 12/8-57. 
4  Yûsuf, 12/57-82. 
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derini içine gömdü. Oğulları ona şöyle dediler: ‘Baba! Vallahi sen 

‘Yûsuf’um’ diye diye kederinden perişan olacak yahut ölüp gidecek-

sin.’ Yakup da şöyle dedi: ‘Ben şikâyetimi, derdimi yalnız Allah’a arz 

ediyorum. Ayrıca ben Allah’tan sizin bilmediğiniz birçok şeyi biliyo-

rum.’” (Yûsuf, 12/83-86) 

Yakup (as) oğullarını üçüncü defa Mısır’a gönderir ve Allah’tan 

ümitlerini kesmemelerini söyleyerek Yûsuf ve kardeşini aramalarını 

ister. Kardeşleri Mısır’a vardıklarında içine düştükleri durumdan 

Yûsuf’u haberdar edip erzak isterler. Bunun üzerine kendisini 

aşikâr eyleyen Yûsuf (as), kardeşlerini bağışladığını söyleyerek şöyle 

der: “Bu gömleğimi alıp götürün, babamın yüzüne5 koyun, görür 

hale gelsin ve bütün ailenizi alıp bana getirin.” (Yûsuf, 12/87-93) 

Kafile Mısır’dan ayrılırken Yakup (as) oğlu Yûsuf’un kokusunu aldı-

ğını söyler. Ancak yanında bulunan kişiler “Vallahi senin o eski 

şaşkınlığın devam ediyor.” (Yûsuf, 12/95) diyerek Yakub’u eleştirir-

ler. Fakat “Müjdeci gelip gömleği (Yakub’un) yüzüne koyunca, he-

men görür oldu. Ben size, ‘Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz 

şeyleri biliyorum dememiş miydim?!’ dedi.” (Yûsuf, 12/96) 

Tefsirlerde Yûsuf Kıssası ve Yakup (as) 

Yûsuf Suresi’nde geçen bu kıssayı açıklayan tefsirlere bakıldı-

ğında genel bir kanaat olarak Yakub’un (as) çok ağlamaktan dolayı 

gözlerini kaybettiği ve Yûsuf’un (as) gönderdiği gömleği yüzüne 

sürmesiyle tekrar gözlerinin görmeye başladığı anlatılmaktadır. 

Ancak tefsirler Yakub’un (as) gözlerinin kör olduğu hususunda 

alternatifsiz bir söz birliği içerisinde değillerdir. Kimi müfessirler 

Yakub’un gözlerinin kör olmadığını, çok ağlaması nedeniyle gözle-

rinde görme zafiyetinin oluştuğunu, bununla birlikte yine de gördü-

ğünü ifade etmektedirler. Ne var ki mealler tefsirlerdeki bu yoruma 

hiç iltifat etmemiş, kör olduğu ön kabulü üzerinden ortak bir yakla-

şım sergilemiştir. Gerek tefsir ve gerekse meal çalışmalarında bu ön 

                                                   
5 Kıssanın genel seyri, aynı zamanda meallerdeki genel kabule uygun olarak da 

aktarıldığı için ayette geçen “vech” kelimesi burada “yüz” anlamında tercüme 
edilmiş olup söz konusu kelimeye ileride tekrar temas edilecektir.  
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kabulü besleyen deliller ise, kıssada geçen “üzüntüsünden gözleri 

ağardı” (ve’byaddad ‘aynâhu mine’l-huzni)6; “Bu gömleğimi alıp gö-

türün, babamın yüzüne koyun, görür hale gelsin.” (İzhebû bi-kamîsî 

hâzâ fe elkûhu ‘alâ vechi ebî ye’ti basîran)7; “Müjdeci gelip gömleği 

(Yakub’un) yüzüne koyunca, görür oldu.” (Fe-lemmâ câe’l-beşîru 

elkâhu ‘alâ vechihî fe’rtedde basîran)8 ayetlerinde geçen ifadelerdir. 

Tefsirlerde verilen bilgilere göre Yakup (as), oğlu Yûsuf’tan (as) 

ayrı kaldığı 80 yıl9 boyunca durmadan ağlamış10 ve bu sebeple göz-

                                                   
6 Yûsuf, 12/84. 
7 Yûsuf, 12/93. 
8 Yûsuf, 12/96. 
9 Ebu’s-Suûd b. Muhammed el-‘İmâdî, İrşadu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kur’âni’l-

Kerîm, thk. Abdulkadir Ahmed Atâ (Riyâd: Mektebetu’r-Riyâdi’l-Hadîse, ts), 3: 

181; Ebu’t-Tayyib Sıddîk b. Huseyin b. Ali Huseyin el-Kınnevcî, Fethu’l-Beyan fi 
Mekasidi’l-Kur’ân (Beyrût: el-Mektebetu’l-Asriyye, 1992), 6: 388; Nizâmuddîn el-
Hasan b. Muhammed b. Huseyn Nîsâbûrî, Tefsîru Garâibi’l-Kur’ân ve Regâibi’l-
Furkân (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1996), 4: 118; Ebussenâ Şihâbuddîn 
Mahmûd el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’u’l-Mesânî 
(Beyrût: Dâru’l-İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, ts.), 13: 40. Yakub’un (as), oğlu Yûsuf’tan 
(as) 80 yıl ayrı kalmış olması mümkün görünmemektedir. Zira Yûsuf (as), genç 
bir delikanlı olduğunda kendisinden murat almak isteyen evin hanımına karşı 
itaat etmediğinde, muhtemelen 25 veya 30 yaşları civarındadır. Bu olay 
ardından hapse atılır ve orada 7 veya 9 yıl kalır. Ardından göreve getirildiğinde 7 
yıllık bolluk ve ardından 7 yıllık kuraklık olur. Yûsuf (as), kardeşleriyle 7 yıllık 
kuraklık döneminin ikinci yılında bir araya gelmiştir. Bu durumda Yûsuf’un (as) 
babasıyla kavuşması, 40’lı yaşlarında vuku bulmuş olması kuvvetle 
muhtemeldir. (Nitekim Ebu’s-Su’ûd çoğunluğun görüşünün de bu yönde olduğu 
kaydını düşmüştür. Bk. Ebu’s-Su’ûd, İrşâdu’l-‘Akli’s-Selîm, 4: 123.) Yakub’un 

(as), oğlu Yûsuf’tan ayrı kaldığı sürenin 80 yıllık bir süre olduğunu ifade eden 
isrâilî bir rivayette, Allah Teâlâ’nın, Yakub’un kendisinden başkasına muhabbet 
beslemesine olan kızgınlığı nedeniyle baba ile oğlunu 80 yıl ayrılığa mahkûm 
etmesine dair verilen bilgiden kaynaklanmış olabileceği ve bu bilginin tenkidine 
dair bk. Rahmet b. Sa’d, er-Rivâyâtu’l-İsrâiliyye fî Kissati Yûsuf (Yüksek Lisans 
Tezi, Câmi’atu Ebî Bekr Belkâyid Kulliyetu’l-‘Ulûmi’l-İnsâniyye ve’l-‘Ulûmi’l-
İctimâiyye, 2013/2014), 121-123. 

10 Kınnevcî, Fethu’l-Beyân, 6: 388; Ebû İshâk Ahmed es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân 
Tefsîru’s-Sa’lebî, thk. Ebû Muhammed b. Âşûr (Beyrût: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-
‘Arabi, 2002), 5: 247; Ebu Muhammed Huseyin b. Mesûd el-Begavî, Meâlimu’t-
Tenzîl, thk. Komisyon, (Riyâd: Dâru Tayyibe, 1989), 4: 267; Vehbe ez-Zuhaylî, et-
Tefsîru’l-Munîr fi’l-‘Akîdeti ve’ş-Şerî’ati ve’l-Menhec (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 2009), 
7: 50; Ebu’l-Leys es-Semerkandî, Bahru’l-‘Ulum Tefsîru’s-Semerkandî (Beyrût: 

Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1993), 2: 173; Celaluddîn Abddurrahmân Suyûtî, ed-
Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîri bi’l-Mensûr, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin Turkî 
(Kâhire: Merkezu Hicr li’l-Buhûs ve’d-Dirâsâti’l-‘Arabiyye ve’l-İslâmiyye, 2003), 8: 
308; İsmâil Hakkı Bursevî, Tefsîru Ruhi’l-Beyân (İstanbul: el-Matba’atu’l-
‘Usmâniyye, 1330), 4: 306. 
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lerini kaybetmiştir. Bu süre sonunda Yûsuf (as) babasına gömleğini 

gönderdiğinde, gömleği taşıyan kafile Mısır’dan ayrılırken Yakup (as) 

oğlu Yûsuf’un gömlekteki kokusunu Mısır ile Kenan bölgesi arasın-

daki 80 fersah11 bir uzaklıktaki mesafeden almıştır.12 Tefsirlerde 

aktarılan malumata göre bu gömlek, ilk defa İbrahim’e (as), ateşe 

atılırken Cebrail tarafından giydirilmiştir.13 Böylece bu gömlek, İb-

rahim’i ateşte yanmaktan korumuştur.14 Daha sonra İbrahim (as) 

bu gömleği oğlu İshâk’a (as), o da oğlu Yakub’a (as), o da oğlu 

Yûsuf’a (as) vermiştir. Tefsirlerde Yakub’un (as) bu mesafeden oğlu-

nun kokusunu alabilmesi, gömleğin cennetten gelmiş olması ile ge-

rekçelendirilmektedir.15 Sonuçta Yûsuf’un gömleği babasına ulaştı-

                                                   
11 Bu bilginin isrâiliyat ile olan ilişkisi hakkında bir değerlendirme için bkz. Rahmet 

b. Sa’d, er-Rivâyâtu’l-İsrâiliyye, 127. Seyyid Kutub, bu mesafeyi tayin eden ne 
bir ayet ne de bir hadis bulunduğunu ifade etmiştir. Bk. Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-

Kur’an, trc. Bekir Karlığa (İstanbul: Hikmet Yayınları, ts.), 8: 476. 
12 Mukatil b. Süleyman, Tefsiru Mukâtil, thk. Abdullah Mahmud Şahhâte (Beyrût: 

Müessesetu’t-Târihi’l-‘Arabî, 2002), 2: 349; Ebu’l-Kâsım ‘Abdulkerîm b. Hevâzin 
b. ‘Abdulmelik Kuşeyrî, Letâifu’l-İşârât Tefsîru’l-Kuşeyrî (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-
‘İlmiyye, 2007), 2: 92; Begavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 4: 275; Sa’lebî, el-Keşf ve’l-
Beyân, 5: 255; Ebul Kâsım Mahmûd b. ‘Umer Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakaiki 
Gavâmidit-Tenzîl ve Uyûni’l-Akâvîl fî Vucûhi’t-Tenzîl, thk. ‘Âdil Ahmed 
Abdulmevcûd - Ali Muhammed Muavvız (Riyâd: Mektebetu’l-Ubeykân, 1998), 3: 
323; ‘Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs İbn Ebî Hâtim, Tefsîru’l-Kur’âni’l-
‘Azîm, thk. Es’ad Muhammed et-Tayyib, (Riyâd: Mektebetu Nezzâr Mustafa el-

Bâz, 1997), 7: 2197; Nasiruddin Ebî Saîd Abdillah b. ‘Umer b. Muhammed el-
Beyzâvî eş-Şirâzî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl (İstanbul: Dersaâdet, ts), 1: 
495; Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl, 2: 237; İbn Ebi’s-Su’ûd, İrşâdu’l-‘Akli’s-Selîm, s: 
186; Nîsâbûrî, Garâibu’l-Kur’ân, 4: 123; Alâuddîn Ali b. Muhammed b. İbrahim 
el-Hâzin, Lubâbu’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1995), 
3: 414; Ebu Abdillah Muhammed b. ‘Umer Fahreddin Râzî, Tefsîru’l-Fahru’r-Râzî 
Mefatîhu’l-Gayb (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1981), 18: 212; Suyûtî, ed-Durru’l-Mensûr, 
8: 327. 

13 Söz konusu gömleğin Cebrail ile cennetten İbrahim’e getirildiği ve ondan sonra 
da zürriyetine miras kaldığı inanışı hakkında her hangi bir ayet veya sahih bir 

rivayetin bulunmaması sebebiyle eleştirilmiştir. Bk. ‘Abdulkerim el-Hatib, el-
Kasasu’l-Kur’ânî fî Mantûkihî ve Mefhûmihî, (Beyrût: Dâru’l-Ma’rife, 1975), 483. 

14 Kimi tefsirlerde bunun mümkün olmayacağı, zira gömleğin sadece vücudun belli 
bir kısmını örtebileceği ama el, ayak, baş gibi vücudun diğer kısımlarının açıkta 
kalacağı için ateşten koruyamayacağı düşüncesiyle eleştirilmiştir. 

15 Örneğin bk. Hâzin, Lubâbu’t-Te’vîl, 3: 413-414. Ayrıca kimi tefsirlerde bu gömle-
ğin kokusunu Yakub’un (as) hemen yakındaki bir kuyudan alamamış iken nasıl 
olur da 80 fersah uzaktan alabilir veya kardeşleri o gömleği kana bulayıp baba-
larına getirmiş iken, nasıl olur da Yûsuf’un gönderdiği gömlek sözü edilen göm-
lek olabilir, şeklinde itirazlarda bulunulmuştur. Kezâ Seâlebî, İbn ‘Atiyye ve İbn 
Cüzey söz konusu gömleğin cennetten gelmiş olmasını tutarlı bulmaz ve gömle-
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rıldığında, müjdeci onu babasının yüzüne sürer16 ve derhal Ya-

kub’un (as) gözleri eskisi gibi görmeye başlar.  

Ancak tefsirlerde Yakub’un (as) gözleri ile ilgili durum hakkın-

da bir başka ihtimalden daha bahsedilmektedir. Buna göre risalet 

görevini deruhte etmekte acziyet meydana getirecek bir körlüğün 

Yakup (as) hakkında söz konusu olamayacağı, ancak çok ağlamak-

tan kaynaklanan bir görme zafiyetinin söz konusu olabileceği ve 

Yûsuf’un gömleğiyle gelen müjdecinin verdiği haberle oğlunun ha-

yatta olduğu ve ona kavuşacağı sevinciyle gözlerindeki zafiyetin 

kaybolmuş olabileceğinden bahsedilmektedir.17 

Nitekim son zamanlarda bu hususun güçlü bir ihtimal oldu-

ğunu ve tıp literatüründe bunun örneklerinin mevcut bulunduğunu 

ifade eden bir yazı kaleme alınmıştır. Söz konusu makaleye göre 

Yakub’un (as) gözleri konusunda başına gelen tıp dilindeki “santral 

seröz koriyoretinopati” (SSKR) ismindeki bir göz hastalığıdır. Yakın 

bir akrabanın ağır hastalığı, vefatı, ekonomik iflas, boşanma gibi 

psikolojik travmalar bu rahatsızlığı tetikleyen bazı sebeplerdendir. 

Hastalık kendisini ani başlayan bulanık görme şikâyetleriyle belli 

etmekte ve çoğunlukla kendiliğinden düzelebilmektedir. Hastalar, 

                                                                                                                                       

ğin cennete ait değil, dünyaya ait diğer gömleklerden bir gömlek olduğunu ifade 
eder. Bk. Abdurrahmân b. Muhammed b. Mahlûf Ebî Zeyd es-Se’âlebî, el-
Cevâhiru’l-Hısân fî Tefsîri’l-Kur’ân (Beyrût: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1997), 3: 
350; Ebû Muhammed ‘Abdulhak b. Gâlib İbn ‘Atiyye el-Endelusî, el-Muharraru’l-
Vecîz fî Tefsîri Kitâbi’l-‘Azîz, thk. ‘Abdusselâm ‘Abduşşâfî Muhammed (Beyrût: 
Dâru’l-Kutubi’l-‘Ilmiyye, 2001), 3: 278; Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed İbn 
Cüzey, et-Teshîl li ‘Ulûmi’t-Tenzîl, (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1995), 1: 426. 

16 Bazı tefsirlerde gömleği yüzüne sürenin müjdeci değil, Yakub’un (as) kendisi 
olduğu ihtimalinden bahsedilir. (Örneğin bk. es-Semîn, ed-Durrul Masun, 6: 557: 

Ebû ‘Adil ‘Umer b. ‘Ali ‘Adil ed-Dımaşkî, el-Lubab fi Ulumi’l-Kitab (Beyrût: Dâru’l-
Kutubi’l-‘İlmiyye, 1998), 11: 210.) Ancak ayetteki fâ-i tâkibiye, yüzüne koyanın 
babası olması ihtimalini zayıflatmaktadır. Zira müjdeci için getirilen fâ-i 

tâkibiyye sözün siyak ve insicamında “elkâ” fiilinin nispetini müjdeciye yönelik 
olmasını daha anlamlı ve makul kılar. Nitekim tefsirlerde genel bir kanaat olan 
bu hususun zahir olduğunu ifade eden Ebu Hayyân, Yûsuf Suresi’nin 93. 
ayetinde Yûsuf’un (as) kardeşlerine “fe-elkûhu” demesini de delil göstererek 
surenin 96. ayetindeki “elkâhu” fiilindeki zamirin müjdeciye râci olduğunun çok 
açık olduğunu ifade etmiştir. Bk. Ebû Hayyân, el-Bahru’l-Muhît, 5: 340. 

17 Örneğin bk. Ahmed Mustafa el-Merâgî, Tefsîru’l-Merâgî (Mısır: Matba’atu Mustafa 
el-Bâbî, 1946), 13: 36. 
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kontrast duyarlılığındaki zafiyeti genellikle ‘görüntüde matlaşma’ 

şeklinde tarif ederler. SSKR çoğunlukla erkeklerde görülen, psiko-

sosyal stres sonrası meydana gelen ve bulanık görme belirtisi ile 

kendisini gösteren bir rahatsızlık olup gözün retina kısmında mey-

dana gelen bir yırtık (dekolman) ve oluşan ödem sonucunda gözde 

beyazlanmaya (ağarmaya) sebep olan bir göz rahatsızlığıdır. SSKR 

hastaları görme duyularını tamamen kaybetmiş olmayıp görmede 

matlık ve zafiyet içinde olan hastalardır. Bu tam da Kur’ân’da ifade 

edilen “ve’byaddad” ifadesinin karşılığıdır. Kaldı ki Kur’ân’da körlü-

ğü ifade etmek için genellikle kullanılan “a’mâ” tabiri, Yakub’un (as) 

gözleri hakkında kullanılmamıştır.18 Bunun yerine “ve’byaddad” 

ifadesi kullanılmıştır ki bu ifade, Yakub’un gözlerinin kör olmadığı-

nı, ancak görmede bir zafiyetin meydana geldiğini ifade eder. Niha-

yetinde Yakup (as), oğlu Yûsuf’un hayatta olduğunu, dolayısıyla ona 

kavuşmasının mümkün hale gelmesi üzerine duyduğu büyük sevinç 

üzerine, gözlerinde oluşan bu geçici görme zafiyeti kaybolmuştur.19 

Tıpta da karşılığı olduğu anlaşılan bu durum, daha önce de 

ifade edildiği üzere tefsirlerde muhtemel bir husus olarak değerlen-

dirilmiştir. Bu cümleden olarak örneğin Zemahşerî’nin, “Zayıf da 

olsa görebiliyordu.”20 yorumu ile Mâverdî’nin “Çok ağlaması nede-

niyle gözlerinde görme zafiyeti oluştu.”21 şeklindeki benzer açıkla-

maları Vahidî;22 Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî;23 Fahreddin Râzî;24 

                                                   
18 ‘A’mâ kelimesi, Kur’ân’da hem körlük, hem de kalbî körlük anlamında 

kullanılmıştır. Fizikî körlük anlamında kullanılan ayetlere örnek: Nûr, 24/61; 
Feth, 48/18; ‘Abese, 80/2. Kalbin körlüğü anlamında kullanılan ayetlere örnek: 
En’âm, 6/50; Hûd, 11/24; Ra’d, 13/16; Tâhâ, 20/125. 

19 Zeki Bayraktar, “Yûsuf’un Gömleği ve Yakup’un Gözü”, Kitap ve Hikmet Dergisi 

19 (Ekim – Kasım – Aralık 2017): 66-69. Yazar, ilgili makalesinde bu vakaların 
örneklerine dair yapılan tespit ve çalışmaların ayrıntılarını vermektedir. Ayrıca 
bk. Merâgî, Tefsîru’l-Merâgî, 13: 36 vd. 

20 Zemahşerî, el-Keşşâf, 3: 316. 
21 Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb el- Mâverdî, en-Nuket ve’l-Uyûn Tefsîru’l-

Mâverdî (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts), 3: 69-70. 
22 Ebu’l-Hasan ‘Ali b. Ahmed b. el-Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basîd, thk. Muhammed b. 

Sâlih b. Abdullâh el-Fevzân (Riyâd: Câmi’atu’l-İmâm b. Su’ûd el-İslâmiyye, 
1430), 12: 214. 

23 Ebu’l-Ferec Cemaluddîn Abdurrahmân b. Ali İbnu’l-Cevzî, Zâdu’l-Mesîr fî İlmi’t-
Tefsîr (Beyrût: el-Mektebetu’l-İslâmî, 1984), 4: 270. 
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Beyzâvî;25 İbn Cüzey;26 Ebû Hayyân;27 Hâzin;28 Ebu’s-Suûd;29 

Âlûsî;30 Merâgî31 gibi müfessirler de tefsirlerinde dile getirmişlerdir. 

Kuşeyrî ise er-Risâle’sinde aslında Yakub’un gözlerinin kör ol-

madığını; zira Allah Teâlâ’nın olayı tasvir ederken “kör oldu’ (amiye) 

kelimesini kullanmadığını ve fakat olup bitenin aslında Yakub’un 

oğlu Yûsuf’a olan yoğun sevgisi nedeniyle gözlerinin Yûsuf’tan baş-

kasını görmediğini ifade etmek için “ve’byaddad” ifadesini kullandı-

ğını belirtmiştir.32 

Tevrat’ta Yûsuf Kıssası ve Yakup (as) 

Tevrat’ta Yakub’un (as) gözlerini kaybettiği ve kör olduğuna 

dair bir malumat bulunmaz. Bu yüzden Yûsuf’un (as) babasına göz-

lerinin yeniden görür hale gelmesi için bir gömlek gönderdiği bilgisi-

ne de yer verilmez. Tevrat’ta kıssa şu şekilde geçmektedir. 

“Yûsuf’un kardeşleri Mısır’dan ayrılıp Kenan ülkesine, babaları 

Yakub’un yanına döndüler. Ona, «Yûsuf yaşıyor!» dediler, «Üstelik 

Mısır’ın yöneticisi olmuş.» Babaları donup kaldı, onlara inanmadı. 

Yûsuf’un kendilerine bütün söylediklerini anlattılar. Kendisini Mı-

sır’a götürmek için Yûsuf’un gönderdiği arabaları görünce, Ya-

kub’un keyfi yerine geldi. «Tamam!» dedi, «Oğlum Yûsuf yaşıyor. 

Ölmeden önce gidip onu göreceğim.»33 

Görüldüğü üzere Tevrat metninde Yakub’un (as) gözlerinin kör 

                                                                                                                                       

24 Fahreddin er-Râzî, Tefsîru’l-Fahri’r-Râzî/Mefatîhu’l-Gayb, 18: 200. 
25 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, 1: 493. 
26 İbn Cüzey, et-Teshîl li ‘Ulûmi’t-Tenzîl, 1: 424. 
27 Muhammed b. Yûsuf Ebû Hayyân el-Endelusî, Tefsiru’l-Bahri’l-Muhît (Beyrût: 

Dâru’l-Kutubi’l-‘Ilmiyye, 1993), 5: 333. 
28 Hâzin, Lubâbu’t-Te’vîl, 3: 405. 
29 Ebu’s-Suûd b. Muhammed İmâdî, İrşadu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kur’âni’l-

Kerîm/Tefsîru Ebi’s-Su’ûd, thk. Abdulkadir Ahmed ‘Atâ (Riyâd: Mektebetu’r-
Riyâdi’l-Hadîse, ts.), 3: 181. 

30 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, 13: 40. 
31 Merâgî, Tefsîru’l-Merâgî, 28. 
32 Kuşeyrî, Letâifu’l-İşârât, 2: 88. 
33 Tekvin 45:1-28. Yûsuf Kıssası özelinde Kur’ân ve Tevrât arasındaki farklılıklar 

için bk. Mustafa Ünver, “Yûsuf Kıssası Açısından Ahd-i Atîk ve Kur’an-ı Kerîm’e 
Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Diyanet İlmi Dergi 37/2 (2001): 73-108. 
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olduğu yönünde bir kayıt bulunmamaktadır.34 

Kıssa Çerçevesinde Yakub’un (as) Gözlerinin Durumu 

Tefsirlerde genel bir kanaat olarak Yakub’un (as) gözlerinin ağ-

lamaktan dolayı kör olduğu kabulü yanında, yukarıda da işaret 

edildiği üzere gözlerinin kör olmadığı, ancak görme yetisinde bazı 

zafiyetin gerçekleşmiş olma ihtimaline dair yapılan yorumlar bu-

lunmaktadır. Bu iki farklı anlayış, konuya ilişkin ayetlerin söz ko-

nusu ihtimalleri ne oranda desteklediğini araştırmayı gerekli kıl-

maktadır. Bu çerçevede kıssanın anlatıldığı Yûsuf Suresi ayetlerin-

de, Yakub’un (as) gözlerinin gerek tamamen gerekse kısmen görme 

zafiyeti içerisinde olması ihtimalleri irdelenerek ayetlerin gerçekte 

ifade ettikleri anlama dair farklı bir yaklaşımın imkânı üzerinde du-

rulacaktır. 

Peygamberlerin Sabrı 

Peygamberlerin taşıdığı sıfatlar arasında genellikle sabır sıfatı 

pek zikredilmez.35 Oysa Maturîdî’nin de dediği gibi sabır, peygam-

berlerin aslî sıfatlarından birisidir. Öyle ki sabrın ihtiva ettiği altı 

hasletinden üçü, insanlardan farklı olarak sadece nebilerde bulu-

nur.36 Risalet görevlerini bu hasleti muhtevi bir şekilde yerine geti-

ren önceki nebiler gibi son nebi olan Hz. Muhammed’e bu konuda 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “(Ey Muhammed!) Sabır ve sebat 

sahibi elçiler gibi sen de Allah yolunda karşılaştığın sıkıntı ve zor-

                                                   
34 Burada Yakub’un (as) gözlerinin durumu hakkında Tevrat’tan malumat 

verilmesi, konunun mahiyetine dair son sözün söylenmesi veya belirleyici 
hükmün ortaya konulması anlamında olmayıp Tevrat’taki mevcut durumun 
görülmesine, durum tespitine yöneliktir. 

35 Örneğin bk. Yûsuf Şevki Yavuz, “Peygamber”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2007), 34: 257-262. 

36 Ebu Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el- Mâturidî, Te’vilâtu 
Ehli’s-Sünne, thk. Mecdî Bâsellûm (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 2005), 9: 

260. Maturîdî’nin verdiği bilgiye göre bu üç husustan birincisi zalim, zorba 
firavunlara, krallara ve ekâbirlere karşı ilahi mesajı tebliğ için görevlendirilmiş 
olmaları ve bu görevlerini terk etme gibi bir seçeneğe sahip olmamaları; ikincisi, 
toplumdan gelebilecek her türlü ezâ, cefâ ve zulme karşı göğüs gerip 
sabretmeleri, toplumu terketmemeleri, üçüncüsü ise halkın her türlü zulmüne 
rağmen onlara bedduada bulunmamaları. Ayrıca bk. Muammer Esen, Kur’an’da 
Peygamberlik (Ankara: Araştırma Yayınları, 2012), 112-113. 
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luklara göğüs ger.” (Ahkâf, 46/35) Mukâtil burada bahsedilen pey-

gamberler arasında Yakub’un da bulunduğunu ifade etmiştir.37 Ay-

nı kanaati tefsirinde paylaşan Maturîdî, isimler konusunda ihtilafın 

olduğu kaydını da düşmüştür.38 Bununla birlikte, gerek Yûsuf (as) 

ve gerekse Bünyamin hakkında kardeşlerinin getirdiği acı haberle-

rin her birisinde “Artık (bana düşen) hakkıyla sabretmektir.” (Yûsuf, 

12/18, 83) sözlerinde Allah Teâlâ’nın Yakub’u tekzip etmeyişi, onun 

sabırlı bir nebi olduğu gerçeğini destekler mahiyettedir.  

Tefsirlerde her ne kadar Yûsuf’un ardından Yakub’un (as) yıl-

larca ağladığı ifade ediliyor olsa da, Kur’ân’da Yûsuf’un öldürüldüğü 

haberi karşısında Yakub’un (as) son derece metanetli bir duruş ser-

gilediği ifade edilmekte ancak Bünyamin’in alıkonulma haberini 

alana kadar ağladığına dair her hangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Keza Bünyamin hakkındaki haberin hemen akabinde, “Ben şikâye-

timi, derdimi yalnız Allah’a arz ediyorum.” (Yûsuf, 12/86) diyerek 

içinden geçtiği imtihanda karşılaştığı sıkıntılara sabır göstererek 

içindeki derdi çevresinde bulunanlara aktarmamış olması, onun ne 

denli sağlam bir sabra ve inanca sahip olduğunu gösterir. Yakub’un 

(as) bu metanetli duruşunu betimleyen ifadelerden birisi de ayette 

geçen “kezîm” kelimesidir. Zira bu kelime, Yakub’un derdini, hüz-

nünü içinde tuttuğu, derdinin sabır sınırlarından taşmadığını ve 

böylece kimseye dert yanmadığını göstermektedir. İşte bu ayrıntıdan 

dolayı olsa gerek, müfessir Zemahşerî “Ben Allah’ın Yakub’u hüz-

nünden dolayı azarladığına dair Kur’ân’da bir ifade görmedim.” de-

miştir.39 

Yakub’un (as) ilâhî takdir ve teyide mazhar olmuş olan bu 

sabr-ı cemîl’i göz önüne alındığında, gerek gözlerinin tamamen kör 

                                                   
37 Mukatil b. Süleyman, Tefsiru Mukâtil, 4: 31-32; Begavî, Meâlimu’t-Tenzîl, 7: 272.  
38 Mâturidî, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne, 9: 260. Bazı müfessirler ulu’l-azm olmayan 

nebinin bulunmadığını, hepsinin de bu özelliğe sahip olduğunu söylemişlerdir. 
Örneğin İbn Zeyd, “Bütün nebiler ulu’l-azm sahibidir. Allah Teâlâ’nın gönderdiği 
her nebi azim, kararlılık, cesaret, bilgelik, kıvrak zekâya sahiptir. Ayette geçen 
“min” harf-i cerri teb’îz için değil, cins içindir.” demiştir. Bk. Begavî, Meâlimu’t-
Tenzîl, 7: 272. 

39 Zemahşerî, el-Keşşâf, 3: 317-318. 
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olduğu ve gerekse kimi rivayetlerde de ifade edildiği üzere 80 yıl40 

ağlamaktan dolayı gözlerinin görme yetisinde zafiyetin oluştuğu dü-

şüncesi, izahı yapılan ayetlerin mefhumu ile uyumlu görünmemek-

tedir. Zira Yakub’un (as) başına gelen sıkıntı ve belalar nedeniyle (ki 

bunlar onun için bir imtihandır) gözlerini kaybedecek derecede ağ-

lamasının, onun bu musibetler karşısındaki dirayetini betimleyen 

ayetlerdeki “sabr-ı cemîl” tanımlaması ile bağdaşması mümkün de-

ğildir.  

Peygamberimiz Hz. Muhammed (as), oğlu İbrahim’in vefatı 

üzerine ağlamasından dolayı yanında bulunanların şaşırması üzeri-

ne, “Kalp hüzünlenir, gözler yaşarır. Biz Rabbimizin razı olduğun-

dan başkasını söylemedik. Ey İbrahim, bizden ayrılışından dolayı 

mahzunuz.”41 demiş, vefat edenin ardından duyulan hüzün sebebiy-

le kişinin ağlamasında dinen bir sakınca olmadığını belirtmiştir.42 

Hz. Peygamber evladının vefatı üzerine gözlerini kaybedecek derece-

de ağlamamış, yıllarca yas tutmamış iken, Yakub’un (as) ölmediğin-

den emin olduğu ve bir gün mutlaka kendisine kavuşacağını bildiği 

oğlu Yûsuf için 70-80 yıl gözyaşı döküp gözlerini kaybedecek dere-

cede kendini heder etmiş olması, onun nebi vasfı ile bağdaşmamak-

tadır. Nitekim kıssanın anlatıldığı surenin 68. ayetinde: “Şüphesiz 

Yakup, kendisine verdiğimiz ilim sayesinde her şeyin Allah’ın irade-

sine uygun olarak gerçekleştiğini iyi biliyordu.” (Yûsuf, 12/68) şek-

lindeki ayrıntı, gerek içinde bulunduğu durumun bir imtihan vesile-

si olduğunu ve gerekse hayatta olduğunu bildiği oğluna mutlaka 

kavuşacağını bildiğine işaret etmektedir. Şu halde Yakub’un bu ba-

siret ve sabrının Kur’ân’da doğrulanmış olması, onun gözlerini kay-

bedecek derecede kendisini hırpaladığı ve benzeri anlatımlarla ör-

tüşmemektedir. Kaldı ki ayette sabr-ı cemîl göstereceğini açıkça dile 

                                                   
40 Kınnevcî, Fethu’l-Beyan, 6: 388; Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, 5: 247; Begavî, 

Meâlimu’t-Tenzîl, 4: 267; Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr, 7: 50; Ebu’l-Leys 

Semerkandî, Bahru’l-Ulum, 2: 173; Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 8: 308; Bursevî, 
Ruhu’l-Beyân, 4: 306. 

41 Buhârî, “Cenâiz”, 43-45. 
42 Ayrıntı için bk. Muhammed Mutevellâ eş-Şa’râvî, Tefsîru’ş-Şa’râvî (Mısır: Ezher 

Mecme’u’l-Buhûs el-İslâmiyye, 1991), 11: 7047. 
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getirmektedir. Bu durum, tefsirlerde geçen Yakub’un (as) gözlerine 

dair her iki yorumun da sorunlu olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Mucize İmtiyazı 

Tarih boyunca insanlar, kendilerine gönderilen elçilerin risalet 

davalarında haklılıklarını ispat etmek için kendilerinden mucizeler 

istedikleri malumdur. Kur’ân’da elçilere verilen bu mucizelerden 

örnekler bulunmaktadır.43 Kur’ân’ın bu anlatımlarına bakıldığında, 

mucizelerin, gönderilen elçilerin kendi inisiyatifinde olmadığı, Allah 

Teâlâ’nın elinde olduğu ve ancak O’nun dilemesi ile elçinin elinde 

tezahür edebileceği vurgulanmaktadır. Bu hususu Allah Teâlâ, son 

elçisi Muhammed (as) üzerinden şu şekilde ifade etmektedir: “(Ey 

Muhammed!) De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, 

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyo-

rum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım.” (En’âm, 6/50) 

Müfessirler, yukarıdaki ayette geçen “Allah’ın hazineleri benim 

yanımda değildir.” ifadesi ile kastedilenin, müşriklerin peygamberi-

mizden onun elçiliğine dair delil olarak istedikleri “Yerden bize bir 

pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan 

bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut 

iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, 

yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından 

bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayaca-

ğız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe, göğe çıktığına 

da inanacak değiliz.”44 şeklindeki meydan okumalarına karşılık mu-

cize göstermenin Hz. Peygamberin kendi inisiyatifinde değil, ancak 

Allah’ın kudret ve dilemesine bağlı olduğuna dair verilmiş bir cevap 

olduğunu belirtmişlerdir.45 Mâturîdî bu konuda o kadar emindir ki 

                                                   
43 Örneğin bk. Tâhâ, 20/65-70; Âl-i İmrân, 3/49. 
44 İsrâ, 17/90-93. Diğer ayetler için bk. Ankebût, 29/50-51; En’âm, 6/7-8, 35, 50, 

109, 111; Nisa, 4/153; Bakara, 2/118; Hicr, 15/6-7, 14-15; Kasas, 28/48-49; 
Ra’d, 13/7, 27-28; A’râf, 7/203; Yûnus, 10/20; Enbiyâ, 21/5-6; Şuarâ, 26/3-4; 
Furkân, 25/21. 

45 Mâturidî, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne, 4: 88; Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-
Kerîm/Tefsîru’l-Menâr (b.y.: y.y., 1947), 7: 421-422; Süleyman Ateş, Yüce 
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ayette kastedilenin mucize isteklerinin peygamberin elinde olmadı-

ğına yönelik verilen cevap olduğuna dair yemin eder.46 

Mucizelerin verilmesinin Allah’ın kudret ve dilemesine bağlı ol-

duğuna vurgu yapan şu ayetler de aynı gerçeği dile getirmektedir: 

“(Müşrikler) kendilerine bir mucize gösterildiği takdirde ona mutla-

ka inanacakları hususunda çok büyük yeminler ettiler. (Ey Pey-

gamber!) De ki onlara: ‘Mucize göndermek Allah’ın elindedir.’ O ka-

firler, istedikleri türden mucize gelse bile yine inanmazlar; bunu 

fark etmiyor musunuz?!” (En’âm, 6/109); “(Müşrikler), ‘Muham-

med’e rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?!’ diyorlar. 

(Ey Peygamber!) De ki onlara: ‘Mucize indirmek Allah’ın elindedir: 

(dolayısıyla bana bir mucize verilip verilmeyeceği de yalnız O’nun 

bileceği bir iştir). Ben sadece sizi açıkça uyaran bir elçiyim.’” (An-

kebût, 29/50. Ayrıca bk. Yûnus, 10/20.)  

Kendisinden iman etmeleri için ısrarla mucize talebinde bulu-

nan kavmine bir mucize gösterme konusunda arzulu olan peygam-

berimizi adeta azarlayan şu ayet, mucize göstermenin peygamberle-

rin elinde olmadığını açıkça göstermesi açısından dikkat çekicidir: 

“(Ey Peygamber!) Şayet onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, 

yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabilece-

ğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, 

elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın 

cahillerden olma!” (En’âm, 6/35); “Onlar iman etmiyorlar diye nere-

deyse kendine kıyacaksın! Biz dilesek, onların üzerine gökten bir 

mucize indiririz de ona boyunları eğilip (baka) kalırlar.” (Şuarâ, 

26/3-4) 

Buradan çıkan sonuca göre risaleti inkâr edenlere karşı muci-

ze gösterme konusunda peygamberler imtiyaz sahibi değillerdir. Şu 

halde Yûsuf (as) kardeşlerine kendi kimliğini aşikâr eyledikten son-

                                                                                                                                       

Kuran’ın Çağdaş Tefsiri (İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1989), 3: 150; Elmalılı 
Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili (b.y.: Eser Neşriyat, 1979), 3: 
1937-1938. 

46 Mâturidî, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne, 4: 88. 
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ra, “Bu gömleğimi alıp götürün, babamın yüzüne koyun, görür hale 

gelsin ve bütün ailenizi alıp bana getirin.” (Yûsuf, 12/87-93) şeklin-

deki sözünü, Yûsuf’un (as) bir mucizesi olarak anlamak, isabetli bir 

yaklaşım olarak görünmemektedir. Zira bu cümleyi mucize olarak 

anladığımızda, Yûsuf’un (as) bu ifadesinden onun gerek zaman ve 

gerekse zemin açısından mucize gösterme konusunda tam bir imti-

yaza sahip olduğu sonucu çıkmaktadır. “Bu gömleğimi alıp götürün, 

babamın yüzüne koyun, görür hale gelsin.” Oysa bu durum, 

Kur’ân’ın mucize konusundaki anlatımlarıyla bağdaşmamaktadır.47 

                                                   
47 Söz konusu ayetin ifadesinden de açıkça anlaşılacağı üzere Yûsuf (as) geleceğe 

ait bir husus üzerinde konuşmaktadır. Şayet tam tersi olsa, yani geçmişte olup 

bitmiş bir olay üzerinden konuşmuş olsa, yaptıklarını bir mucize olarak 
anlamakta sorun olmazdı. Tıpkı İsa’nın (as) şu sözlerinde olduğu gibi: “İsa onlara 
şöyle diyecek: ‘Şurası muhakkak ki ben size Rabbinizden mucizeler getirdim. 
Gözünüzün önünde çamurdan bir kuş sureti yapıp ona üflüyorum. O da Allah’ın 
izniyle canlı bir kuş oluyor. Yine ben Allah’ın izni ve iradesiyle, doğuştan körleri 
ve cüzzam hastalarını iyileştiriyor ve hatta ölüleri diriltiyorum. Ayrıca evlerinizde 
ne yiyip içtiğinizi ve ne sakladığınızı size haber verebiliyorum.’” (Âl-i İmrân, 3/49) 
Bu ayette İsa (as), Yahudi toplumuna yapmış olduğu daveti sürecinde risaleti 
hakkında göstermiş olduğu mucizeleri sıralamaktadır. Nitekim söze “Şurası 
muhakkak ki ben size Rabbinizden mucizeler getirdim.” (Kad ci’tukum bi-âyetin 
min rabbikum.) diyerek başlamakta ve geçmiş zaman formundaki bu ifade, bir 
sonraki ayette bir daha tekrarlanmaktadır. Yine ayette bütün bu mucizelerin 
Allah’ın izni ve iradesinden sonra gerçekleştiği iki kez, Maide Suresi 110. ayette 
ise her bir mucizenin ardından dört kez mütemadiyen tekrarlanması, İsa’nın (as) 
mucize göstermek konusunda bir imtiyaza sahip olmadığını, aksine her bir 
mucizenin Allah’ın izninden sonra gerçekleştiğini açıkça göstermesi açısından 
vurgulu bir ifadeye sahiptir. Şayet böyle bir imtiyaz söz konusu olsa idi, 
havarilerin kendisinden istedikleri sofra için Allah Teâlâ’dan bu anlık isteğin 
kabulü için duada bulunma faslına geçmez, arzu edilen mucizeyi onlara 
gösterirdi. Ancak İsa (as) bu mucize için Hz. Allah’a dua etmiş, gerçekleşmesi 
için istekte bulunmuştur. (Mâide, 5/112-115) (İsa’nın (as) bahsini yaptığı bu 
mucizelerden örneğin içlerinde Sâm b. Nûh’un da dâhil olduğu dört kişiyi 
diriltmesi, çamurdan yarasa yaratması ve diğer mucizeleri ile ilgili rivayetler için 
örneğin bk. Kurtubî, el-Câmi’, 5: 143-144:  Muhammed b. ‘Ali b. Muhammed eş-

Şevkânî, Fethu’l-Kadîr (Beyrût: Dâru’l-Ma’rife, 2007), 219.)  

Öte yandan Yûsuf’un (as), zindan arkadaşlarına söylemiş olduğu; “Bugünkü 
yemeğiniz önünüze gelmeden ben sizin rüyanızı te’vil ederim. Bu bana rabbimin 
öğrettiklerindendir.’” (Yûsuf, 12/37) şeklindeki sözleri de bu meyanda önemlidir. 
Burada henüz ortada olmayan bir mucizenin gerçekleştirilebileceği iddiası 
bulunmamaktadır. Bilindiği üzere Yûsuf (as), zindan arkadaşları gibi Mısır 
melîkinin de rüyasını te’vil etmiş ve rüya sahiplerinin akıbetlerinde nelerle 
karşılaşacaklarını onlara haber vermiştir. Zindan arkadaşlarını dinledikten 
sonra onların akıbeti hakkında Allah Teâlâ’dan vahiy almış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Aksi halde kendisine vahiy gelmeden Yûsuf’un (as) gayb olan bir 
konuda konuşmuş olduğu iddia edilmiş olur ki bu düşüncenin onun risalet 
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Ayrıca mucizelerin peygamberlere, onların risaletini inkâr eden 

toplumlara karşı verildiği bilinen bir husustur. Yûsuf’un (as) baba-

sına karşı böyle bir mucize göstermesi mantıklı görünmemektedir. 

Zira babası da kendisi gibi bir nebidir. Öte yandan şayet bu bir mu-

cize ise, Yakub’un (as) evi içinde gerçekleşecek bir mucizeyi göster-

mek yerine, zaten yanına davet ettiği babasının Mısır’a gelmesini 

bekleyip ülke insanlarının imanına vesile olacak bir ortamda ger-

çekleştirmesi daha hikmetli olmaz mıydı? Keza mucizenin muhatap-

ta tesirini bir nebi garanti edebilir mi? Örneğin Musa (as), İsa (as) 

gibi Kur’ân’da mucizesinden bahsedilen nebiler kendilerinden iste-

nilen mucizeleri göstermişler ve fakat onlar bu mucizeleri gösterdik-

lerinde muhatapları her mucizede olduğu gibi yine “büyülendik” 

demiş ve iman etmemişlerdir. Bu durum, mucize gösteren nebinin 

muhataplar üzerinde bir tesir garantisine sahip olmadığını gösterir. 

Oysa Yûsuf Peygamber babasının görür hale geleceği konusunda 

emin görünmektedir: “Bu gömleğimi alıp götürün, babamın yüzüne 

koyun, görür hale gelsin.” (Yûsuf, 12/93) Şu halde bu hususlar, 

ayetin bir mucize çerçevesinde anlaşılmasının isabetli bir yaklaşım 

olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla tefsir ve meallerde kıssanın 

ilgili kısmının olağanüstü haller olduğuna dair algıların oluşmasın-

da, Yakub’un (as), oğlu Yûsuf’un kendisine gönderdiği gömleğin ko-

kusunu almasına dair getirilen yorumların ve yine buna bağlı ola-

                                                                                                                                       

göreviyle bağdaşması mümkün değildir. Bu gerçeği Peygamberimiz üzerinden 
ifade edecek olursak; kendisine rûh, Ashâb-ı kehf ve Zülkarneyn hakkında soru 
soranlara “Bu sorularınızın cevabını size yarın açıklayacağım.” demesi üzerine 
Allah Teâlâ: “Allah’ın dilemesine bağlamadıkça hiçbir şey için ‘Bunu yarın 
yapacağım.’ deme.” (Kehf, 18/23-24) şeklinde buyurarak (gayba taalluk eden 

sorulara cevap vermemiş olmasına rağmen) Peygamberimizi ikaz etmiş, vahyin 
ne zaman ve hangi içerikte geleceği konusunda ilahî iradenin gözetilmesi 
gerektiğini ona hatırlatmıştır. (bk. Taberî, Câmi’u’l-Beyân, 15: 224; Nîsâbûrî, 

Garâibu’l-Kur’ân, 4: 420; Kurtubî, el-Câmi’, 13: 249-250) Dolayısıyla Yûsuf’un 
(as) rabbinden bir malumat beklemeden gaybi bir konuda konuştuğunu 
söylemek, doğru görünmemektedir. Kaldı ki kendisi de zindan arkadaşlarına 
rüyalarının te’vilini yemekten önce yapabileceğini söylemesinin hemen akabinde; 
“Bu, bana rabbimin öğrettiklerindendir.” (Yûsuf, 12/37) kaydını düşerek 
söylediklerinin kendisine ait bir malumattan değil, Allah Teâlâ’dan aldığı vahiy 
ile olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bu ayetler, konumuz olan söz konusu 
ayete dair çıkarımlarımızla çelişiyor değillerdir. 
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rak söz konusu gömleğin cennetten gelmiş olmasına yönelik rivayet-

lerin katkısı olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 

Gözlerin Ağarması (Ve’byaddad aynâhu) 

Yakup (as), Bünyamin’in de aralarında olduğu oğullarını Mı-

sır’a göndermiş, ancak dönüşte aralarında Bünyamin’i göremeyince 

sebebini sormuş, oğulları da ona kardeşlerinin hırsızlık yaptığını ve 

bu yüzden Mısır’da alıkonulduğunu söylemesi üzerine, aralarında 

şu konuşma geçmiştir: “Hayır! Nefisleriniz sizi (böyle) bir işe sürük-

ledi. (Bana düşen) artık, güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların 

hepsini bana getirir.48 Çünkü O her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi 

yerli yerince edip eyleyendir. (Sonra Yakup) onlardan yüz çevirdi. 

‘Vah Yûsuf’um vah!’ diye iç çekti ve üzüntüsünden gözleri ağardı, 

kederini içine gömdü. Oğulları ona şöyle dediler: ‘Baba! Vallahi sen 

‘Yûsuf’um’ diye diye kederinden perişan olacak yahut ölüp gidecek-

sin.’ Yakup da şöyle dedi: ‘Ben şikâyetimi, derdimi yalnız Allah’a arz 

ediyorum. Ayrıca ben Allah’tan sizin bilmediğiniz birçok şeyi biliyo-

rum.’” (Yûsuf, 12/83-86)  

Tefsirlerde “gözlerin ağarması” ifadesi, genel olarak iki şekilde 

yorumlanmıştır: Bunlardan birincisine göre aşırı ağlamaktan dolayı 

Yakub’un (as) gözlerinin tamamen kör olması, ikincisine göre ise 

sürekli ağlamasından dolayı gözlerinde görme zafiyetinin oluşması 

şeklindedir. Bu hususa açıklık getirmesi açısından yukarıdaki baba 

ve oğulları arasında geçen konuşmaya bakıldığında, şu hususları 

tespit etmek mümkündür: Yakup (as) Bünyamin’in hırsızlık yaptığı-

na dair habere inanmadığı için oğullarına nefislerinin kendilerine 

kötü bir iş yaptırdığını, kendisinin bu acıya sabır göstereceğini söy-

ledikten sonra onlara sırtını dönüp Yûsuf’a olan özlemini dile getirir 

ve ardından hüznü nedeniyle gözleri ağarır. Şayet buradaki “ağar-

ma/beyazlanma” ifadesi ile gözlerinin kör olmasından bahsedilmiş 

olduğunu var sayarsak, bu varsayımı devam eden diyalogda gör-

                                                   
48 Tefsirlerde genellikle bunların Yûsuf, Bünyâmîn ve Rûbîl olduğu ifade edilmiştir. 

Örneğin bk. Ebû Cafer Muhammed İbn Cerîr Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli’l-
Kur’ân (Kâhire: Dâru Hicr, 2001), 13: 292. 
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memiz mümkün olacaktır. Zira Kur’ân bu diyalogun devamını da 

vermekte, dolayısıyla o esnada neler olduğunu anlamamıza imkân 

tanımaktadır. Diyalogun devamına baktığımızda “gözleri ağaran” 

babalarına oğullarının cevabı şu şekilde olmuştur: “‘Baba! Vallahi 

sen ‘Yûsuf’um’ diye diye kederinden perişan olacak yahut ölüp gide-

ceksin.’ Yakup da şöyle dedi: ‘Ben şikâyetimi, derdimi yalnız Allah’a 

arz ediyorum. Ayrıca ben Allah’tan sizin bilmediğiniz birçok şeyi 

biliyorum.’” (Yûsuf, 12/85-86) Bu diyalogda Yakub’un (as) gözleri-

nin kör olmasından dolayı meydana gelmesi gereken bir infial bu-

lunmadığı gibi, babaları hakkında duydukları kaygı arasında onun 

gözlerini kaybetmesi endişesi de görünmemektedir. Öte yandan 

“Baba! Vallahi, sen ‘Yûsuf’um’ diye diye kederinden perişan olacak 

yahut da ölüp gideceksin.” (Yûsuf, 12/85) şeklindeki sözleri, henüz 

böyle bir durumun hâsıl olmadığını, ancak sayılan durumların (pe-

rişan olmak, helak olmak) hâsıl olmasından duyulan endişeyi ifade 

etmektedir. Ayetteki “hattâ” kelimesi, buna işaret etmekte olup, 

kardeşlerin babalarında gördükleri sürecin bu gidişle o tarafa doğru 

seyredebileceği düşüncelerini ifade etmektedir. Ancak Yakub’un 

mevcut durumu, henüz o aşamada değildir. Diğer yandan bu hu-

sus, Yakub’un (as) kederine rağmen sabır ve metanetini kaybetme-

diğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. 

Bu durum, ayette geçen “ve’byaddad” ifadesinin tam bir körlük 

veya kısmî bir körlükten daha farklı anlaşılması gerektiğini göster-

mektedir. Nitekim tefsirlerde genel olarak bu iki farklı anlama şekli 

(tam veya kısmî körlük) söz konusu edilmişse de, bir üçüncü farklı 

anlama imkânından daha bahsedilmektedir. Nitekim İbn Abbas’ın 

da ayeti bu üçüncü şekliyle anladığı rivayet edilmiştir. İbn Abbas’a 

göre ayetteki “ve’byaddad” ifadesi ne tam körlüğü, ne de kısmî kör-

lüğü ifade etmektedir. Aksine ayetteki “hüzn” kelimesi “ağlamak” 

(bukâ’) anlamında olup hüznünden (ağlamasından) dolayı Yakub’un 

(as) gözlerinin yaşla dolduğunu, öyle ki gözünün tamamen gözyaşla-
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rının rengini aldığını ifade etmiştir.49 Buna göre “gözlerin ağarması” 

(ve’byaddad), Yakub’un (as) gözlerinin yaşla dolmasından bir kinaye 

olup körlükle bir alakası yoktur.50 Bu, tıpkı Zekeriyâ’nın (as) Allah 

Teâlâ’ya dua ederken söylemiş olduğu, “ve’şte’ale’r-ra’su şeybâ” (sa-

çım-başım ağardı)51 ifadesinde olduğu gibi, başın beyazlıkla tutuş-

ması, yani onun yaşlanmış olmasından kinaye olduğu gibi. “Gözle-

rin ağarması” da Yakub’un (as) gözlerinin yaşla dolmasını ifade eden 

beliğ bir ifadedir. 

Bu hususu Ebu’l-‘Abbâs şu şekilde özetlemektedir: “Başınıza 

sizi derinden üzecek bir iş geldiğinde ve bu sıkıntı ile baş edemedi-

ğinizde siz buna üzülür ve dertlenirsiniz. Böyle bir durumda kişi 

kendini tutamaz da ağlar. Öyle ki gözleri yaşla dolar ve gözyaşları 

adeta gözünü beyaza büründürür.”52 Aynı müellif, tefsirlerde ikinci 

ihtimal olarak sunulan görme zafiyetinin, aslında gözlerin yaşla 

dolmasından dolayı, göz bebeğinin önüne gelen gözyaşlarının gör-

meyi engelleyeceğinden dolayı meydana gelen görme zafiyetini ifade 

ettiğini, kastedilenin bu olduğunu, yoksa gerçekte Yakub’un (as) 

gözlerinin kör olmadığını ifade etmiştir.53 

İbn Abbas’ın ayetteki “hüzn”54 kelimesini gözyaşlarıyla ilişki-

lendirmesi, Kur’ân’ın betimleme üslubuyla uyum içerisinde görün-

                                                   
49 Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basîd, 12: 214; İbnu’l-Cevzî, Zâdu’l-Mesîr, 4: 270-271. Ayrıca 

bk. Kurtubî, el-Câmi’, 11: 431; Zemahşerî, el-Keşşâf, 3: 316-317; Şa’râvî, Tefsiru 

Şa’râvî, 11: 7047; Mehmet Okuyan, Kur’ân’da Hz. Yûsuf Kıssası (Samsun: 
Üniversite Yayınları, 2018), 226. 

50 Kimi tefsirlerde ayetin bu hususu ifade ettiğini teyit eden yaklaşımlara rastlamak 
mümkündür. Örneğin bk. Nîsâbûrî, Garâibu’l-Kur’ân, 4: 123; Mâverdî, en-Nuked 
ve’l-‘Uyûn, 3: 78.  

51 Meryem, 19/4. 
52 Muhammed ‘Ali Ebu’l-‘Abbâs, Yûsuf aleyhi’s-selâm beyne Mekri’l-Ihve ve Keydi’n-

Nisve (Riyâd: Mektebetu’s-Sâ’î, ts.), 78. 
53 Ebu’l-‘Abbâs, Yûsuf beyne Mekri’l-Ihve ve Keydi’n-Nisve, 78. Benzer görüş için 

bk. Muhammed el-Emîn b. Abdullâh el-Uremî, Tefsîru Hadâiku’r-Rûh ve’r-
Reyhân (Beyrût: Dâru Tavku’n-Necât, 2001), 14: 66; Hâzin, Lubâbu’t-Te’vîl, 3: 

405. 
54 İbn Abbas ve Mücahid ayette geçen “hüzn” kelimesini, “hazen” şeklinde 

okumuştur. Bk. Ebû Hayyân, Bahru’l-Muhît, 5: 333; Ebû Muhammed ‘Abdulhak 
b. Gâlib İbn ‘Atiyye el-Endelusî, el-Muharraru’l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi’l-‘Azîz, thk. 
‘Abdusselâm ‘Abduşşâfî Muhammed (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘Ilmiyye, 2001), 3: 
272. 
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mektedir. Nitekim bu tasvirlerden birisinde Hz. Allah şöyle buyuru-

yor: “Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde: ‘Sizi bindi-

recek bir binek bulamıyorum’, deyince, harcayacak bir şey bulama-

dıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere 

de (bir sorumluluk yoktur).” (Tevbe, 9/92)55 

Bu yaklaşıma göre Yakub’un (as) gözlerinin tamamen veya 

kısmen kör olduğu düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Yine kıs-

sanın devamında babalarının Yûsuf’u aramaları isteğine binaen azi-

zin huzuruna giren oğulları, azize başlarına gelen musibetleri say-

mışlar, ancak babalarının gözlerini kaybettiğine dair her hangi bir 

bilgi vermemiş, aksine kendilerine ve ailelerine maddî sıkıntı ve dar-

lığın isabet ettiğini söylemişlerdir.56 Keza Yûsuf (as), baba ve anne-

sini tahtına çıkardıktan sonra kendisi ve ailesine olan Allah’ın lütuf-

larını sıralamış ve fakat bunlar arasında babasının kör iken tekrar 

görür hale gelmiş olması gibi mucizevî bir nimetten bahsetmemiştir. 

Bu da göstermektedir ki Yakub’un gözlerinin kör iken görür hale 

gelmesi gibi bir olay vuku bulmamıştır. 

Gömleğin Yakub’un Vech’ine Bırakılması ve Görür Hale 

Gelmesi (Fe-elkûhu ‘alâ vechi ebî ye’ti basîran) 

Daha önce de izah edildiği üzere Yûsuf’un (as) gömleğini baba-

sına göndermiş olmasından maksat, babasının görmeyen gözlerini 

yeniden görür hale getirerek bir mucize gerçekleştirmek değildir. 

Keza babasının görmeyen gözlerini açmış olduğu da ayetlerde anla-

tılmamaktadır. Ancak Yakub’un (as) gözlerinin kör olduğuna dair 

mevcut ön kabul, ayetlerin böyle anlaşılmasında etkili olmuş ve olay 

zorunlu olarak bir mucize olarak yorumlanmıştır. Bu anlayışı besle-

yen ön kabullerden birisi, ilgili ayette geçen “kamîs” ve “basîr” keli-

melerine yüklenen anlamlardır. Buna göre “kamîs” kelimesi ile kas-

tedilen gömlek, cennetten gelmiştir, “basîr” kelimesi ile kastedilen 

de baş gözü ile görmektir. 

                                                   
55 Bu ayette geçen “hazen” kelimesinin “hüzn” kelimesi ile aynı anlamda olduğuna 

dair bk. Taberî, Câmi’u’l-Beyân, 10: 445. 
56 Yûsuf, 12/88. 
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Tefsirlerde aktarılan rivayete göre ayette sözü edilen gömleği, 

İbrahim (as) mancınıkla ateşe atılacağı sırada Cebrail’in cennetten 

getirip ona giydirdiği ve böylece ateşte yanmaktan kurtulduğu ifade 

edilmektedir.57 Söz konusu gömlek İbrahim’den oğlu İshâk’a, ondan 

oğlu Yakub’a ve ondan da oğlu Yûsuf’a tevarüs etmiştir. Ancak kar-

deşleri bu gömleği kana bulayıp babalarına götürmüş olmasına 

rağmen, nasıl olur da hala Yûsuf’ta bulunabilir, şeklindeki itiraza, 

Yakub’un bu gömleği gümüş bir muhafaza içinde boynuna astığı58 

ve bu sayede Yûsuf’un kötülüklerden korunduğu rivayetlerde yer 

almaktadır. Oysa Yûsuf Suresi’nde üç farklı gömlekten bahsedilir ve 

bunların hepsi, birbirinden farklıdır. Birincisi kanlı gömlek,59 ikinci-

si yırtık gömlek,60 üçüncüsü ise bizim burada üzerinde duracağımız 

Yûsuf’un babasına gönderdiği gömlektir.61 Birinci gömleğin, kana 

bulanarak babasına götürüldüğü ayetlerde ifade edilmektedir. İkinci 

gömlek, içinde yetiştiği evin hanımının kendisinden murat almak 

istemesi üzerine kaçmak isterken Yûsuf’u tutmaya çalışan hanımın 

arkadan yırttığı gömlektir. 

Üçüncü gömleğe gelince, bu gömlek, Mısır’da söz sahibi olan 

Yûsuf’un, yani sadece yöneticilere mahsus olan ve sadece melîkin 

                                                   
57 Vahidî, et-Tefsîru’l-Basîd, 12: 240-241; Mâverdî, en-Nuket ve’l-‘Uyûn, 3: 76; 

Se’âlebî, el-Cevâhiru’l-Hısân, 3: 350; İbn Cüzey, et-Teshîl li ‘Ulûmi’t-Tenzîl, 1: 426; 

Vehbe ez-Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Vasîd (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 2001), 2: 1133; 
Mâturîdî, Te’vîlâtu Ehli’s-Sunne, 6: 286; İbnu’l-Cevzî, Zâdu’l-Mesîr, 4: 283; 
Abdulkâhir b. Abdurrahmân el-Curcânî, Dercu’d-Durer fî Tefsîri’l-Ây ve’s-Suver 
(Manchester: el-Mecelletu’l-Hikme, 2008), 2: 1015-1016; Begavî, Meâlimu’t-
Tenzîl, 4: 275;  Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl, 2: 236; Kurtubî, el-Câmi’, 11: 446; 
Ebu’l-Hasan ‘Ali b. Ahmed el-Vâhidî en-Nîsâbûrî, el-Vasîd fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-
Mecîd (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1994), 2: 631; Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, 
712; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, 13: 52; Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, 5: 254; Zemahşerî, 
el-Keşşâf, 3: 323. 

58 İbnu’l-Cevzî, Zâdu’l-Mesîr, 4: 283. Kardeşleri Yûsuf’u öldürmeyi göze alacak 
derecede kıskanıyor iken, böylesine mühim bir ayrıcalık meydana getiren 
gömleği şayet bir mahfaza içinde boynunda taşıyor idiyse, kardeşlerinin o 
gömleği Yûsuf’un boynundan neden almadıklarına dair bir gerekçeyi tefsirlerde 
görebilmiş değiliz. 

59 Yûsuf, 12/18. 
60 Yûsuf, 12/25. 
61 Yûsuf, 12/93. 
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giyinebileceği resmî bir gömlektir.62 Dolayısıyla bu gömlek, giyenini 

diğer insanlardan ayıran, sahibinin üstünlüğünü ortaya koyan, dev-

letin idarecisi olduğunu ifade eden, muhatabına itaati zorunlu kıldı-

ğı için bütün kapıları açtıran bir gömlektir.63 Yûsuf’un (as), babası-

na göndermek istediği gömlek, üzerinde bulunan bu gömlek idi.64 

Bu hususa ipucu olabilecek bir ifade kıssada şöyle geçmektedir: 

“Bu gömleğimi alıp götürün” (Yûsuf, 12/87-93) Ayette geçen “hâzâ” 

ism-i işareti, mevcut olan bir şeye işareti ifade eder. Bu da o anda 

üzerinde bulunan resmi kıyafetidir. 

Yûsuf (as), babasına bu gömleği göndermek istemiştir. Sebebi, 

babasının görmeyen gözlerini tekrar görür hale getirmek hayatta 

olduğunu kanıtlamak için değildir. Zira Yakup (as) oğlunun hayatta 

olduğunu zaten biliyor ve buna kesin bir kanaatle inanıyordu. Fa-

kat oğlunun nerede olduğuna dair bir malumatı yoktu.65 Yûsuf (as), 

babasına yeri ve makamını bildirmek için gömleğini göndermiştir. 

Kardeşleri babalarına haber getirdiklerinde, inanması güç bu du-

ruma delil olması ve söylediklerinde doğru olduklarını ispat edebil-

meleri için, sadece idarecilerde bulunabilecek olan kıyafetini kar-

deşleriyle babasına göndermiştir. Nitekim kardeşleri de kendisini 

gördüklerinde Yûsuf’un Mısır’a aziz olması akıllarına dahi gelme 

ihtimali olmadığı için, onu tanıyamamışlardı. 

Gömleğe yüklenen mucizevî anlam, aynı ayette geçen “basîr” 

kelimesinin de mucize algısına uygun olarak yorumlanmasına sebep 

olmuş ve Yakub’un (as) görmeyen gözlerinin tekrar görür hale gel-

mesi şeklinde anlaşılmıştır. Oysa “ebsara” kelimesi ile “basura” ke-

limeleri arasında anlam farklılıkları vardır. Şöyle ki; “Ebsartuhû” 

demek, bir şeyi baş gözü ile görmek (bi-rü’yeti’l-‘ayni, ibsâran) de-

mektir. “Basurtu bi’ş-şey’i basaran” ise, “Ben onu bildim, anladım” 

                                                   
62 İbn ‘Âşûr, Tefsîru’t-Tahrîr, 13: 51; ‘Abdullâh el-‘Alemî el-Gazzî ed-Dımaşkî, 

Mu’temeru Tefsîri Sureti Yûsuf (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 1961), 1248-1256. 
63 Zeynu’s-Simâk, Yûsuf es-Sıddîk fî’l-Bi’ri el-Kasri es-Sicni el-Hukmi, (b.y.: y.y., ts.), 

103. 
64 Ayrıntılı bilgi için bk. Gazzî, Mu’temeru Tefsîri Sureti Yûsuf, 1248-1277. 
65 Ebû ‘Abdullâh Muhammed b. Abdullâh b. Ebî Zemenîn, Tefsiru’l-Kur’âni’l-‘Azîz 

(Kâhire: el-Fârûku’l-Hadîse, 2002), 2: 337. 
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(Ene basîrun bihî) demektir. Bundan dolayı “Ve hüve zû basar ve 

basîra” yani “O kişi (bir şey hakkında) bilgi ve haber sahibidir (zû 

‘ilmin ve hibra) demektir.66 Yine benzer şekilde “Basura bi-‘amelihi” 

ifadesi, “Onun yaptığı şeyi/işi bildi” (sâra ‘âlimen bihî) anlamında-

dır. Yine “bassartu bihî” demek, “Onu ona öğrettim” (‘allemtuhû 

iyyâhu) anlamına gelir. Fakat if’al babından “ebsara” kelimesini kul-

landığımız zaman, örneğin: “ve rattebtü bustânî mubassiran” cüm-

lesinde anlam “Bostanıma bir gözcü belirledim, koruyucu koydum” 

anlamına gelir. 

Aynı şekilde “Ebsarahu” ifadesi “Onu gördü” (raâhu) anlamına 

gelir. Buna mukabil “Basura bihî/basurtu bi’ş-şey’i” ifadesi “bildi” 

(‘alime) anlamındadır. “Basîr” bu kökten gelir ve kalp ile bilmeyi ifa-

de eder. O yüzden âlime de “basîr” denilmiştir. Örneğin Lisânu’l-

‘Arab’ta “basîr” kelimesine “âlim” manası verilmiştir.67 Bu cümleden 

olarak Kurtubî “De ki: a’mâ ile basîr bir olur mu?” (Kul, hel yeste-

vi’l-‘a’mâ ve’l-basîr)68 ayetinin “Yani cahil ve âlim bir olur mu?” (el-

câhilu ve’l-‘âlimu) şeklinde tefsir edildiği kaydını düşmüştür.69 

Sözlüklerde geçen bu açıklamalardan da ortaya çıkmaktadır ki 

“ebsara” (ebsara-yubsiru-ibsâr-fe hüve mubsir, cemisi mubsirûn) 

fiili baş gözü ile görmeyi ifade etmekte; “basura” (basura-yebsuru-

basar-fe hüve basîr, cemisi buserâu) fiili ise kalbin görmesi, idrak 

etmesi, anlaması anlamındadır. Ayrıca “basîr” kelimesi sıfat-ı mü-

şebbehedir. Bilindiği üzere sıfat-ı müşebbeheler sülâsî lâzım fiilden 

elde edilirler. Dolayısıyla ayetteki “basîr” kelimesinin baş gözü ile 

görmek anlamına gelen “ebsara” fiilinden değil, bilmek, anlamak, 

kavramak anlamına gelen kalbin görmesi anlamındaki “basura” fii-

linden müştak olduğu anlaşılmaktadır. Şu halde ayette geçen 

“basîr” kelimesinin baş gözü ile görmek anlamında olmadığı anla-

                                                   
66 Ahmed b. Muhammed b. ‘Ali el-Mukrî el-Feyyûmî, el-Misbâhu’l-Munîr, thk. 

‘Abdulazîm eş-Şenâvî (Kâhire: Dâru’l-Me’ârif, ts.), 50. 
67 Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed İbn Manzûr, Lüsanu’l-‘Arap (Kâhire: Dâru’l-

Meârif, ts.), 291. 
68 En’âm, 6/50; Ra’d, 13/16. 
69 Kurtubi, el-Câmi’, 8: 386. 
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şılmaktadır. 

Buna göre Yûsuf’un (as), devlet adamı kimliğini yansıtan resmî 

kıyafetini babasına göndermekle babasının görür hale gelmesini 

istediği şey, kendisi hakkında olup bitenlerin hakikati, olayların 

gelişim aşamaları, evlatlarının kendisine söyledikleriyle kararttıkları 

gerçeklerin kendisidir. Gömlek ise, evlatlarının anlatacağı gerçekle-

rin ispatı olacaktır. 

Şu halde Yûsuf’un (as) babasına gönderdiği gömlek ile babası-

nın işin hakikatini kavraması istendiğine göre, o halde gömleğin 

Yakub’un (as) yüzüne sürülmesine ne gerek vardır? Gerçekte Yûsuf 

(as) gömleğinin babasının yüzüne sürülmesini mi arzu etmektedir? 

Bilindiği üzere Kur’ân’da bulunan kelimelerin standart anlam-

ları olmayıp farklı bağlamlarda farklı anlamlar ifade etmektedirler. 

Ulûmu’l-Kur’ân’da buna vücûh denilmektedir. Ayette geçen “vech” 

kelimesinin kendisi de vücûh ifade eden kelimelerin başında gel-

mektedir. 

Vech kelimesi göz, burun ve çenenin bulunduğu vücudun baş 

kısmının ön tarafını ifade eden bir kelimedir.70 Bunun yanında zât, 

kalp, yol, maksat, rıza, makam-mevki, cihet, yön, yan-yöre, kavmin 

efendisi, bir meselenin bilinen kısmı (vechu’l-mes’ele), yıldızların 

görünen yüzü (vechu’n-nücûm), zamanın/günün başlangıcı (vec-

hu’d-dehr/vechu’n-nehâr) gibi manalara gelmektedir. Fiil formların-

da ise “şerefli olmak, bir şeyi bir yöne doğru çevirmek, evin yönünü 

kıbleye çevirmek, birisine gitmek, birisini bir yere göndermek, birisi 

ile yüz yüze görüşmek, yüz yüze karşılaşmak” anlamlarına gelmek-

tedir. Kur’ân’da türevleriyle birlikte 77 ayette geçen71 “vech” kelime-

si, göz, burun ve ağız organlarının bulunduğu başın ön kısmını ifa-

de etmesi anlamı yanında, bir şeyin önü, ön kısmı, ön tarafı, yanı-

                                                   
70 Vech kelimesi kimi ayetlerde bu temel anlamında kullanılmıştır. Örneğin: Nisâ, 

4/43; İsrâ, 17/7; Zümer, 39/60; Âl-i İmrân, 3/106 vb. Bk. Ahmed Muhtâr 
‘Umer, el-Mu’cemu’l-Mevsû’î li’l-Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Kırâetihî, 1160-1161. 

71 Muhsin Demirci, Tefsir Usûlü (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Vakfı Yayınları, 2016), 145. 
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yöresi72, birinin önü, karşısı73 anlamlarına da gelir. Cemi formu “ev-

cüh, vücûh, ücûh” şeklindedir.74 

Örneğin “vechu’l-beyt” ifadesi, kapının bulunduğu evin ön ta-

rafı anlamında kullanılır.75 Bir şeyin vechi, onun önü anlamına ge-

lir. Bu yüzden her şeyin ön tarafına “vech” denilir. Örneğin Araplar 

bir adamın huzuru (önü) için, “vechu’r-racul” ifadesini kullanır. 

Hatta vech kelimesinin “zat” anlamında kullanılması da bundan 

dolayıdır. Zira yüzün yöneldiği her yön “vech” olarak isimlendirilir.76 

Nitekim sözlük müellifleri vech ve cihet kelimesinin aynı anlamı ifa-

de ettiklerini ve kişinin yöneldiği her yer için ism-i mekân olarak 

kullanıldığını belirtmişlerdir.77 

Vech kelimesinin ihtiva ettiği bu anlamlar dikkate alındığında, 

bu kelimenin aynı zamanda bir kimsenin huzuru, önü, ön tarafı, 

yanı başı gibi anlamlara geldiği anlaşılmaktadır. Buna göre ayette 

geçen “vechu ebî” ifadesi ile Yûsuf (as), gömleğinin babasının yüzü-

ne sürülmesini değil, kardeşlerinin gömleği babalarının huzuruna 

götürerek gerçekleri itiraf etmelerinden sonra söylenilenlere kanaat 

getirmesi için gömleği babalarının huzurunda teşhir etmelerini ve 

böylece babası Yakub’un işin künhüne, olup bitenlere vakıf olması-

nı istemiştir.  

 

 

                                                   
72 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, 4775. 
73 İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, es-sihâh Tâcu’l-Luga ve Sihâhi’l-‘Arabiyye, thk. 

Ahmed ‘Abdulgafûr ‘Attâr (Beyrût: Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn, 1984), 2254-2255 
74 Mecduddîn Muhammed b. Ya’kûb el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît (Beyrût: 

Muessesetu’r-Risâle, 2005), 1255. 
75 Ebû Mûsâ Muhammed b. Ebî Bekr b. Ebî ‘Îsâ el-Medâyinî el-İsfehânî, el-

Mecmû’u’l-Mugîs fî Garîbeyi’l-Kur’ân ve’l-Hadîs (Cidde: Dâru’l-Medenî, 1988), 3: 
389. 

76 Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî, Kitâbu’l-‘Ayn, thk. ‘Abdulhamîd Henedâvî (Beyrût: 
Dâru’l-Kutub’il-‘İlmiyye, 2003), 4: 349-350; Ebu’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. 

Zekeriyyâ, Mu’cemu Mekâyisi’l-Luga, thk. ‘Abdusselâm Muhammed Hârûn (b.y.: 
Dâru’l-Fikr, 1979), 6: 88-89. 

77 Muhammed Murtazâ el-Huseynî ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, 
thk. ‘Abdulkerîm el-Garbâvî (Kuveyt: y.y., 2001), 535-545; Ahmed b. Yûsuf b. 
Abduddâim es-Semîn el-Halebî, ‘Umdetu’l-Huffâz fî Tefsîri Eşrafi’l-Elfâz (Beyrût: 
Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1996), 286-288. 
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Ben Allah’tan Sizin Bilmediklerinizi Biliyorum 

Nihayet Yûsuf’un gömleğini getiren müjdeci Kenan diyarına 

varıp gömleği Yakub’a (as) ulaştırır. Olay Kur’ân’da şu şekilde ifade 

edilmektedir: “Müjdeci gelince (olup bitenleri Yakub’a anlattı ve) 

gömleği onun önüne koydu. (Yakup) hemen (olayın mahiyetini) an-

ladı ve ardından şöyle dedi: ‘Ben size Allah tarafından sizin bilme-

diklerinizi biliyorum dememiş miydim?’. Bu sırada oğulları, ‘Baba!’ 

dediler, ‘Günahlarımızın bağışlanması için Allah’a dua et. Çünkü 

biz gerçekten çok yanlış işler yaptık.’” (Yûsuf, 12/96-97) 

Tefsirlerde her ne kadar Yûsuf ve babası Yakup arasında geçen 

olayın mahiyeti hakkında birçok olağanüstülükler78 anlatılsa da, 

Yakub’un “Ben Allah’tan sizin bilmediklerinizi biliyorum” sözü ile 

kastettiği şeyin, hemen bütün tefsirlerde Yûsuf’un hayatta olduğu 

şeklinde açıklanması dikkat çekicidir.79 Bu genel kabul, doğru ola-

rak görünmektedir. Zira Yakup (as), oğlu Yûsuf’un öldüğüne hiçbir 

zaman inanmadı. Bu inkâr Yakub’un yüreğinde ve dilinde, oğlu 

Yûsuf’un olayın gerçekleştiği gün üzerine giyindiği gömleğin kana 

bulanmış bir halde gecenin bir vakti kendisine getirildiği gün de 

vardı, yıllar sonra oğlu Yûsuf’a Mısır’da kavuştuğu ana kadar da 

vardı. Zira Yakup (as), henüz Yûsuf küçükken gördüğü rüyanın 

te’vilini biliyordu. Bu bilgiyi ise, şüphesiz Allah Teâlâ’dan almıştı.80 

Allah Teâlâ’nın atalarına tamamladığı gibi, kendi hanedanına nime-

tini tamamlayacağı günü, yani rüyanın te’vilinin gerçekleşeceği gü-

nü sabr-ı cemîl ile bekliyordu. Yûsuf’un ölmediğini, onun kanlı 

gömleği ile gelen oğulları ve daha sonra da torunlarına sürekli söy-

lüyor, Yûsuf’un öldüğünü kabul etmiyordu. Öyle ki, kardeşleri Bün-

yamin’in hırsızlık yaptığı ve bu yüzden Mısır’da alıkonulduğuna dair 

                                                   
78 Yûsuf ve babası Yakup hakkında cereyan eden olaylara dair yapılan gerek 

uydurma ve gerekse isrâilî rivayetler için bk. Rahmet b. Sa’d, er-Rivâyâtu’l-

İsrâiliyye fî Kissati Yûsuf (Yüksek Lisans Tezi, Câmi’atu Ebî Bekr Belkâyid, 
Kulliyetu’l-‘Ulûmi’l-İnsâniyye ve’l-‘Ulûmi’l-İctimâiyye), 2013/2014. 

79 Hatta Yakub’un (as) bu bilgiyi vahiy ile aldığı da ifade edilmiştir. Örneğin bk. İbn 
Ebî Zemenîn, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîz, 2: 336. 

80 Yûsuf (as) da yaptığı rüyaların te’vîlini Allah Teâlâ’dan aldığını ifade etmiştir. Bk. 
Yûsuf, 12/37. 



 Muhammed Bahaeddin YÜKSEL  

~ 101 ~ 

haber getirmiş olmalarına rağmen, o oğullarını tekrar Mısır’a gön-

dermiş ve onlara “Evlatlarım! Şimdi gidin ve Yûsuf ile kardeşini iyice 

araştırın, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler top-

luluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.” (Yûsuf, 

12/87) şeklinde hitap etmiştir.81 Bu, Yakub’un (as) oğlu Yûsuf’un 

hayatta olduğuna dair olan inancının ne denli yakîn üzere olduğu-

nu göstermektedir. 

Kıssanın anlatıldığı surenin 93. ayetinde geçtiği üzere; gömlek 

Yakub’un önüne konulduğunda, yani olup bitenler anlatılıp da göm-

lek delil olarak gösterilince, olayın künhüne vakıf olan Yakup (as), 

“Ben size dememiş miydim, ben Allah’tan sizin bilmediklerinizi bili-

yorum, diye!” şeklinde konuşur. Yani gerçekler aşikâr olduğunda 

kendisinin Allah’tan alıp da bildiği ama diğerlerinin bilmediği bir 

husus var. Şu halde Yakub’un (as) daha önce Allah’tan aldığı ve 

bildiği bu malumat nedir? 

Yukarıda meali verilen ifade Yakub’un (as), olayın aslı-esasına 

vakıf olmasından (basîr) hemen sonra söyleniyor ve aynı zamanda o 

ana kadar aralarında olup bitenle ilişkilendiriliyor. Yani Yakub’un 

(as) yanındakilere teyit ettirmek istediği daha önce Allah tarafından 

                                                   
81 İlginçtir, Yakub’un (as) oğulları, babalarının Yûsuf’un hayatta olduğuna dair 

düşüncesini dile getirdiği her seferinde onu sürekli kınamış olmalarına rağmen, 
bu sefer Mısır’a Yûsuf’u aramaları için gitmelerini isteyen babalarına itaat 
etmişler, onu eleştirmemişlerdir. Dikkat çeken bir başka husus ise, Yakup (as) 
Yûsuf’u da Bünyamin’in alıkonulduğu Mısır’da aramalarını istemiş olmasıdır. 
Gerek bu durum, gerek Mısır melîkinin ikinci sefer için Bünyamin’in de 
gelmesini istemesi, gerek oğullarının şehre farklı kapılardan girmelerini istemesi 
(ki bu durum bazı yorumlarda Yûsuf’un kardeşi Bünyamin’e yanında diğer 
kardeşleri olmadan ulaşması ve kimliğini ona açıklayabilmesi için Yakub’un 
tertip ettiği bir plan olduğu ifade edilmektedir), gerek Bünyamin’i alıkoymak için 

başvurduğu İbranî kanunu Mısır melîkinin biliyor olması ve diğer bazı hususlar, 

Yakub’un (as) Yûsuf’un yeri ve akıbeti konusunda ona yeterince ipucu vermiş ve 
işte Yûsuf ve kardeşi Bünyamin’i aramaları için Mısır’a gönderen Yakub’un (as), 
işin aslına dair kuvvetli emarelerin gerçeğe tekabül ettiğini ve artık Yûsuf’una 
kavuşacağına olan inancını “Eğer beni bunaklıkla suçlamazsanız, size derim ki 
‘Ben Yûsuf’un kokusunu alıyorum.” (Yûsuf, 12/94) diyerek dile getirmiştir. 
Ayette geçen “kokusunu almak” tabiri, tefsirlerde genel bir kabul olduğu üzere 
hakiki anlamda bir koku almayı değil, kavuşmaya dair kuvvetli bir öngörüyü, 
sağlam bir kanaati ifade eder. Kaldı ki “Yûsuf’un kokusunu alıyorum” ifadesi, 
ancak kendisine gelmekte olan birisinin kokusu için uygun düşer. Oysa Yûsuf 
gelmemiş, aksine babası Yakup (as) oğlu Yûsuf’a gitmiştir. 
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bildiklerinin olduğu hususu, o anda gerçekleşen bir duruma binaen 

söyleniyor, o anda vuku bulan durumdan mütevellit dile getiriliyor. 

Bu durum, söz konusu ifadenin, o anda gerçekleşen bir şeyin ken-

disini, o ana kadar diğerleriyle arasında geçen hususta haklı çıkar-

dığını göstermektedir. Şayet o anda gerçekleşen şeyin, tefsirlerde 

genel bir kabul olduğu üzere gözlerinin tekrar görür hale gelmesi 

olarak anlarsak, o zaman Yakup (as), yanında bulunanlara “Daha 

önce size gözlerimin tekrar görür hale geleceğini söylememiş miy-

dim?!” şeklinde anlaşılması gerekir. Ancak bu anlamın kıssa ile 

uyumu söz konusu değildir. 

Yakub’un (as) bu sözüyle neyi kastetmiş olabileceği, bir önceki 

ayetin içerisinde verilmektedir: “Kafile (Mısır’dan) ayrılınca, babaları 

şöyle dedi: ‘Eğer beni bunaklıkla suçlamazsanız, size derim ki ‘Ben 

Yûsuf’un kokusunu alıyorum.’ (Orada bulunanlar:) ‘Vallahi sen hala 

eski şaşkınlığını devam ettiriyorsun’, dediler.” (Yûsuf, 12/94-95) 

Yakub’un (as) “Ben Allah’tan sizin bilmediklerinizi biliyorum, de-

memiş miydim?!” sözüyle teyit ettirmek istediği husus, bu ayetlerle 

ilişkilidir. Zira buradaki konuşma üzerine bu sözü söylemiştir. Veri-

len ayetlerde geçen “eski şaşkınlık” (dalâl-i kadîm) ifadesi önemlidir. 

O esnada çevresinde bulunanlar bu ifadeleriyle, ölmüş olan 

Yûsuf’un kanlı gömleğinin gösterilmiş olmasına, aradan geçen çok 

uzun bir zamana rağmen dönüp gelmemesine aldırış etmeden ve 

bunların onun öldüğüne dair açık deliller olmasına rağmen Ya-

kub’un (as), oğlu Yûsuf’un ölmediğine, hayatta olduğuna ve bir gün 

kendisine mutlaka kavuşacağına dair tükenmeyen inancı ve ısrarını 

kastetmektedirler. 

Ne var ki müjdeci, gömleği Yakub’un (as) önüne koyup gerçek-

leri anlattığında, Yakup (as), “Ben size dememiş miydim, ben Al-

lah’tan sizin bilmediklerinizi biliyorum!” şeklinde hitap etmiş ve bu-

nunla da kastının “Ben size Yûsuf’un hayatta olduğunu ve ona bir 

gün kavuşacağımı Allah’tan biliyorum dememiş miydim?!” olacağı 

anlaşılmaktadır. Bu anlamın kastedildiği, bir sonraki ayette, orada 

bulunan oğullarının: “’Baba!’ dediler, ‘Günahlarımızın bağışlanması 

için Allah’a dua et. Çünkü biz gerçekten çok yanlış işler yaptık.’” 
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(Yûsuf, 12/96-97) şeklindeki sözlerinden de anlamak mümkündür. 

Zira Yakub’un (as) oğulları, babalarının teyit etmek için sorduğu 

soruya, geçmişte yaptıkları günahtan dolayı Allah’tan af dilemesi 

talebinde bulunmaktadırlar. Geçmişteki suçları ise, Yûsuf’u kuyuya 

atmaları ve babalarını uzun yıllar onun öldüğü yalanıyla üzüntüye 

maruz bırakmalarıdır. 

Yakub’un (as) diğerlerinin bilmediği şeyleri Allah katından bil-

diğini ifade eden ayeti, İbn Abbas da aynı şekilde anlamış ve ayeti 

şöyle açıklamıştır: “Ben biliyorum ki Yûsuf’un rüyası doğrudur ve 

muhakkak ki ben ona secde edeceğim.”82 

Şüphesiz mutlak hakikat, Allah katındadır. 

Sonuç 

Yûsuf’u kıskanan kardeşleri, onu bir kuyuya atmış ve sahte 

kana buladıkları gömleğini babalarına göstererek onun öldüğünü 

söylemişlerdir. Ancak bu yalana inanmayan Yakup (as), oğullarının 

nefislerine uyup kötü bir iş yaptıklarını, kendisinin ise bu ayrılık 

acısına metanetle sabır göstereceğini söylemiştir. Aradan geçen 

uzun bir zamana rağmen Yûsuf geri dönmemiştir. Bölgede yüz gös-

teren kıtlık nedeniyle Yakup (as) oğullarını erzak almaları için Mı-

sır’a gönderir. İkinci gidişlerinde yanlarında götürdükleri Bünya-

min’in hırsızlık suçlamasıyla Mısır’da alıkonulduğu haberi gelince, 

Yakup (as) üzülür ve gözleri ağarır. 

Tefsirlerde yapılan açıklamalara göre bu beyazlanma (ağarma), 

Yakub’un (as) kör olmasını ifade etmektedir. Zira kendisi oğlu 

Yûsuf’tan ayrı düşmüş olduğu uzun yıllar boyu durmadan ağlamış 

ve nihayet gözlerini tamamen kaybetmiştir. Örneğin Mukâtil, Ya-

kub’un (as) altı yıl boyunca kör olarak kaldığını ifade etmektedir. 

Gözlerinin açılması ise, ancak oğlu Yûsuf’un gömleğini yüzüne 

sürmesi ile mümkün olabilmiştir. Bu durum, Yûsuf’un (as) göster-

diği bir mucizedir. 

Ancak bu anlatımlarda, Yakub’un (as) içinde bulunduğu imti-

                                                   
82 Ebu’l-Fidâ İsmâîl b. ‘Umer İbn Kesîr, Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsiri, çev. Bekir 

Karlığa ve Bedrettin Çetiner (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), 8: 4126. 
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hana sabır gösteremeyen bir nebi profili çizildiği gözlerden kaçma-

maktadır. Oysa Allah Teâlâ onun sabr-ı cemîl'ini tekzib etmemiş ve 

kıssanın hiçbir yerinde Yûsuf’a olan hüznünde aşırıya gittiğine dair 

bir ikazda bulunmamıştır. Diğer yandan söz konusu anlatımlar, 

Yûsuf’u (as) mucize gösterme konusunda imtiyaz sahibi olarak gös-

termektedir ki bu tür anlatımlar Kur’ân’ın mucize konusundaki de-

tay anlatımlarıyla bağdaşmamaktadır. 

Tefsirlerdeki bu genel kabul, kıssaya ilişkin sunulan birçok 

zayıf ve israilî rivayetlerle desteklenerek hakikatlerin üzerinin ör-

tülmesine ve gözden kaçmasına sebep olmuştur. Öyle ki yapılan 

meal çalışmalarında bu anlatımların etkisinde kalınarak, ilgili ayet-

ler adeta farklı anlamaya imkânı olmayan tek mana gibi algılanmış 

ve bu algıdan hareketle ayetler Yakub’un (as) gözlerinin kör olduğu 

yönünde anlamlandırılmıştır. Oysa aynı tefsirlerin hemen tamamı 

gözlerin ağarması (beyaza bürünmesi) ifadesiyle kastedilenin kör 

olmayı değil, ikinci bir ihtimal olarak gözdeki görme zafiyetini ifade 

ediyor olabileceğini açıkça dile getirmiştir. Bugün bu ihtimalin tıpta 

da doğrulandığını görebilmekteyiz. Ne var ki meallerde bu ihtimale 

rağbet edilmemiştir. 

Ancak kıssa bütünlüğünde olaya bakıldığında, ilgili ayetlerde 

anlatılan ağarmanın (gözün beyaz renge bürünmesinin) gözün gör-

me yetisiyle alakalı olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim kıssa, bu hu-

susun aydınlatılabilmesinde, sure ve Kur’ân bütünlüğünde bazı 

ipuçları vermektedir. Olayın keyfiyetine dair doğru anlamların elde 

edilmesini engelleyen hususlar, kuşkusuz kıssada geçen “kamîs”, 

“vech” ve “basîr” gibi kelimelere yönelik mitolojik anlatılar çerçeve-

sinde anlamlar yüklenilmiş olmasıdır. Oysa gömlek, Mısır’da söz 

sahibi olan Yûsuf’un üzerine giyindiği resmi devlet kıyafeti olduğu, 

vech kelimesi ile Yakub’un (as) yüzü değil, huzuru, önü olduğu ve 

yine basîr kavramı ile de gözün değil, kalbin görmesi, bilmesi, idrak 

etmesi anlamında olduğu yönündeki tespitler, ayetin daha sıhhatli 

anlaşılmasına imkân verecektir. 
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A General Consensus on the Fate of the Eyes of the Prophet 

Yaʿqūb 

Summary 

Yūsuf's jealous brothers threw him into a pit and told his fa-

ther that he had died showing his bloodstained shirt. However, 

Yaʿqūb (peace be upon him) who does not believe in this lie, says 

that his sons have done a bad job in accordance with their souls, 

and that he will show patience in the face of this separation. De-

spite a long time, Yūsuf (peace be upon him) has not returned. Be-

cause of the famine that faces the region, Yaʿqūb sends his sons to 

Egypt for supplies. They take Binyāmīn with them on their second 

trip. When Yaʿqūb heard the news that Binyāmīn had been kept in 

Egypt due to a charge of theft, he was upset and his eyes became 

white. 

According to the explanations made in the commentaries, 

this whiteness means that Yaʿqūb is blind. For many years he had 

cried unceasingly because he had fallen apart from his son Yūsuf, 

and finally he completely lost his eyes. For example,  

Muḳātil states that Yaʿqūb remained blind for six years. He regained 

his sight only when his son passed Yūsuf's shirt on his face. It is a 

miracle that Yūsuf showed. 

However, in these narratives, Yaʿqūb does not escape from 

the eyes of a professor who is unable to show patience in his testi-

mony. Allah did not neglect his patience and never warned him that 

he went to the extreme in his sadness for Yūsuf.  On the other 

hand, these expressions indicate that Yūsuf has the privilege of 

showing miracles that such expressions are incompatible with the 

detailed descriptions of the Qurʾān's miracle. 

This general acceptance in tafsīrs has been supported by 

many weak and Israeli narrations about the short, causing the 

truths to be covered and overlooked. Thus, in the interpretation of 
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the meanings, these verses were perceived as the only meaning 

which had no possibility to differentiate, and with this movement, 

the verses were interpreted as meaning that the eyes of Yaʿqūb were 

blind. However, almost all the same comments made it clear that 

the expression of the bleaching of the eyes could have another 

meaning than blindness, indeed a weakness of the sight is another 

possible meaning. Today we can see that this possibility is con-

firmed by the envy. However, the meals have not been in this situa-

tion. 

However, it is understood that whitening, described in the re-

lated verses, is not related to the eyesight of the eye. Indeed, the 

narrative gives some clues in the clarification of this point, in the 

whole of the sūra and the Qurʾān. The obstacles preventing the ac-

quisition of correct meanings of the nature of the event are un-

doubtedly implied in the framework of the mythological accounts of 

concepts such as "ḳamīṣ", "wadjh" and "baṣīr". The shirt, however, is 

not the face of Yūsuf, who is the official state attire of Yūsuf, who is 

the ruler of Egypt, with the wadjh word and the face of Yaʿqūb, but 

with the peace, will make it possible for the verse to be understood 

more clearly. 

Keywords: The Qurʾān, Yaʿqūb, Yūsuf, ḳamīṣ, wadjh. 
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İslâm Hukukunda Faizin İlleti 

 

Öz 

İslâm Hukukçuları ilgili hadislerde ifade edilen altı maldan 

hareketle, faizin hangi şartlarda gerçekleştiğini yani faiz illetinin ne 

olması gerektiğini tesbit etmeye çalışmışlardır. Hadislerde zikredilen 

altın ve gümüşten hareketle faiz illeti; Hanefîler ve Hanbelîlere göre, 

“cinsle beraber tartılır olma”, Şâfiîler ve Mâlikilere göre, “para olma 

özelliğinin hakim unsur olması”, bazı fakihlere göre de, “tam para 

olma özelliği taşıması” dır. Hadislerde zikredilen buğday, arpa, 

hurma ve tuzdan hareketle ise faiz illeti; Hanefîler ve Hanbelîlere 

göre, “cinsle beraber ölçülür olma”, Şâfiîlere göre, “gıda olma”, Mâli-

kilere göre, “stoklanabilen gıda olma” özelliği taşımasıdır. Bununla 

birlikte günümüzde “misli mal olma” veya “cins ve sınıf birliği” şek-

linde illetlerde ileri sürülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: İslâm Hukuku, Faiz, İllet, Mal, Para, 

Tartı, Ölçek, Gıda, Mislî, Cins.  

 

ʿIlla (Cause) of Interest In Islamic Law 

Abstract 

By taking reference the words and the deeds of the prophet 

Muḥammad, the Islamic lawyers and the academicians tried to de-

termine the circumstances under which interest occurs, in other 

words, they tried to define what is the ʿilla (cause) of interest. Mov-

ing from gold and silver mentioned in the ḥadīth, ʿilla of interest has 

the characteristics of “being weighed with a kind” according to the 

Ḥanafīs and Ḥanbalīs, “having the characteristics of money as the 

dominant element” according to the Shāfiʿīs and Mālikīs, and “being 

characterized as only money” according to some jurists. Moving 

from wheat, barley, palm and salt mentioned in the ḥadīth men-

tioned in the ḥadīth, ʿilla of interest has the characteristics of” “be-



Alpaslan ALKIŞ 

~ 115 ~ 

ing weighed with a kind” according to the Ḥanafīs and Ḥanbalīs, 

“being food” according to the Shāfiʿīs and “being food that can be 

stocked” according to the Mālikīs. Along with those, ʿilla like “fold 

goods” and “gender and class unity” have been proposed at the pre-

sent time.  

Keywords: Islamic law, interest, ʿilla, goods, money, weight, 

scale, food, fungible, kind. 

Giriş 

Faiz ilk çağlardan beri başta din adamlarının, sonra filozof ve 

iktisatçıların inceleme konusu olmuştur. İslâmiyet, Hıristiyanlık ve 

Yahudilik gibi dinlerin yanı sıra, çoğu hukuk sistemleri faize şiddet-

le karşı çıkarak onunla mücadele etmişlerdir. İslâmiyet’te faiz, gelir 

dağılımında yol açtığı haksızlık sebebiyle haram kılınmıştır. Ancak 

bu haksızlık, yalnız faizi ödeyen açısından değil, alan açısından da 

söz konusu olabilir. Faizin olduğu yerde ondan ayrılmaz bir parça 

olarak mutlaka haksızlık ve zulüm vardır. 

İslâm, belli bir vadeye karşılık ödünce uygulanan ve insanlı-

ğın en eski devirlerinden beri bildiği borç faizinin (ribe’d-deyn) yanı 

sıra, alım-satımlarda cereyan eden alış-veriş faizi (ribe’l-bey’) kav-

ramını da getirmiştir. Ancak alış-veriş faizinin (ribe’l-bey’) hangi 

mallarda ve hangi şartlarda ortaya çıktığı yani “illetinin” ne olduğu 

meselesinin İslâm Hukukunun faizle ilgili en ihtilaflı konularından 

birini teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Mezheplerin ortaya koy-

dukları faizde illet görüşleri ortaya konulduğu zamanın ihtiyaçlarını 

karşılamış olmalarına rağmen, günümüzde teknolojinin gelişmesi ve 

üretim yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle artık gü-

nümüz iktisadî ve ticarî hayatına cevap verebilecek şekilde yeniden 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Biz de bu çalışmamızda hadiste adı geçen altı mala kıyasla 

Mezheplerin belirledikleri faiz illetlerini delilleriyle beraber genişçe 

izah etmeye gayret ettik. Sonra da bu görüşler hakkında nakledilen 

değerlendirmeleri zikrederek illetler arasında bir karşılaştırma yap-
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ma imkanı vermeye çalıştık. Böylece günümüzde en uygun faiz ille-

tinin ne olması gerektiği konusunda bir fikir vermeye çalıştık. 

1.İSLÂM HUKUKUNDA FAİZİN İLLETİ 

Kur'ân-ı Kerim’de faiz “Allah, alım-satımı helâl, faizi haram 

kılmıştır” (el-Bakara 2/275) ayetiyle kesin bir şekilde yasak olduğu 

bildirilmiş ancak faizin hududu açıklanmamıştır. Ayetlerde haram 

olduğu bildirilen faizin anlatımı ve açıklanması hadislere bırakılmış-

tır.1 

İslam hukuk mezhepleri faizin illetini tespitte farklı görüşlere 

sahip olmuşlardır. İhtilaflar faize dair hadislerin yorumlanmasından 

kaynaklanmıştır. Mezheplerin faizin illetiyle ilgili görüşlerinin hare-

ket noktası farklı rivayetlerle Ubâde b. es-Sâmit ve Ebû Saîd el-

Hudrî’den gelen ve “Altı Eşya Hadisi” diye bilinen  “Altın ile altın, 

gümüş ile gümüş, buğday ile buğday, arpa ile arpa, hurma ile hurma, 

tuz ile tuz misli misline birbirine eşit olarak peşin satılırlar. Ama bu 

malların cinsleri değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın”2 

hadisidir. Bu hadiste Hz. Peygamber altın, gümüş, buğday, arpa, 

hurma ve tuzun birbirleriyle mübadelesinde hangi şartlarda faizin 

gerçekleşeceğini açıklamaktadır. Mezhepler arasındaki ilk fikir ayrı-

lığı bu altı madde konusunda çıkmış ve öncelikle; faizin yalnızca bu 

altı maddenin mübadelesinde mi gerçekleştiği, yoksa bu altı mad-

denin o günün şartlarında en çok mübadele edildiği ve diğer mallar 

için de ölçü olabilecek özellikler taşıdığı için örnek olarak mı zikre-

dildiği, şayet bu altı madde, diğer mallar için ölçü olabilecek özellik-

ler taşıdığı için örnek olarak zikredilmişse, o takdirde başka mallara 

ölçü olabilecek özelliklerinin neler olduğu hususları tartışılmıştır.3  

Bu altı maddenin örnek olarak zikredildiğini kabul eden, dört 

mezhebin de içinde bulunduğu büyük çoğunluğa göre faiz, hadis-

lerde sayılan, altı maddeye münhasır kalmayıp başka mallarda da 

cereyan eder. Ancak bu altı maddede ve bunlara kıyasla diğer mal-

                                                   
1 Nuri Kahveci, Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku (İstanbul: Hikmetevi, 2015), 181. 
2 Müslim, Müsâkat, 81. 
3 İsmail Özsoy, Faiz ve Problemleri (İzmir: Nil Yayınları, 1993), 103; Kahveci, 
Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku, 182. 
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larda bulunan ve mübadelelerde faizin varlığına neden olan özelliğin 

ne olduğu konusunda ittifak yoktur. Her fıkıh ekolü, diğerinin belir-

lediği faiz illetini eleştirirken, klasik dönemden bazı alimler ve gü-

nümüz İslam hukukçuları ise klasik dönemde fıkıh ekollerince be-

lirlenen faiz illetlerinin tutarlılığı sağlayamadığı için eleştirmişler-

dir.4 

1.1.Cins ve Kadr (Ölçü) Birliği 

Hanefî mezhebine göre faizin illeti, “cins ve kadr (ölçü)” birli-

ğidir.5 Bu hükmün dayanağı da yukarıda zikredilen Übâde b. es-

Sâmit ve Ebû Saîd el-Hudrî’nin rivayet ettiği hadislerdir.6 

Hanefîler faiz kapsamının, hadislerde söz konusu edilen altın, 

gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz ile sınırlı olmadığını ve bu altı 

maddenin, o günün şartlarında en çok mübadele edilen ve diğer 

mallar için de ölçü olabilecek özellikler taşıyan mallar olduğundan 

örnek olarak zikredildiğini söylerler. Bu nedenle de hadiste adı ge-

çen altı eşyanın birbiriyle mübadelesindeki hükmü kıyas yoluyla 

aynı özelliği taşıyan diğer mallara da uygularlar.7  

Hadiste adı geçen maddelerin birbiriyle mübadelesindeki 

hükmün diğer mallara da geçmesinin iletini, “cins ve kadr (ölçü)” 

olarak kabul eden Hanefîler, “cins” illetini hadislerdeki “altınla altın, 

buğdayla buğday” ifadesinden, “kadr” illetini de yine hadislerdeki 

“misli misline” ifadesinden çıkarırlar. “Kadr”, ölçülenlerde “ölçek”, 

tartılanlarda “tartı”8 dır.  

                                                   
4 Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular II (Samsun: Etüt Yayınları, 

2015), 203. 
5 Ebu Bekir Muhammed b. Ebi Sehl Serahsî, Kitabu'l-Mebsut (İstanbul: Çağrı Ya-

yınları, 1983), 12:113; Zeynüddin b. İbrahim İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik Şerhu 

Kenzi’d-Dekâik (Beyrut: Marifet Yayınları, 1993), 6:137. 
6 Buhâri, Buyu’, 54, 74-81; Müslim, Müsâkât 75- 89, 91-98; Tirmizî, Buyu’ , 1240-
1243; İbn Mâce, Ticaret, 2253-2254; Nesâî, Buyu’, 41-47; Ebû Dâvud, Buyu’, 
3348-3349; Mâlik, Muvatta, Buyu’ , 27-39. 
7 Serahsî, el-Mebsût, 12:112-113; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye ve 
Istılahatı Fıkhiyye Kamusu (İstanbul: Bilmen Basımevi, 1985), 6:105. 
8 Serahsî, el-Mebsût, 12:113. 
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Hanefîler, hadisteki “misli misline” ifadesinden “kadr” illetini 

nasıl çıkardıklarını şu şekilde izah ederler:9 “Altın ile altın misli mis-

line” sözündeki “misli misline” ifadesinden maksat, vasıfta değil 

kadr (ölçü)-da eşitliktir. Şayet mutlak eşitlik kastedilmiş olsaydı 

hem vasfı hem de miktarı içine alırdı. Fakat hadisler, “misli misline” 

sözünü “tartısı tartısına” anlamında kullandı. Zira bazı hadislerde 

“altın ile altın tartısı tartısına” cümlesi mevcuttur. Böylece miktar-

daki (kadr) eşitlikten maksadın “tartısı tartısına” sözüyle “tartıdaki 

eşitlik” olduğu açıklanıyor. Hz. Peygamber Ubâde b. es-Sâmit’in ri-

vayetine göre: “Külçe olanı ile işlenmiş olanı eşittir”10 buyuruyor. Bu 

da eşitlikten maksadın, vasıfta eşitlik değil tartıda eşitlik olduğunu 

gösterir. Çünkü altının külçesi ve işlenmişi vasıfta birbirine eşit 

olamaz. Fakat miktar bakımından eşit olabilir. Aynı şekilde “buğday 

ile buğday misli misline” sözünde de hem vasıfta hem ölçekte eşitlik 

ihtimali vardır. Fakat yukarıda açıklandığı üzere “misli misline” sö-

zünden maksat, miktar bakımından eşitlik olduğu için buradaki 

“misli misline” sözü “ölçeği ölçeğine” olarak açıklanmıştır. Ubâde b. 

es-Sâmit'in rivayetinde, “iyisi ve kötüsü eşittir”11  denmiştir. Bu söz 

de yine eşitlikten maksadın miktardaki eşitlik olduğunu açıklar.  

1.1.1.Cinsle Beraber Tartı (Vezn) ve Ölçek (Keyl) 

Hanefî mezhebinin faiz illeti olarak tesbit ettiği “cins ve kadr 

(ölçü)” vasfının açılımı “cinsle beraber tartı ve ölçek” tir. Çünkü ha-

dislerde geçen “misli misline” sözünden hareketle “kadr” in illet ol-

duğunu söyleyen Hanefîler, “kadr sözünden maksat ölçeğe vurulan 

mallarda ölçek, tartılan mallarda tartıdır. Ayrıca, Hz. Peygamber’in 

altı eşyayı tartı ve ölçek (vezn ve keyl) sıfatı ile zikretmesi zimnen 

“ölçek ve tartı özellikleriyle” söylemek demektir. Zira Saîd b. el-

Müseyyib’in “ölçülen ve tartılan her şey böyledir”12 ifadesi bunu 

                                                   
9 Serahsî, el-Mebsût, 12:110-111. 
10 Ebû Dâvûd, Buyû’, 3349; Nesâî, Buyû’, 44. 
11 Abdullah b. Yusuf Zeylaî, Nasbu’r-Râye li-ehâdîsi’l-Hidâye (Kahire: y.y., h1357), 
4:47, 76. 
12 Mâlik, Muvatta, Buyu’, 16/37. 
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kastetmiş olmaktadır. Bu nedenle “kadr” illeti, “tartı (vezn) ve ölçek 

(keyl)”13 dir” derler. 

Hanefîler, faiz illetinin “cinsle beraber tartı ve ölçek” olduğu-

na istidlâl14 yoluyla da şu delilleri getirirler: 

a) Hadiste zikredilen altı eşyanın alınıp satılır mal olmaları 

ancak “ölçek ve tartı birimleri” ile bilinir. Hadis “altın ile altın, buğ-

day ile buğday...” derken altın zerresi ile altın zerresini veya bir kaç 

tane buğday ile birkaç tane buğdayı kastetmiş değildir. Çünkü bu 

kadarı alım satım mevzûu olamaz. Şu halde maksat tartılan altın ve 

ölçülen buğday demektir. Zira bunların maliyeti ancak tartı ve ölçü 

ile bilinir. Nass bunu gerektirir, nassın gerektirdiği (iktizası) ise 

nass ile ifade edilmiş gibidir.15  

b) Faizden kaçınabilmek için iki malın birbirine eşit olup ol-

madığını tespit imkânı bulunmalıdır. Zira faiz aslında alış veriş ya-

pılan şeylerde aldatmadan kurtulmak için haram kılınmıştır. Al-

datmadan kurtuluşun birinci yolu, bedeller (mallar) arasında eşitli-

ğin gerçekleştirilmesidir. Eşitliği gerçekleştirmek için en adil yöntem 

ise tartı ve ölçü birimlerini kullanmaktır. Buna uyan bütün eşyada, 

değiştirilirken değer ve faydasındaki farklılığa bakılmaksızın eşitlik 

vacibdir. Fazlalık ise haramdır. O halde ölçek ve tartı ile cins birliği 

beraberce faizin illetini oluşturur.16  

                                                   
13 Serahsî, el-Mebsût, 12:112-116; Alauddîn Ebû Bekir b. Mes'ûd Kâsânî, Kitabu 

Bedâiu's-Sanâî Tertîbü'ş-Şerâî (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî Yayınları, 1974), 

5:183-185; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr (Beyrut: Dâru's-Sadr Yayınları, h1316), 

5:274. 
14 Fıkıh literatüründe şer’î delilden hareketle bir hükme ulaşmak, varılan bir 
sonucu delillendirmek, delile bağımlı akıl yürütme gibi anlamlarda 
kullanılmaktadır. (Ferhat Koca, “İstidlal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(İstanbul, TDV Yayınları, 2001), 23:323). 
15 Serahsî, el-Mebsût, 12:116; Abdurrezzak Senhûrî, Masâdiru'l-Hakk fi'l-Fıkhi'l-

İslâmî (Beyrut: Muhammed Daye Yayınları, 1953-1954), 3:182; Hayreddin 
Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku (İstanbul: Nesil yayınları, 1991), 2:210. 
16 Serahsî, el-Mebsût, 12:117; Muhammed b. Ahmet İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid 

ve Nihayetü'l-Muktesıd (İstanbul: Kahraman Yayınları, 1985), 2:109; Mustafa 

Sait el-Hınn, İslâm Hukukunda Yöntem Tartışmaları, trc. Halit Ünsal (Kayseri: 

Rey Yayıncılık, 1993), 358. 
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Hanefîlere göre hadisler eşitliği, alış verişin şartı olarak ön-

görmüştür. Zira hadîslerin maksadı bunu anlatmaktadır. Binaena-

leyh alış verişte faizin olmaması için eşitlik şarttır. Zira hadislerdeki 

“misli misline (mislen bi-mislin)” ifadesi bazı rivayetlerde “eşit ola-

rak” anlamındaki “sevâen bi-sevâin” şeklinde zikredilmesi de bunu 

göstermektedir. Yalnız iki şey arasındaki eşitlik, hem şekil hem de 

mahiyet bakımından olmalıdır. Burada mi’yâr (yani tartı ve ölçek), 

şekilde eşitliği sağlarken, cins de mahiyette eşitliği sağlamaktadır. 

Vasıfta ise eşitlik şart değildir. Çünkü hadislerde “iyisi de kötüsü de 

aynıdır”17 denmiştir.18 

c) Hadiste geçen altı eşya atıf edatı ile birbirine bağlanmıştır. 

Bu üslûp, altı eşyanın illetinin aynı olmasını gerektirir ki bu da 

“cins ve kadr” dır. “Kadr” da “ölçek ve tartı” dır. Şayet illet; altın ve 

gümüşte “semeniyyet”, diğer dört eşyada “gıda” olsaydı atıf yapıl-

mazdı.19  

Hanbelî mezhebinde yerleşik görüşe göre de faizin illeti “cins-

le beraber tartı ve ölçek” tir. Hanbelîler hadislerde zikredilen altın ve 

gümüşte faiz illetinin “cins ve tartı”, arpa, buğday, hurma ve tuzda 

faiz illetinin “cins ve ölçek”20 olduğunu söylemişlerdir. Çünkü onlara 

göre altın ve gümüş “tartı” ile; arpa, buğday, hurma ve tuz ise “öl-

çek” ile işlem görmektedir.  

İmâmiyye ve Zeydiyye mezhepleri de altın ve gümüşte faiz il-

letinin “cinsle beraber tartı” olduğunu, arpa, buğday, hurma ve tuz-

da ise “cinsle beraber ölçek”21 olduğunu belirtmişlerdir.  

                                                   
17 Zeylaî, Nasbu’r-Râye, 4:47, 76. 
18 Kâsânî, el-Bedâi’, 5:184; Ebu'l-Hasan Ali b. Ebu Bekir Merginânî, el-Hidaye 

(Beyrut: Daru's-Sadr Yayınları, h1316), 5:277; Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd 

Mevsılî, el-İhtiyâr li-Ta'lîli'l-Muhtâr (İstanbul: Pamuk Yayınları, 1989), 206; İbn 

Nüceym, el-Bahru’r-Râik 6:138. 
19 Serahsî, el-Mebsût, 12:120; Senhûrî, Masâdiru'l-Hakk 3:183; Karaman, 
Mukayeseli İslâm Hukuku, 2:211. 
20 İbn Kudâme, el-Muğnî (Beyrut: Dâru'l-Fikir Yayınları, 1985), 4:26; İbn Müflih, el-

Mübdi’ fî Şerhi’l-Muğnî’ (Şam: Mektebetü’l-İslâmî Yayınları, 1974), 4:128; Buhûtî, 
Keşşâfü’l-Gınâ’ an Metnü’l-Iğnâ’ (Beyrut: Alemü’l-Kütüp Yayınları, 1983), 3:251. 
21 Sâmî Hasan Ahmed Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye bimâ Yettefiku ve'ş-
Şerîatü'l-İslâmiyye (Kahire: Matbaatü'ş-Şark Yayınları, 1982), 168, 175. 
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Mâlikîlerden İbn Rüşd (ö.595/1198) faiz illeti konusunda 

Hanefîlerin gösterdiği illetin diğer illetler arasında en uygun illet 

olduğunu kabul ederek şöyle der: “Faiz aslında alış veriş yapılan 

şeylerde aldatmadan kurtulmak için haram kılınmıştır. Aldatmadan 

kurtulmanın birinci yolu, bedeller (mallar) arasında eşitliğin gerçek-

leştirilmesidir. Eşitliği gerçekleştirmek için en adil ölçü ise tartı ve 

ölçektir. Buna uyan bütün eşyada, değiştirilirken değer ve fayda-

sındaki farklılığa bakılmaksızın eşitlik vacibdir. Fazlalık ise haram-

dır. O halde ölçek ve tartı cins birliği ile birlikte faizin illetidir.22  

1.1.1.1.Cins ve Kadr Vasıflarının Beraberce Bulunması 

Hanefîlere ve Hanbelîlere göre, “cins ve kadr (ölçü)” vasıfları-

nın beraberce bulunması fazlalık faizinin illetidir. “Kadr”, “tartı ve 

ölçek” tir. Cinsle beraber tartı veya ölçek bulunursa fazlalık faizi 

(ribe’l-fadl) gerçekleşir ve hem fazlalık hem de veresiye alış veriş ha-

ram olur. Ölçek ve tartının bulunmaması veya cinsin farklı olması 

durumunda ise fazlalık faizi (ribe’l-fadl) gerçekleşmez.23  

Her tartılan ve ölçekle satılan malların kendi cinsiyle alış ve-

rişinde bedellerden birinde bir fazlalığın bulunması halinde fazlalık 

faizi (ribe’l-fadl) gerçekleşir. Buna göre alçı ile alçı, buğday ile buğ-

day gibi, gıda olsun olmasın; altınla altın, demirle demir, şekerle 

şeker gibi semen olsun olmasın, ölçek ve tartıyla alınıp satılan her 

malın kendi cinsiyle alış verişinde iki bedelin de eşit olması gerekir. 

Bedellerden birindeki bir fazlalık durumunda fazlalık faizi (ribe’l-

fadl) gerçekleşir.24  

                                                   
22 İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:109; Hınn, İslâm Hukukunda Yöntem 
Tartışmaları, 358. 
23 Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî Cessâs, el-Füsûl fi'l-Usûl (Lahor-Pakistan: 
Mektebetü'l-İlmiyye Yayınları, 1981), 133; Kâsânî, el-Bedâi’, 5:183, 185; İbnü’l-
Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5:275-279; İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:26-27, 29-30; Mevsılî, 
el-İhtiyâr, 207; İbn Müflih, el-Mübdi’ fî Şerhi’l-Muğnî, 4:128; İbn Nüceym, el-Bahru’r-

Râik,  6:139-140; Buhûtî, Keşşâfü’l-Gınâ’, 3:251; İbn Âbidîn, Reddü'l- Muhtâr ale'd-
Dürri'l-Muhtâr Haşiyetü İbn Âbidîn (Beyrut: Daru'l-Hayai't-Turâsi'l-Arabî Yayınları, 
1987), 4:178-179. 
24 Senhûrî, Masâdiru'l-Hakk 3:187. 
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Hanefîler, “uzunluk ölçü birimi (mezrûât) ve aded (ma’dûdât) 

ile satılan mallarda ise fazlalık faizi (ribe’l-fadl) tahakkuk etmez sa-

dece veresiye faizi (ribe’n-nesâ) cereyan eder. Zira bir avuç buğday, 

elma, nar ve elbise gibi metre ve sayı ile satılan malların birbirine 

eşit olup olmadıklarının tespiti mümkün değildir. Çünkü eşitlik 

ancak şer’i ölçü (mi’yâr) olan tartı ve ölçek ile bilinir. Aded ve 

uzunluk ölçü birimi ise şer'i ölçü değildir. Şer’î ölçü olmayınca 

eşitlik sağlanamaz. Eşitlik sağlanamayınca eşitsizlik sözkonusu 

edilemez ve fazlalık da şer’an gerçekleşmez. Bunun içinde uzunluk 

ölçü birimi ve aded ile satılan mallar faize tâbî mallar değildir. 

Ayrıca aded ve uzunluk ölçü birimiyle satılan malların telef veya 

gasp edilme durumunda da misli değil kıymeti ödenir. Çünkü 

bunların misli yoktur. Zira bir malın misli, şer’î ölçü ile bilinir. 

Bunlarda ise şer’î ölçü yoktur”25 diyerek mezrûât ve ma’dûdât’ı faz-

lalık faizi dışında tutarlar. Buna göre tartı ve ölçekle satılmadığın-

dan 5 metre Bursa kumaşının peşin olarak 7 metre Bursa 

kumaşıyla satışının, 5 yumurtanın peşin olarak 7 yumurtayla satı-

şının faiz olmayacağı ancak veresiye satışının faiz olacağı belirtil-

mektedir.26  

Ancak günümüzde gelişen sanayileşme sayesinde uzunluk 

ölçü birimi ve aded ile satılan malların standart hale gelerek mislî 

mal oldukları ve ölçü birimlerinin örfi bir konu olmaları27 nedeniyle 

malların satışında aded (ma’dûdât) ve uzunluk ölçü biriminin 

(mezrûât) şer’i ölçü olarak kabul edilmeleri gerektiği28 göz önüne 

alındığında mezrûât ve ma’dûdât ile işlem gören mallarında fazlalık 

faizi kapsamında değerlendirilmesi ve böylece 5 metre Bursa 

                                                   
25 Serahsî, el-Mebsût, 12:117-119; Kâsânî, el-Bedâi’, 5:183; Merginânî, el-Hidaye, 
5:279; Mevsılî, el-İhtiyâr, 206; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5:274,278; İbn Âbidîn, 

Reddü'l- Muhtâr, 4:177,180. 
26 Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 6:105. 
27 İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5:283; Mustafa Kelebek, İslam Borçlar Hukuku ve 
Ebu Yusuf’un Öncelikleri, (İstanbul: Ensar Yayınları, 2014), 87. 
28 İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5:283; Ahmed Hasan Ahmed Hasenî, Tedavvürü'n-

Nükûd fi Dav’i'ş-Şerîati'l-İslâmî (Cidde: Daru'l-Medenî Yayınları, 1989), 135; 

Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye, 178. 
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kumaşının peşin olarak 7 metre Bursa kumaşıyla, 5 yumurtanın 

peşin olarak 7 yumurtayla satışında faizin gerçekleştiğinin kabul 

edilmesi gerekmektedir.  

      1.1.1.2.Cins ve Kadr Vasıflarından Yalnız Birinin Bulunması 

Hanefîlere ve Hanbelîlere göre, “cins ve kadr” illetinden sade-

ce birisinin bulunması da veresiye faizinin (ribe’n-nesâ) illetidir ki bu 

da yalnız “cins”,“tartı” veya “ölçek” tir. Bunlardan sadece birinin 

bulunmasıyla da veresiye faizi (ribe’n-nesâ) gerçekleşir ve fazlalık 

helal, veresiye ise haram olur.29  Bu duruma göre veresiye faizi şu 

iki halde gerçekleşir: 

a) Cins birliği olmaksızın her iki bedelin de ölçülen veya tartı-

lan mal olması hali. Bu durumda tartı ve ölçüyle alınıp satılan mal-

ların; buğday ile buğday, buğday ile arpa, alçı ile alçı, alçı ile kireç; 

altın ile altın, altın ile gümüş, demir ile demir, demir ile bakır gibi 

kendi cinsiyle veya farklı cinslerle veresiye alış verişi caiz değildir. 

Ancak peşin alış verişleri caizdir. Bu kaideye göre demir, bakır, şe-

ker ve pamuk gibi tartılanların altın ve gümüş ile veresiye alış veri-

şinin caiz olmaması gerekir.30 Fakat Hanefîler tartılanları; altın ve 

gümüş gibi miskâlle (hassas tartı ile) tartılanlar ve demir, bakır, 

şeker, pamuk, yağ ve sirke gibi “kabbân” (kantar) ile tartılanlar diye 

ikiye ayırarak, demir, şeker ve pamuk gibi kabbân ile tartılanların, 

altın ve gümüş gibi miskâlle tartılanlarla veresiye alış verişinin caiz 

olduğunu söylemişlerdir. Böylece altın ve gümüş paralar ile demir, 

bakır, pamuk gibi diğer tartılan malların arasında sureten, manen 

ve hükmen bir farkın olduğunu, aralarında “tartı” birliğinin de bu-

lunmadığını bu nedenle de bu malların veresiye alım satımının icma 

ile caiz olduğunu ve aralarında herhangi bir faizin cereyan etmeye-

ceğini belirtirler.31  

                                                   
29 Kâsânî, el-Bedâi’, 5:183; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5:279; İbn Kudâme, el-
Muğnî, 4:29-30; İbn Müflih, el-Mübdi’ fî Şerhi’l-Muğnî, 4:148; İbn Nüceym, el-

Bahru’r-Râik, 6:139; Buhûtî, Keşşâfü’l-Gınâ’, 3:263-264; İbn Âbidîn, Reddü'l- 
Muhtâr, 4:179. 
30 Senhûrî, Masâdiru'l-Hakk, 3:190. 
31 Serahsî, el-Mebsût, 12:121; Kâsânî, el-Bedâi’, 5:186; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-

 



İslâm Hukukunda Faizin İlleti 

~ 124 ~ 

b) Ölçülen ve tartılan mal olmayıp sadece cins birliği bulunan 

malların veresiye satılması hali. Ölçek ve tartı ile satışı yapılmayan 

mallarda “cins birliği” tek başına veresiye faizinin (ribe’n-nesâ) ille-

tidir. Buna göre de hayvan ile hayvanın, nar ile narın, kumaş ile 

kumaşın veresiye alış verişi caiz değildir. Ancak peşin olması duru-

munda caizdir. Uzunluk ölçü birimi ve adet ile satılan malların ken-

di cinsiyle veresiye satışı ise caiz değildir. Çünkü “cins birliği” tek 

başına veresiyeyi haram kılar. Bu nedenle de kumaşla kumaşın, 

elbiseyle elbisenin, hayvanla hayvanın, cevizle cevizin, elmayla el-

manın, yumurtayla yumurtanın, felsle32 felsin veresiye satışı mik-

tarları eşit dahi olsa, cins birliğinden dolayı caiz değildir. Ancak ce-

viz ile yumurta, ayva ile elma ve elbise ile hayvan gibi cinsler farklı 

olursa veresiye caiz olur.33  

  1.1.2.Cinsle Beraber Tartı ve Ölçek İlletinin Değerlendirilmesi 

Hanefî ve Hanbelîlerin “faiz illeti “cinsle beraber tartı ve ölçek” 

tir. Bu sebeple ölçek veya tartıyla alınıp satılan tüm mallarda faiz 

cereyan eder. Uzunluk ölçü birimi ve aded (tane) ile satılan mallarda 

ise fazlalık faizi (ribe’l-fadl) gerçekleşmez. Zira “tartı ve ölçek” ile sa-

tılmadığından bu mallar arasında eşitlik sağlanamaz, şeklindeki 

görüşleri tenkite uğramıştır. Mesela, İbn Hazm (ö.456/1063) önce-

likle Hanefîlerin “tartı da böyledir” sözünü eleştirerek: “Bu lafız ke-

sinlikle Hz. Peygamberden bir söz değildir. Übade b. es-Sâmit hadi-

si, bu sözü: “Altınla altın, gümüşle gümüş tartısı tartısına helaldir” 

şeklinde açıklar. Hz. Peygamberin maksadı da budur”34 der. Nevevî 

                                                                                                                                       

Kadîr, 5:281. 
32 Altın ve gümüş dışındaki madeni paralara denir. (Kamil Miras, Sahîhi Buhârî 
Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, 1980), 5:74). 
33 Serahsî, el-Mebsût, 12:122; Kâsânî, el-Bedâi’, 5:187; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-
Kadîr, 5:279, 286; İbn Âbidîn, Reddü'l- Muhtâr, 4:179; Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye 
Kamusu, 6:105. 
34 İbn Hazm, el-Muhallâ bi'l-Âsâr (Beyrut: Daru'l-Fikir Yayınları, ts.), 7:419. 
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(ö.677/1277) ise “Tartı da böyledir” ifadesinin, Ebu Saîd el-

Hudrî’nin sözü olduğunu belirtir.35 

Mâverdî (ö.450/1058) ve İbn Hazm malların alım satımının 

yapıldığı ölçü birimlerinin zamana ve beldeye göre değişiklikler gös-

terebildiğinden “tartılır ve ölçülür” olma özelliğinin mallar için ay-

rılmaz (lazımî) bir vasıf olmayıp, bilakis geçici bir özellik olduğunu, 

bütün eşyaların Rasulullah zamanında nasıl satıldığını bilmenin de 

imkânsız olduğunu bu nedenle “tartı ve ölçek” illetinin istikrarlı ve 

standart olmadığından hatalı olduğunu36 belirtirler.  

Yine Mâverdî, İbn Kudâme (ö.620/1223), Nevevî ve İbn Tey-

miyye (ö.728/1327): “Altın ve gümüş ile demir gibi diğer tartılanla-

rın veresiye alış verişi icma ile caizdir. Şayet “tartılır olma vasfı” illet 

olsaydı demir, bakır ve pamuk gibi tartı ile işlem gören malların al-

tın ve gümüşle veresiye alış verişi caiz olmazdı. Çünkü veresiyenin 

haram olması için faizin iki illetinden birinin bulunması yeterli 

olur”37 diyerek “tartılır olma vasfının” illet olmasının hatalı olduğu-

nu söylerler. Aynı şekilde altın ve gümüş “miskal” ile demir, şeker ve 

yağ ise “kabban” ile tartılır şeklindeki ayırım nedeniyle tartılır olma 

vasfı karışık ve çelişkili görülmüş ve tartı ile işlem görmediğinden 

bugünkü kağıt paraları kapsamayacağı böylece kağıt paralarda faiz 

cereyan etmemesi gibi gibi bir sonuç doğuracağı için de “tartılır ol-

ma” vasfının illet olamayacağı38 ileri sürülmüştür.  

                                                   
35 Nevevî, Kitabu'l-Mecmu' Şerhu'l-Mühezzeb (Cidde: Mektebetü'l-İrşad Yayınları, 

ts.), 9:491; Ömer b. Abdülaziz el-Metruk, er-Riba ve’l-Muamelât el-Masrafiyye 

(Riyad: Dâru’l-Asıme Yayınları, h1414), 99. 
36 İbn Hazm, el-Muhallâ, 7:423-424; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr (Beyrut: Daru’l-
Kutubi’l-İlmiyye Yayınları, 1994), 5:87-89; Muhammed Ebu Zehrâ, Buhûs fi’r-Riba 
(Kahire: Daru’l-Fikr Yayınları, ts.), 70; Metruk, er-Riba ve’l-Muamelât, 104.  
37 Mâverdî, el-Hâvî, 5:91; Nevevî, el-Mecmu', 9:491; İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:27; İbn 

Teymiyye, Mecmu'u Fetâvâ (Riyad: Dâru Âlimu'l- Kütüp Yayınları, 1991), 29:471-
472. 
38 Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye, 169; Ebu Zehrâ, Buhûs fi’r-Riba, 70; Refik 

Yunus el- Mısrî, el-Camiu fi Usuli'r-Riba (Beyrut: Daru'l-Kalem, 1991), 110-111; 

Metruk, er-Riba ve’l-Muamelât, 104-105; Abdulaziz Bayındır, Ticaret ve Faiz (İs-

tanbul: Süleymaniye Vakfı Yayınları, 2016), 93; Özsoy, Faiz ve Problemleri, 114. 
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Tartı ve ölçek illetinin, aded ve uzunluk ölçü birimini içine 

almaması nedeniyle, uzunluk ölçü birimi ve aded ile satılan malla-

rın faize tâbî mallar kapsamında değerlendirilmemesinin kusurlu 

olduğu ve bu durumun 1 metre kumaşın 2 metre kumaşla alım sa-

tımında faiz tahakkuk etmeyeceği sonucunu doğuracağı ifade edile-

rek39 eleştirilmiştir.  

Tartılır ve ölçülür olma vasfının illet kabul edilmesi anlayışı-

na getirilen eleştiriler aslında Hanefilerin maksatlarının tam anla-

şılmamasından kaynaklanan şekli itirazlardır. Esasen Hanefîlerin 

yaklaşımı hadislerin maksadını gerçekleştirmektedir. Zira hadisler 

“mislen bi mislin” ifadesiyle aynı cins malların mübadelesinde be-

dellerin birbirine eşit yani denk olmasını istemektedir. Mallar ara-

sındaki denklik ise ancak ölçü birimleri ile tesbit edilebilir. Hanefîle-

rin, uzunluk ölçü birimi ve aded ile satılan malların birbirine eşit 

olup olmadıklarının tespiti mümkün değildir ve bunlar arasında 

eşitlik sağlanamaz. Zira bunların misli yoktur. Eşitliği ancak “tartı 

ve ölçek” sağlar40  demeleri o günkü vakıayı anlatmaktadır. Çünkü o 

devirde uzunluk ölçü birimi ve aded hesabıyla satılan mallar kıyemî 

mallar durumundadır. Mesela, elbise ve kumaşlar elde dokunarak 

imal edilmektedir. Bunların her birinin değerleri farklı olabildiğin-

den aralarında eşitlik sağlanamaz. Öyleyse “tartı ve ölçek” ifadeleri-

ne takılıp kalınmamalıdır. Asıl maksat eşitliği sağlamaktır. Hanefîler 

bu eşitliği gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Böylece Hanefîlere göre, 

üretim teknolojisinin gelişerek malların standart hale gelmesiyle 

aded hesabıyla ve uzunluk ölçü birimiyle satılan mallarda mislî mal 

konumuna geldiklerinden onlar arasında da eşitlik olup olmadığı 

artık tesbit edilebildiğinden bu mallarda üzerinde faizin cereyan 

edeceği mallar durumundadır. Çünkü Serahsînin (ö.483/1090) ifa-

                                                   
39 Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye, 177-178; Mısrî, el-Camiu fi Usuli'r-Riba, 72; 

Süleyman Uludağ, İslâmda Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış (İstanbul: Dergah 
Yayınları, 1988), 103. 
40 Serahsî, el-Mebsût, 12:117-119; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5:278; İbn Âbidîn, 
Reddü'l- Muhtâr, 4:180. 
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desiyle Hanefî fakihler “eşit olup olmadıklarının tesbiti mümkün 

olan mallarda faiz cereyan eder”41 derler.  

Ayrıca malların ölçü birimlerinin zamanla değiştiği bu neden-

le Hanefîlerin görüşlerinin zayıf olduğu iddiası da geçersizdir. Çün-

kü Ebu Yusuf (ö.182/798) malların ölçeği konusunda “örfe itibar 

edileceğini, çünkü nass’ın o zamanki âdete göre varit olduğunu”42 

söylemiştir. Buna göre mallar hangi ölçü birimiyle satılırsa satılsın 

aralarında eşitliği tesbit edebiliyorsak o mallar faize tabî (ribevî) mal 

konumundadır. 

Hanefî fıkhında “tartı ve ölçek” kavramı tüm mislî malları 

kapsayacak şekilde geliştirildiği görülmektedir.43  Bunun sonucu 

olarak da ilerleyen süreçte misli mal olarak değerlendirilen uzunluk 

ve aded ile satışa konu olan malların da mübadelesinde faiz illetinin 

gerçekleşebileceği ortaya çıkmaktadır. Çünkü günümüz gelişen üre-

tim anlayışının ortaya koyduğu tüm ürünlerin standardize edilebil-

diğinden bu ürünlerin tamamı mislî mallar kapsamına girebilmek-

tedir. Bu nedenle de bu kavramın ulaştığı son aşamada ister ölçek 

ve tartı ile isterse uzunluk ve aded ölçü birimleriyle olsun aralarında 

eşitliği sağlayabileceğimiz tüm ürünler faize tabî (ribevî) mal kapsa-

mına girmektedir.44  

Hanefîlerin paralar konusunda eleştirilmeside zordur. Çünkü 

ilk devir Hanefî fakihleri mübadele aracı olarak altın ve gümüşten 

üretilmiş paraların, değer ölçüsü olarak kullanılması nedeniyle bi-

zatihi özünde para olma vasfını taşıyan altın ve gümüşün tartıyla 

işlem görmesi nedeniyle “tartılır olma” özelliğinin faiz illeti olabilece-

ğini öngörmüşlerdir. Para olma vasfının öne çıkmaması yani ıstılahî 

boyutta bir para olmaması nedeniyle “semeniyyetin” altın ve gümüş-

te illet olması üzerinde durmamışlardır. Ancak zamanla altın ve 

                                                   
41 Serahsî, el-Mebsût, 12:117. 
42 İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5:283; Kelebek, İslam Borçlar Hukuku ve Ebu 

Yusuf’un Öncelikleri, 87. 
43 Cessâs, el-Füsûl fi'l-Usûl, 132-145. 
44 İsmail Özsoy, “Fıkıh Doktrininde Para ve Faiz”, Fıkhi Açıdan Finans ve Altın 
İşlemleri, Tartışmalı İlmi Toplantı (Konya, 27-28 Nisan 2012), 77. 
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gümüşün dışındaki nesnelere izafî kıymet verilmek suretiyle müba-

dele aracı olarak piyasaya sürülmesi başta İmam Muhammed 

(ö.189/805) olmak üzere bazı Hanefî fakikleri tarafından paraların 

mübadelesinde “para olma vasfının” faiz illeti olarak kabul edildiği 

söylenebilir.45 İmam Muhammed’le başlayan bu çizgi Cessâs 

(ö.370/981), Serahsî ve Semerkant ve Buhara âlimleri gibi diğer 

müteahhirin fakihlerle devam etmiştir.46 

Hanefîlere göre ulaşılan nokta, eşyanın değer birimi ve mü-

badele aracı olarak para olma özelliği taşıyan tedavüldeki her nesne 

bu unsurları taşıdığı sürece paradır ve mübadelelerinde faiz söz ko-

nusudur. Zira Cessâs’ın “semen olan dirhem ve dinarların dışında-

kilerde faizin illeti tartı ve ölçektir”47 sözüne göre önceki dönemlerde 

de Hanefîlerin, para olarak tedavüldeki altın ve gümüşün “semeniy-

yet” özelliğini faiz illeti kabul ettiklerini söylemek mümkündür.   

1.2.Para Olma Özelliğinin Hâkim Unsur Olması 

(Gâlibiyyetü’s-Semeniyye) 

Şâfiîler ve Mâlikîler Übâde b. es-Sâmit’in rivayet ettiği, hadis-

te48 zikredilen “...altınla altın, gümüşle gümüş... ancak misli misline 

peşin satılır. Her kim ziyade verir veya alırsa muhakkak riba yap-

mıştır” ifadelerinden hareketle faizin illetini tespit etmişlerdir.49  

Buna göre Şâfiî mezhebinde altın ve gümüşte faizin illeti “es-

semeniyyetü’l-ğâlibe” yani para olma vasfının hâkim unsur olmasıdır 

(cinsül esmân ğâliben). Bir başka deyişle “semen olma özelliği altın 

ve gümüşün cevherinde yani özünde vardır”. Bu illet altın ve gümü-

şün külçesi, işlenmişi, süs ve ziynet olarak kullanılanı ile bunlardan 

basılan tüm paraları kapsar. Zira altın ve gümüş her şeyin semeni-

dir. Bunun için hiç bir şey onlara kıyas edilmez. Şâfiîler faiz illetin-

deki “gâliben” yani “çoğunlukla” ifadesinin tedavüldeki felsleri faiz 

                                                   
45 Serahsî, el-Mebsût, 14:25; Kâsânî, el-Bedâi’, 5:185; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 
5:287-288; İbn Âbidîn, Reddü'l- Muhtâr, 4:180. 
46 Hasenî, Tedavvürü'n-Nükûd, 135. 
47 Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân (Beyrut: Daru'l-Kitâbi'l-Arabî Yayınları, 1986), 1:465. 
48 Müslim, Müsâkat:80; Dârimî, Buyû’:41. 
49 İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:107; Nevevî, el-Mecmu', 9:489. 
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illetinin dışında bırakmak için kullanıldığını belirterek tedavülde 

olsa bile felslerde faiz cereyan etmez derler.50 Çünkü felslerde ekse-

riyetle semen olma özelliği mevcut değildir. Nevevî bu nedenle de 

felslerde faizin cereyan ettiğini söyleyen bazı Horasanlıların görüşle-

rinin şaz olduğunu söylemiştir.51  

Şâfiîlere göre altın ve gümüşün dışındaki demir, bakır, kalay, 

pamuk, yün, keten gibi diğer tartılanlarda da faiz cereyan etmez. 

Çünkü onlar semen değildir. Bu sebeple bunların bazısını bazısıyla 

fazla ve veresiye olarak değiştirmek caizdir. Şayet illet diğer tartılan-

lara da geçseydi altın ve gümüşle bunların veresiyesi caiz olmazdı. 

Halbuki altın ve gümüş ile diğer tartılanların veresiyesi caizdir. 

Çünkü altın ve gümüş semendir, diğerleri ise semen değildir.52  

Mâlikî mezhebinde meşhur olan görüşe göre faizin illeti 

“ğalebetü's-semeniyye” yani para olma özelliğinin hâkim unsur olma-

sıdır. Buna göre faiz yalnız altın ve gümüşte cereyan eder. Çünkü 

altın ve gümüş semenlerin esası ve tüketim maddelerinin değer öl-

çüsüdür. Altın ve gümüşün dışındakilerde ise bu özellik mevcut 

değildir.53  

Faiz illetinin, para olma özelliğinin hakim unsur (Gâlibiyye-

tü’s-Semeniyye) olarak tespiti, bazı çelişkiler sebebiyle tenkide uğ-

ramıştır. Mesela İbn Hazm: “Altı sınıf eşyanın dördü yeniyor, ikisi 

ise semendir diyerek, yenilenlerin üzerine tüm yenilenleri kıyas ya-

pıyorlar fakat iki semenin üzerine hiç bir şeyi kıyas yapmıyorlar. 

Ebu Hanîfe  (ö.150/767) gibi tüm tartılanları veya tüm madeni olan-

ları kıyas yapabilirdiniz. Çünkü dört eşyada zaten kıyas yaptınız. 

                                                   
50 Ebu Abdullah Muhammed b. İdris Şâfiî, el-Ümm (Beyrut: Daru'l-Fikir Yayınları, 

1990), 3:15, 33; Mâverdî, el-Hâvî, 5:91; Nevevî, el-Mecmu', 9:493; Ebu Zekeriya 
Muhyiddin b. Şeref Nevevî, Ravdatü't-Tâlibîn (Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 
1992), 3:42; Muhammed el-Hatîb Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Mağrifeti Meânî 
Elfâzi’l-Minhâc (Beyrut: Dârü’l-Fikir Yayınları, ts.), 2:25. 
51 Nevevî, el-Mecmu', 9:493; Nevevî, Ravdatü't-Tâlibîn, 3:42. 
52 Nevevî, el-Mecmu', 9:489-501; Nevevî, Ravdatü't-Tâlibîn, 3:42; Muhammed b. Ali 
b. Muhammed Şevkânî, Neylü'l-Evtâr Şerhu Münteka'l-Ehbâr min Ahadîsi Seyyidi'l-

Ehyâr (Mısır: Mustafa Babü'l-Halebî Yayınları, ts.), 5:220. 
53 İbn Rüşd, Mukaddimât İbn Rüşd (Beyrut: Daru'l-Fikir Yayınları, ts.), 3:49-50; İbn 
Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:108; Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah Ali el 
Haraşî, Hâşiye alâ Muhtasari Seydî Halîl (Beyrut: Dâru's-Sadr Yayınları, ts.), 5:56. 
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Kıyas yapacaksan hepsinde yaparsın, yapmayacaksan hiç birinde 

yapmazsın. Ayrıca semeni altın ve gümüş ile sınırlamayı neye da-

yandırıyorsunuz, bunun hakkında bir nass olmadığı gibi hiç bir 

İslâm âliminin bir sözü de yok”54 diyerek bazı yerde kıyas yapılıp 

bazı yerde kıyas yapılmaması dolayısıyla bu illet anlayışının tutarlı 

olmadığını belirtir. 

Aynı şekilde, para olma vasfının (semeniyyet) sadece altın ve 

gümüşe has kılınıp bu vasfın semen olan diğer paralara geçmeyece-

ği görüşü çelişkili bulunmuştur. Çünkü altın ve gümüşte illet “se-

men oluştur” deniyor sonra da semen olan Horasan felslerinde faiz 

yoktur denilip semen olmayan altın ve gümüş çeşitlerinde faiz oldu-

ğu55 söyleniyor. Böylece hem kıyas kabul edilmiş hem de kıyas ya-

pılmamıştır. Halbuki bir malda faiz illeti bulmak demek, aynı illete 

sahip diğer mallarda da aynı hükmü uygulamak demektir. Eğer 

böyle yapılmayacaksa esasen para olma vasfı nass ile bilinen altın 

ve gümüş için illet tespit etmeye ihtiyaç kalmaz. Nitekim Şâfiîler 

zekât konusunda, para olarak revaç bulması veya ticaret metâı ha-

line gelmesi durumunda felslerden de zekât verilmesi gerektiği fikri-

ne katılıyorlar. Bu da onların felslerdeki para olma hususiyetini be-

nimsediklerini gösterir. Görüldüğü gibi bu illet tespiti, “illetteki” 

maksadı yerine getirmemektedir.56  

Para olma vasfının yalnızca altın ve gümüşte bulunduğu bu 

sebeple semen olan felslerde faizin gerçekleşmediği iddiası geçersiz-

dir. Çünkü semen olmayan altın çeşitlerinde faizin cereyan ettiği 

kabul edildiği halde semen olan fels ve kağıt paralarda faizin cere-

yan ettiği kabul edilmemektedir. Bu durumda günümüzde kağıt 

para, bütün faizli işlemlerin üzerinde cereyan ettiği bir vasıta du-

rumuna gelecektir ki, bunun da İslâm’ın faiz anlayışıyla bağdaştırı-

lamayacağı ortadadır.57  

                                                   
54 İbn Hazm, el-Muhallâ, 7:415. 
55 Nevevî, el-Mecmu', 9:491. 
56 Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye, 171; Özsoy, Faiz ve Problemleri, 115. 
57 Metruk, er-Riba ve’l-Muamelât, 107. 
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Para olma vasfının yalnızca altın ve gümüşe has kılınması, 

bir nassa dayanmadığı gibi vâkıaya da mutabık değildir. Altın ve 

gümüşün ebediyyen para olduğu iddiası da, bu görüşün ileri sürül-

düğü dönemden çok önce yerleşmiş bulunan teâmüle dayansa ge-

rekir. Zira altın ve gümüşün, abluka hali, açlık ve kuraklık gibi bazı 

zaruret hallerinde sahiplerine fayda vermediği olur. Hatta fazla üre-

tim sebebiyle gümüş, zamanımızda oldukça ucuzlamış, eşya yapımı 

ve sanayide yaygın bir şekilde kullanılır hale gelerek para vasfını 

büyük ölçüde kaybetmiştir.58  

1.3.Mutlak Para Olma (Mutlakü’s-Semeniyye) Özelliği 

Malikîlerden rivayet edilen bir görüşe göre altın ve gümüşte 

faizin illeti “Mutlaku's-Semeniyye” yani mutlak para olma özelliğidir. 

Buna göre felslerde faiz cereyan eder. İmam Mâlik (ö.179/795) de 

eşyaya semen oldukları için felsleri aynen dirhem gibi kabul eder.59 

Bu görüş Malikîlerde fazla meşhur olmamış ama “el-Müdevvenetü’l-

Kübra” isimli eserde belirtilen, İmam Mâlik’in “Eğer insanlar, basılı 

olup belli bir değeri temsil eden deri parçalarını kendi aralarında pa-

ra gibi dolaştıracak olsalardı o paralarla altın veya gümüş alırken bir 

anlık gecikmeyi bile mekruh sayardım”60 sözü faiz illetinin “semeniy-

yet” olarak kabul edildiğini göstermektedir.61 Bu görüşe göre; bir 

felsi iki felse satmak caiz değildir. Çünkü felsler aded bakımından 

dinarlar ve dirhemler gibidir. Bu nedenle bir felsi iki felse peşin veya 

veresiye değiştirmek uygun değildir. Felslerle altın, gümüş veya di-

narları değiştirirken küçük bir gecikme de caiz değildir.  

Malikîlerden Leys b. Sa'd’ın (ö.175/791), Rebîa (ö.136/753) 

ve Yahya b. Saîd’den (ö.143/760) naklettiği: “Felsi felsle değiştirir-

                                                   
58 Muhammed Tâhir İbn Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi, trc. Vecdi Akyüz, Mehmet 
Erdoğan (İstanbul: İz Yayıncılık, 1996), 256; Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, 
2:215; Bayındır, Ticaret ve Faiz, 103; Özsoy, Faiz ve Problemleri, 113. 
59 Muhammed b. Ahmed el-Ensari Kurtubî, el-Câmi' li Ahkami'l-Kur’ân (Beyrut: 

Daru'l-Marifet Yayınları, 1972), 3:351; Haraşî, Hâşiye alâ Muhtasari Seydî Halîl, 
5:56. 
60 Abdisselam b. Said Sahnûn, el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Beyrut: Daru'l-Fikir 
Yayınları, ts.), 3:90-91. 
61 Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye,173; Hasenî, Tedavvürü'n-Nükûd, 136. 
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ken fazlalık veya gecikme mekruhtur. Çünkü artık o, dinar ve dir-

hemler gibi basılı para olmuştur” sözü ve Yezid b. Ebî Habîb ve 

Ubeydullah b. Ebî Cafer'den naklettiği: “Hocalarımızın hepsi fels 

verilip dinar ve dirhem alınmasını mekruh sayarlardı. Elden ele pe-

şin olursa o başka” sözü ile Yahyâ b. Eyyûb’un Yahyâ b. Saîd’den 

naklettiği: “Dirhemle felsi değiştirdiysen tamamını almadan ayrılma” 

sözü62 Malikîlerin “semeniyyet” görüşünü kabul ettiklerini göster-

mektedir. 

Hanbelî mezhebinde rivayet edilen ikinci bir görüşe göre de 

hadiste zikredilen altın ve gümüşte faizin illeti “semeniyettir” yani 

mutlak para olma vasfıdır. Ahmed b. Hanbel’den (ö.241/855) nakle-

dilen “Geçerli felsler ile gümüşün satışında bedellerin peşin olması 

şarttır. Çünkü felsler semenlere benzer. Bu nedenle bu satış; iki 

semenin alış verişidir”63 rivayeti ile İbn Kudâme’nin ekonomik hayat 

para ile devam ettiği için faizin illeti “semeniyyettir”64 ifadesi bu gö-

rüşü desteklemektedir.  

Hanbelîlerden İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el-Cevziyye 

(ö.751/1350) faiz illetinin “semeniyyet” olduğunu kabul ederler ve 

İbn Teymiyye bunu şöyle açıklar: “Altın ve gümüş parada faizin ce-

reyan etmesinin en açık illeti, “tartı” değil “semeniyyettir.” Çünkü 

alimlerin çoğu demir, bakır, pamuk ve keten gibi tartı ile satılan 

mallarda fazlalığın haram olmadığını söylerler. Yine altın ve gümüş 

paralarla tartı ile satılan malların veresiye alış verişinin caiz oldu-

ğuna alimlerin ittifak etmesi de “semeniyyet” görüşüne delâlet eder. 

Şayet “tartı” illet olsaydı bu alış veriş; tartıyla alınıp satılan iki malın 

birbiriyle veresiye satılması demek olurdu ki o takdirde bu alış veri-

şin de caiz olmaması gerekirdi. Bu nedenle “semeniyyet” ile illetlen-

dirmek uygun bir illettir. Çünkü semenlerden maksat malların de-

ğer ölçüsü oluşu ve onlarla malların miktarlarını bilmeye ulaşılma-

                                                   
62 Sahnûn, el-Müdevvenetü'l-Kübrâ, 3:91. 
63 İbn Teymiyye, Mecmu'u Fetâvâ, 29: 459. 
64 İbn Kudâme, el-Muğnî, 4: 27; İbn Müflih, el-Mübdi’ fî Şerhi’l-Muğnî, 4: 129. 
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sıdır. Yoksa maksat onların bizzat kendisinden faydalanmak değil-

dir”.65  

Hanefî Mezhebinde İmam Muhammed ve Müteahhirûn Hanefî 

alimleri de faizin illetinin “semeniyyet” olduğu görüşündedir. Bu 

nedenle İmam Muhammed’e göre; felsler revaçta oldukları zaman 

dinar ve dirhemler gibi semendirler. Bunlar semen olarak kaldıkları 

sürece de tayin ile taayyün etmezler. Şu halde bir felsin iki felse sa-

tışı, aynen bir dirhemin iki dirheme satışı gibi olduğundan caiz de-

ğildir.66 Yine Hanefîlerden Cessâs’ın “fazlalığın haram olmasının 

şartı, semen olan dirhem ve dinarların dışındakilerde ölçü ve tartı-

dır” sözünden onun da, paralarda faiz illetini “semeniyyet” olarak 

kabul ettiğini67  anlıyoruz.  

Ayrıca Buhara ve semerkant Hanefî alimleri de faiz illetinin 

“semeniyyet” olduğu düşüncesindedirler. Çünkü onlar; katışık 

maddesi gümüşten çok olan Buhârâ’nın en kıymetli parası adâlî ve 

gatârife nakitlerinin kendi cinsiyle fazla olarak satışına fetva verme-

diler. Bunun sebebini de: “Memleketimizde malların en değerlisi 

adâlî ve gatârife nakitleridir. Bunlarda fazlalık mübah kılınırsa riba 

kapısı açılmış olacaktır” diyerek açıkladılar. Hanefî alimi Ebû Bekir 

Muhammed İbn Fazl el-Buhârî de: “Gatârife68 felsleri bizim en kıy-

metli paramızdır. Başka yerlerin gümüş paraları derecesindedir. 

Gümüş dirhem gibi bununla eşya ve mallara kıymet takdir edilir, 

mehir tâyin olunur ve kıymetli her şey alınır. Biz kendi paramızı 

biliriz ve ona îtibar ederiz”69 sözüyle felslerin de dirhemler gibi para 

olduğunu belirterek “semeniyyet” görüşüne itibar eder.   

Şafiî Mezhebinde de faiz illetinin “mutlak semeniyyet” olduğu 

yönünde bir görüş vardır. Buna göre altın ve gümüş gibi felslerde de 

                                                   
65 İbn Teymiyye, Mecmu'u Fetâvâ, 29: 471. 
66 Serahsî, el-Mebsût, 14: 25; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5: 287-288; Mevsılî, el-
İhtiyâr, 207; İbn Âbidîn, Reddü'l- Muhtâr, 4:180. 
67 Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, 1: 465. 
68 Gatârife; Hârûn Reşîd zamanında Horasan emîri olan Gıtrif İbn-i Atâ el-Kindî’nin 
adına nisbet olunan, Buhârâ’nın en kıymetli parasıdır (Miras, Tecrîd-i Sarîh 
Tercemesi, 5: 103).  
69 Miras, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 5:75,104. 
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riba cereyan eder.70 Gazzâlî’nin (ö.505/1111) “Altın ve gümüş mad-

de olarak hiç bir fayda sağlamayan birer taş hükmündedirler. Fakat 

yemek, içmek, giymek, mesken ve diğer ihtiyaçlar bunlarla temin 

edilir. Ayrıca eşyanın kıymeti bunlarla takdir edilir. Altın, gümüş ve 

diğer paralar bizâtihî bir amaç taşımazlar, lakin her gaye ve maksa-

da vesîledirler”71 ifadelerinden onun “mutlak semen” görüşünü ka-

bul ettiğini söyleyebiliriz. Zira o altın ve gümüşün maddesi üzerinde 

durmayıp, onların semen oluşlarını ön plana çıkarmış ve diğer para-

ların da bu özelliği taşıyabileceğini belirtmiştir. 

İmam Mâlik’in “Deriden dahi olsa insanlar arasında revaç bu-

lan her parada faiz cereyan eder” sözüyle, İbn Teymiyyenin “İnsan-

ların mallarına değer ölçüsü kılındığı için geçerli felslerde semeniy-

yet hükmü galiptir” fetvasını göz önünde bulundurarak, insanlar 

arasında revaç bulan her parada faizin cereyan edeceğinde72 ittifak 

vardır denebilir. 

Ca’ferî alimlerinden Muhammed Cevad Mağniyye’nin 

(ö.1979): “Ca’ferî fukahası semen ile kağıt parayı değil husûsiyle 

altın ve gümüşü kast etmektedir. Bunun sebebi, bunların eşyaya 

fiyat olmalarıdır”73 sözleri de bazı Ca’ferî alimlerinin “mutlak semen” 

görüşünü faiz illeti olarak kabul ettiğini göstermektedir. 

Asrımızda Sâmî Hasan Ahmed Hamûd, Refîk Yunus el-Mısrî, 

Ahmed Hasan Ahmed el-Hasenî, Vehbe ez-Zühaylî, Ca’ferî alimi 

Muhammed Cevad Mağniyye, Muhammed Takî el-Osmânî, Kâmil 

Miras, Ömer Nasuhi Bilmen, Hayreddin Karaman, Mehmet Erkal, 

Hamdi Döndüren, İsmail Özsoy, Abdülaziz Bayındır ve bunlar gibi 

daha bir çok araştırmacı, semen olma özelliğinin sadece altın ve 

gümüşe has olmadığını bu sebeple kağıt para gibi eşyaya fiyat ve 
                                                   
70 Nevevî, el-Mecmu', 9:493; Hasenî, Tedavvürü'n-Nükûd, 137; Abdullah Özcan, el-
Ecel fî Akdi'l-Bey’ (Mekke, Ümmül Kura Üniversitesi, 1989), 261. 
71 Muhammed b. Muhammed Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, trc. Ahmed Serdaroğlu 
(İstanbul: Bedir Yayınevi, 1975), 4:172-173; Ebu Şehbe, Hulûlün Li Müşkileti’r-Riba 
(Kahire: Mektebetü’s-Sünne Yayınları, 1989), 24-25. 
72 Ahmed b. Yahya b. Cabir Belâzurî, Futûhu’l-Buldan (Beyrut: Müessesetü’l-Maârif 
Yayınları, 1987), 659; Hasenî, Tedavvürü'n-Nükûd, 139, 469; Mısrî, el-Camiu fi 
Usuli'r-Riba, 113. 
73 Özsoy, Faiz ve Problemleri, 124. 
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değer ölçüsü olma özelliğini taşıyan her çeşit mübadele vasıtasının 

hukuki olarak para kapsamına alınmasını sağlayan “mutlak semen-

lik” görüşünün faiz illeti olarak kabul edilmesi gerektiğini, aksi hal-

de günümüzde faiz kapısının açılıp paralarda zekat kapısının kapa-

nacağını belirtmişler ve bu nedenle de “mutlak semenlik” görüşü-

nün İslâm’ın faiz anlayışına daha uygun olduğunu74 söylemişlerdir.  

Ayrıca İslâm Fıkıh Akademisi Meclisi 1985 yılında aldığı 6 no-

lu kararıyla bu görüşü destekleyerek şöyle der: “Fakihlerin en sahih 

görüşüne göre altın ve gümüşte faizin cereyan etmesinin illeti “mut-

lak semen” olmasıdır. Semen olma özelliği sadece altın ve gümüşe 

has değildir. Kağıt paralar altın ve gümüş gibi paradır. Çünkü onlar 

günümüzde eşyaya değer olmuşlardır. Bu sebeple bunlarda fazlalık 

(fadl) ve veresiye (nesâ) gibi faizin her çeşidi cereyan eder. Her cins 

kağıt para farklı cins sayılır”.75  

İllet olarak “Mutlak semenlik” in kabul edilmesi, ister altın ve 

gümüş, ister kağıt para olsun, yahut bakır, nikel ve alüminyumdan 

yapılmış para birimleri şeklinde olsun, eşyaya fiyat ve değer ölçüsü 

olma özelliğini taşıyan tedavüldeki her çeşit mübadele vasıtasının 

hukuki olarak para kapsamına alınmasını sağlamasının yanında 

herhalde Şâri’in maksadına da uygundur. Aksi durumda kağıt para, 

bütün faizli işlemlerin üzerinde cereyan ettiği ve insanların faizde 

kaçmak için sıkça başvurdukları bir vasıta durumuna gelecektir.76 

                                                   
74 Miras, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 5:72; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, 
(İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1986), 331; Mısrî, el-Camiu fi Usuli'r-Riba, 110-111, 
134; Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye, 169-173-177; Hasenî, Tedavvürü'n-
Nükûd, 139-469; Metruk, er-Riba ve’l-Muamelât, 111; Vehbe Zühaylî, el-Fıkhu’l-
İslami ve Edilletühü (Dimeşk: Daru’l-Fikr Yayınları, 1985), 4:692; Mehmet Erkal, 
“Madeni Para Banknot ve Kağıt Para Mübadelesinde Faiz”, Para Faiz ve İslâm 
(İstanbul: İlmi Neşriyat, 1987), 179; Muhammed Taki Osmânî, “Ahkâmü Evrâki’n-
Nükûd ve’l-Umlât”, (Cidde: Mecmai'l-Fıkhi'l-İslâmî, 1987), 3:1701; Karaman, 
Mukayeseli İslâm Hukuku, 2:215; Özsoy, Faiz ve Problemleri, 120-124; Hamdi 
Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali (İstanbul: Erkam Yayınları, 1993), 

392; Hamdi Döndüren, “İslâm'da Para, Kredi Ve Enflasyon İlişkileri”, Para Faiz ve 
İslâm (İstanbul: İlmi Neşriyat, 1987), 188; Bayındır, Ticaret ve Faiz, 110. 
75 Mecelletü Mecmai'l-Fıkhi'l-İslâmî (Cidde: 1987), 3:1893-1894. 
76 Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye, 173,177; Özsoy, Faiz ve Problemleri, 
115,120. 
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Bu sebeple altın ve gümüş dışında tedavülde olan madenlerden ya-

pılan paralarla, kağıt paralarda faiz cereyan eder.77 

1.4.Gıda Maddesi Olma 

Şâfiî Mezhebine göre hadislerde zikredilen buğday, arpa, tuz 

ve hurmada faizin illeti “cinsle beraber gıda” dır. Buna göre, tüm 

gıdalarda faiz cereyan eder. Gıda olmayanlarda ise faiz yoktur.78 

Şâfiîler faiz illetinin “gıda” oluşuna; Ma’mer b. Abdullah’ın rivayet 

ettiği: “Ben Rasûlullah’ı “Yiyecek ile yiyecek (taâm ile taâm) misli 

misline satılır” buyururken işitirdim. O gün bizim yiyeceğimiz arpa 

idi”79 hadisini delil getirirler. Onlara göre hadislerdeki “taâm” (yiye-

cek) lafzı umumî bir lafız olup yenilen tüm gıdaları kapsar. Übâde b. 

es-Sâmit’in rivayet ettiği altı eşya hadisinde80 ise yiyeceklerden bir 

kısmı zikredilmiştir. Yalnız “yiyecekten” (taâm) maksat “buğday” dır 

denemez. Çünkü ayetlerde81 ve hadislerde82 tüm gıdalar için “yiye-

cek” (taâm) lafzı kullanılmıştır.83  

Şâfiîlere göre hadiste zikredilen buğday, arpa, hurma ve tu-

zun en önemli vasfı “gıda” olmalarıdır. Gıda maddeleri hayatın en 

önemli ihtiyaçlarıdır. Çünkü canlıların yaşaması gıdaya bağlıdır. Bu 

sebeple bu mallar üzerinde çarşılarda hile ve karaborsacılığın men 

edilmesi gerekir. Hadiste, yiyecek maddelerinin hepsini saymak güç 

olduğundan gıdanın her çeşidinin en üstün ve en önemlileri zikre-

dilmiştir. Gıda ise temel gıda maddeleri yani yemeğe katık olanlar, 

meyveler, tedavi için kullanılan yiyecekler ve bunların dışındaki di-

ğer tüm gıdalardır derler. Bu sebeple meyve, sebze, baharat, hubu-

bat, meyveler, sebzeler, tatlılar, yemeğe katık olan yiyecekler ve 
                                                   
77 İbrahim Paçacı, “Altın-Para-Faiz İlişkileri ve Altının Vadeli Satışı”, Fıkhi Açıdan 
Finans ve Altın İşlemleri -Tebliğ ve Müzakereler- Tartışmalı İlmi Toplantı, (Konya, 27-
28 Nisan 2012), 434; Erkal, “Madeni Para Banknot ve Kağıt Para Mübadelesinde 
Faiz”, 179. 
78 Şâfiî, el-Ümm, 3:17; Mâverdî, el-Hâvî, 5:100; Nevevî, el-Mecmu', 9:496; Nevevî, 

Ravdatü't-Tâlibîn, 3:41; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, 2:22. 
79 Müslim, Müsâkat, 93. 
80 Müslim, Müsâkat, 80; Dârimî, Buyû’, 41. 
81 Mâide:5/5; Abese:80/24, 27-28; Âl-i İmrân:3/93. 
82 Müslim, Sahabenin Fazileti, 132; Zühd, 26; İbn Mâce, Zühd, 10. 
83 Nevevî, el-Mecmu', 9:492-494; Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 5:220. 
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bunların dışındaki tüm gıdalar ile tedavi için yenenlerde faiz cere-

yan eder. Bunların nadiren yenmesiyle çoğunlukla yenmesi arasın-

da fark olmadığı gibi tartılıp tartılmaması veya ölçülüp ölçülmemesi 

arasında da fark yoktur.84  

Şâfiî mezhebinde, aynı cins iki gıdanın alım satımında bedel-

lerin birindeki fazlalık ve veresiye satışı caiz değildir. Bu sebeple 

buğdayla buğday, arpayla arpa gibi aynı cins gıdanın alış verişinde 

miktarların eşit ve peşin olması gerekir. Farklı cins iki gıdanın alım 

satımında ise bedellerin birindeki fazlalık caizdir fakat veresiye satı-

şı caiz değildir. Bu nedenle buğdayla hurma ve buğdayla arpanın 

alış verişinin veresiye olması caiz değildir ama birinin diğerinden 

fazla olması caizdir.85 

Hanbelî mezhebinde rivayet edilen ikinci görüşe göre hadiste 

zikredilen buğday, arpa, tuz ve hurmada faizin illeti “gıda olma-

dır”86. Zira bedenler gıda ile ayakta durur. Faiz illetinin “gıda” oldu-

ğunun delili de; Ma’mer b. Abdullah'ın rivayet ettiği “Rasulullah 

misli misline olmadıkça yiyecek ile yiyeceğin satışını yasaklamış-

tır”87 hadisidir.  

Gıdanın illet olarak belirlenmesi hadislerde “taam” lafzının 

bulunması sebebiyledir. Fakat “taam” lafzının Arap lügatinde buğ-

day için kullanılmadığını, hatta Ebu Sâîd el-Hudrî’nin rivayet ettiği 

“Biz Rasûlullah’ın sözü üzerine sadaka-i fıtrı taam (buğday), arpa, 

hurma ve peynirden verirdik” hadisinde olduğu gibi “taam” lafzının 

buğday dışındaki hiç bir şey için kullanılmadığını söyleyen İbn 

Hazm “Salapurya (sandel ağacı), Ermeni çamuru, kil, inci, papatya 

tedavi için yeniyor bu sebeple bunlarda faiz gerçekleşmesi gerekir 

fakat Şâfiîler bunu yapmıyorlar”88 diyerek bu illet tespitini eleştir-

mektedir. 

                                                   
84 Nevevî, el-Mecmu', 9:496-497; Nevevî, Ravdatü't-Tâlibîn, 3:41; Senhûrî, 
Masâdiru'l-Hakk 3:183-187. 
85 Nevevî, el-Mecmu', 9:68,73-74,83; Senhûrî, Masâdiru'l-Hakk 3:184. 
86 İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:27; İbn Müflih, el-Mübdi’ fî Şerhi’l-Muğnî, 4:129. 
87 Müslim, Müsâkat, 93. 
88 İbn Hazm, el-Muhallâ, 7:409-410; Metruk, er-Riba ve’l-Muamelât, 117. 
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İbn Rüşd de, “yiyecek olma” özelliğinin tek başına illet olma-

sının caiz olmadığını söyler. Çünkü böyle olsaydı Rasûlullah dört 

çeşitten birisini söylemekle yetinirdi. Hadiste birden fazla çeşit söy-

lendiğine göre, Rasûlullah’ın bununla “yiyecek” üzerine ilave bir 

vasfa işaret etmek istediği anlaşılmış olur” der.89  

Hadislerde ifade edilen “taam”ların misli mal olduğu bazen 

bunlarlada aynen dinar ve dirhem gibi işlem yapıldığı şu nakilden 

anlaşılmaktadır: “Ebû Yusuf’a, dolaşımdan kalkıp ticarî mal haline 

gelmiş dirhemlerle mudârebe sorulunca şöyle der: “Olur, desem 

Mekke’de taam ile mudârebe yapılmasını da onaylamam gerekir. 

Çünkü Mekke halkı taamla alım satım yapar, Buharalılar da peşin 

buğdayla alım satım yaparlar.”90  Ebû Yusuf bu ifadesiyle aslında 

Mekke halkının taam’ı, para yerine kullandığını belirtmektedir.91 

Aynı şekilde İbn Manzûr da “taam” kelimesinin açıklamasında nakit 

bulunmadığında hurmanın nakit yerine kullanıldığını ve fiyat takdi-

rinin hurma ile yapıldığını belirtir.92 Bu durum “altı eşya” hadisinde 

sayılan taamların aslında nakit gibi işlem gören mallar olduğunu 

göstermektedir. 

1.5.Stok (İddihâr) Edilebilen Gıda Maddesi Olma 

Mâlikîler Übâde b. es-Sâmit ve Hz. Ömer’in rivayet ettiği ha-

dislerde93 zikredilen buğday, arpa, hurma ve tuza kıyasla faiz illetini 

tespit ederler. Mâlikîlere göre adı geçen dört malda faiz illeti, “stok 

(iddihâr) edilebilen gıda olmadır”. Onlar bu görüşlerine şöyle delil 

getirirler: “Hadislerde adı geçen dört malda faizin illeti tek başına 

“gıda olma” özelliği değildir. Şayet böyle olsaydı Rasûlullah’ın dört 

sınıf mal yerine bir sınıf mal zikretmesi yeterli olurdu. Halbuki dört 

                                                   
89 İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:109; Hınn, İslâm Hukukunda Yöntem 
Tartışmaları, 358. 
90 Serahsî, el-Mebsût, 22:21. 
91 Bayındır, Ticaret ve Faiz, 156. 
92 İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab (Beyrut: Daru’s-Sadr Yayınları, 1990), “taam” md., 

9:364. 
93 Buhârî, Buyû’, 54; Müslim, Müsâkat, 80; İbn Mâce, Ticaret, 2253; Nesâî, Buyû’, 
41; Dârimî, Buyû’, 41. 
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malın zikredilmesi tekrar olmayıp onların gıda olduklarını haber 

vermek içindir. Zira buğday ve arpa ile tüm stoklanan hububatlar, 

hurma ile kuru üzüm, şeker ve bal gibi tüm stoklanan tatlılar, tuz 

ile yemeğe çeşni veren tüm stoklanan baharatlar işaret edilmiştir”.94 

Mâlikîlerde stoklanan gıdalarda fazlalık faizi (ribe’l-fadl) cere-

yan eder. Bu nedenle bu malların kendi cinsiyle alış verişinde fazla-

lık haramdır. Doyurucu gıda olmayıp stoklanabilir gıda olsa yine 

kendi cinsiyle alış verişinde fazlalık haramdır. Buna göre, stoklanan 

gıdalardan oldukları için fasulye, pirinç, mercimek, susam, leblebi, 

et, meyve, üzüm, kuru üzüm, zeytin, incir, bal ve şekerin kendi cin-

siyle alım satımında fazlalık faizi (ribe’l-fadl) gerçekleşir. Stoklanan 

gıdaların farklı cinslerinin alış verişinde fazlalık faizi (ribe’l-fadl) ce-

reyan etmez, veresiye faizi (ribe’n-nesâ) cereyan eder. Çünkü hadis-

te “...cinsler farklı olursa peşin olmak şartıyla dilediğiniz gibi satı-

nız” buyurulmaktadır. Bu sebeple doyurucu ve depolanan gıdaların 

farklı cinslerinin alış verişinde bedellerden birindeki fazlalık caiz 

fakat veresiye satışı caiz değildir. Aynı şekilde stoklanmayan gıdala-

rın alış verişinde de fazlalık faizi (ribe’l-fadl) cereyan etmez, veresiye 

faizi (ribe’n-nesâ) cereyan eder. Zira veresiye faizinin (ribe’n-nesâ) 

illeti “gıda maddesi” olmaktır. Bu nedenle stoklanan olsun olmasın 

tüm gıda maddelerinin veresiye alış verişinde veresiye faizi (ribe’n-

nesâ) gerçekleşir. Buna göre, stoklanmayan elma, kayısı, kavun, 

nar, patlıcan, marul, salatalık gibi yaş meyve, sebze ve ot cinsi bit-

kilerin alım satımında bedellerin birindeki fazlalık caiz fakat veresi-

ye satışı caiz değildir.95  

Gıdanın dışındaki mallarda ise, aynı cins malda fazlalıkla be-

raber fayda (menfaat) birleşirse veresiye satışı haram olur. Bir cins 

malda fayda farklı olursa bunların fazlalıklı ve veresiye satışı caiz-

                                                   
94 İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:107-109; İbn Rüşd, Mukaddimât İbn Rüşd, 
3:49-50; Kurtubî, el-Câmi' li Ahkami'l-Kur’ân, 3:353; Haraşî, Hâşiye alâ Muhtasari 

Seydî Halîl, 5:57; Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 5:220. 
95 İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:107-111; İbn Rüşd, Mukaddimât İbn Rüşd, 
3:49-50; Kurtubî, el-Câmi' li Ahkami'l-Kur’ân, 3:353; Haraşî, Hâşiye alâ Muhtasari 
Seydî Halîl, 5:56-57; Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 5:220. 
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dir. Buna göre bir koyunla iki koyunun veresiye satışı ile bir süt 

koyunuyla başka bir süt koyununun veresiye satışı caiz değildir. 

Ancak süt için olan koyun ile yemek için olan koyunun veresiye sa-

tışı caizdir. Çünkü faydaları farklıdır.96 

Hanbelîlerden İbnü’l-Kayyım da, faiz illetinin stoklanan gıda 

olduğu şeklindeki İmam Mâlik’in görüşünü tercih etmiştir.97  

Mâlikîlerin görüşünün hatalı olduğunu belirten İbn Hazm da 

bu illet tespiti ile ilgili olarak şu eleştirileri yöneltir “Mâlikîler, doyu-

rucu ve depolanan mallarda faizin gerçekleşeceğini söylerler. Hal-

buki onların faize tâbî (ribevî) mal kabul ettikleri soğan, sarımsak, 

pırasa, kimyon, sirke ve biber gibi maddeler ile hakkında nass olan 

tuz, insan yaşamını devam ettiren temel gıda maddesi olmadığı gibi 

bunlardan bazısı fazla yendiğinde insanı öldürebilirde. Aynı şekilde 

depolanmaya elverişli olmadığı halde süt ve yumurtada faiz cereyan 

eder derler. Fakat depolanabilir olmasına rağmen patlıcan, havuç, 

şalgam ve kabakta faiz cereyan etmez derler. Yine üzüm ve armut 

tatlı bir meyve ve temel gıda maddesi olmaya elverişlidir ama bunlar 

da Mâlikîlere göre faize tâbî (ribevî) mal değildir. Aslında arpa ve 

buğdaya kıyasla başağı olan tüm tahıl ürünlerini, hurmaya kıyasla 

çekirdekli meyveleri, tuza kıyasla tuzlu yiyecekleri, altın ve gümüşe 

kıyasla da tüm madenleri faiz illeti olarak belirleyebilirdiniz”.98 

Mâverdî ve Nevevî: “Yaş hurma nass ile faize tâbî (ribevî) mal-

dır, fakat depolanmaz. Eğer faiz illeti “depolanabilir gıda” olsaydı, 

yaş hurma faize tâbî (ribevî) mal olmazdı. Yine buğdayla beraber tuz 

da zikredilmiştir fakat tuz temel gıda maddesi değildir. Eğer tuz te-

mel gıda maddesi kabul ediliyorsa suyun da kabul edilmesi ve onda 

da faiz cereyan etmesi gerekirdi. Çünkü su, temel gıda maddesi ol-

maya tuzdan daha uygundur”99 diyerek bu illetin yanlış olduğunu 

ileri sürerler. 

                                                   
96 İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:111. 
97 İbn Kayyım, İ'lâmü'l-Muvakkıîn an Rabi’l-Âlemîn (Kahire: Ezher Fakültesi 
Kütüphanesi, ts.), 2:156. 
98 İbn Hazm, el-Muhallâ, 7:404-406. 
99 Mâverdî, el-Hâvî, 5:85; Nevevî, el-Mecmu', 9:503; Ramazan el-Bûtî, Muhâdarât 
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1.6.Tartılan ve Ölçülen Gıda Olma 

Saîd b. el-Müseyyib’e (ö.94/713) göre faizin illeti, tartılan ve 

ölçülen gıda olmadır100  Saîd b. el-Müseyyib bu görüşüyle ilgili ola-

rak, Rasûlullah’tan şöyle bir hadiste nakleder: “Riba ancak ölçü 

veya tartı ile işlem gören yiyecek veya içeceklerde olur.” Yalnız, 

Dârekutnî bu hadisin tahricini yapmış ve “Bu söz Saîd'in kendi sö-

züdür. O'nu Hz. Peygamber’e maleden yanılmıştır”101 diyerek, bu-

nun hadis olmadığını söylemiştir. 

Hanbelî mezhebinde ise Ahmed b. Hanbel’den gelen üçüncü 

bir rivayete göre de, yiyecek maddelerinde faizin illeti, “ölçü veya 

tartı ile işlem gören gıda maddesi olmadır.” Buna göre, elma, nar, 

şeftali, karpuz, armut, turunç, ayva, salatalık, ceviz, yumurta gibi 

ölçülmeyen ve tartılmayan gıda maddelerinde faiz cereyan etmez. 

Bunun delili de Saîd b. el-Müseyyib’in rivayet ettiği hadistir. Han-

belîlerden İbn Kudâme, Ahmed b. Hanbel’den gelen üçüncü rivayeti 

tercih etmiş ve: “Şer'î mi’yâr yoksa eşitlik yoktur. Eşitlik ise şer'î 

mi’yâr (ölçü) olan tartı ve ölçü ile gerçekleşir. Bu nedenle tartılan ve 

ölçülen gıdaya itibar edilir diğerlerine itibar edilmez. Çünkü Hz. 

Peygamber, “gıda ile gıda misli misline” derken bu eşitliği şer'î 

mi’yâr olan tartı ve ölçek ile kayıtladı ve bir sa’ ile iki sa’ın satışını 

yasakladı.”102 sözüyle bu tercihini belirtmiştir. 

Günümüz alimlerinden merhum Ramazan el-Bûtî de gıdalar-

da faizin illetinin, tartılan ve ölçülen gıda olma görüşünü benimseye-

rek şöyle der: “Hanbelilerin üçüncü rivayeti ki, İbn Kudâme onu 

tercih etti. Buna göre tartılan ve ölçülen gıdada riba vardır. Gıda da 

olsa ölçülmeyen tanede riba yoktur. Ölçülüp tartılan gıda olmazsa 

yine riba yoktur. Bu rivayet, Ebu Hanife’nin ölçü illetini, Şafiî’nin 

(ö.204/820) de gıda illetini topladığı için kuvvetlidir”.103 

                                                                                                                                       

fi'l-Fıkhi'l-Mükârin (Şam: Darü'l-Fikir Yayınları, 1981), 51; Metruk, er-Riba ve’l-
Muamelât, 121. 
100 Mâverdî, el-Hâvî, 5:83; Nevevî, el-Mecmu', 9:501; İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:27. 
101 İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:27. 
102 İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:27; Bûtî, Muhâdarât fi'l-Fıkhi'l-Mükârin, 48. 
103 Bûtî, Muhâdarât fi'l-Fıkhi'l-Mükârin, 62. 
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Faiz illetinin, tartılan ve ölçülen gıda olarak kabul edilmesi 

İbn Hazm tarafından “Tartılan ve ölçülen gıdada faiz vardır deniyor 

fakat elma, üzüm, kenevir ve lahana ölçülür veya tartılır olduğu 

halde faiz yoktur diyorlar”104 şeklinde eleştirilmiştir.  

1.7.Altın, Gümüş, Buğday, Arpa, Tuz ve Hurma Olma 

Kıyası hukukî bir delil kabul etmeyen Zâhirî mezhebi ile 

Tâvus b. Keysân (ö.106/725), Katade b. Diâme (ö.117/735), Osman 

el-Betti (ö.143/760), Mesrûk b. Ecda' (ö.63/683), Ebu Süleyman 

(ö.145/762-63), Şa'bî (ö.104/722) ve Hanbelilerden İbn Akîl’e 

(ö.513/1119) göre faiz ancak hadiste zikredilen altı sınıf eşyada ger-

çekleşir. Bu altı sınıf eşyanın dışındaki mallarda faiz cereyan et-

mez.105  

Zâhirî mezhebine göre faiz, bey’ (satım akdi) ve selem akitle-

rinde sadece hadiste adı geçen altı maddede, karz akdinde ise her 

türlü malda gerçekleşir. Bunu İbn Hazm şu sözüyle belirtir: “Alış-

veriş ve selemde riba yalnız altı maddede gerçekleşir. Bu altı madde 

hurma, buğday, arpa, tuz, altın ve gümüştür. Bu konuda icma var-

dır. Karz akdinde ise faiz her türlü malda olabilir. Borç olarak verdi-

ğin malın cinsinden ancak borç olarak verdiğin kadarını alabilirsin”. 

Zahiri mezhebinin satım ve selem akdinde faiz kapsamını kıyas yo-

luyla genişletmemesinin sebebini yine İbn Hazm şöyle açıklar: “Al-

lah Teâlâ alım satımı helal, ribayı haram kıldığına göre kaçınabil-

mek için faizin ne olduğunu bilmek farz olur. Doğrusu Hz. Peygam-

ber’in diliyle bize açıklanan riba, ribadır ve haramdır. Haram oldu-

ğunu bize açıkça bildirmediği şey de helaldir. Çünkü şeriatta Allah 

Teâlâ'nın bir şeyi haram kılıp sonra da onu açıkça bildirmemesi ve-

ya onu Peygamberin açıklamaması diye bir şey olsaydı Allah'ın “Al-

lah, size haram kıldığı şeyleri açıkça bildirmiştir” (En'âm, 6/119) sö-

                                                   
104 İbn Hazm, el-Muhallâ, 7:408. 
105 Serahsî, el-Mebsût, 12:112; İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:26-27; İbn Hazm, el-

Muhallâ, 7:401-403; Nevevî, el-Mecmu', 9:489; İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 5:275; 
İsmail Özsoy, “Faiz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 
Yayınları, 1995), 12:114; Özsoy, Faiz ve Problemleri, 103; Uludağ, İslâmda Faiz 
Meselesine Yeni Bir Bakış, 109; Bayındır, Ticaret ve Faiz, 79. 
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zü yalan olurdu. Böyle bir şey söyleyenin kafir olacağı açıktır. Bu 

durumda Rasulullah’ın da Rabbına isyan etmiş olması gerekirdi. 

Çünkü Allah onu açıklamayı emrettiği halde açıklamamış olacaktı. 

Bunun olabileceğini kabul edenin kafir olacağı da kesindir”.106  

Faiz konusunda en makul ve en az mahzurlu görüşün, dinde 

kıyası reddeden Zahiriyenin görüşü olduğunu söyleyen Süleyman 

Uludağ, “Nasların zahiri manalarıyla yetinmek, kıyasa başvurup 

meseleyi içinden çıkılmaz hale getirmekten çok daha iyidir”107 diye-

rek Zahirîlerin görüşünü destekler.  

Zâhirîlerin, faiz ancak hadiste zikredilen altı sınıf eşyada ger-

çekleşir, bu altı sınıf eşyanın dışındaki mallarda ise faiz gerçekleş-

mez şeklindeki görüşleri özellikle Hanefîler tarafında yoğun eleştiri-

ye maruz kalmıştır. Onlara göre faizin kapsamı hadislerde söz ko-

nusu edilen altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz ile sınırlı ol-

mayıp bu altı madde, o günün şartlarında en çok mübadele edilen 

ve diğer mallar için de ölçü olabilecek özellikler taşıyan mallar oldu-

ğundan örnek olarak zikredilmiştir. Bu nedenle de hadiste adı geçen 

altı eşyanın birbiriyle mübadelesindeki hükmü kıyas yoluyla aynı 

özelliği taşıyan diğer mallara da uygulanır. Ayrıca hadiste “ribaya 

konu olan mallar altı tanedir” diye bir sınırlama da bulunmayıp altı 

maddenin birbiriyle mübadelesindeki hükümler zikredilmiştir.108  

Faizin yalnız altı maddede gerçekleşeceğinin kabulü halinde, 

sarf akdinde kağıt paralar bütün faizli işlemlerin üzerinde cereyan 

ettiği bir vasıta durumuna gelecektir ki, bunun da İslâm’ın faiz an-

layışıyla bağdaştırılamayacağı ortadadır. 

1.8.Menfaat Yakınlığı Olma 

Saîd b. Cübeyr  (ö.94/713) ve bir rivayette de İbn Sîrîn’e 

(ö.110/729) göre faizin illeti, “iki cins veya bir cins malda menfaat 

yakınlığı” dır. Buna göre buğdayla arpa, hurmayla üzüm gibi men-

faat yakınlığı olan her cinste riba cereyan eder. Bu nedenle de men-

                                                   
106 İbn Hazm, el-Muhallâ, 7:401-403. 
107 Uludağ, İslâmda Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış, 110. 
108 Serahsî, el-Mebsût, 12:112-113. 
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faat yakınlığı olan maddeler arasında fazlalık faizdir. Mesela, arpa 

ile buğdayın fazla olarak satışı haramdır. Çünkü aralarında menfaat 

yakınlığı vardır. Menfaatte fazlalık ise haramdır.109  

Faizin illeti, “iki cins veya bir cins malda menfaat yakınlığı”dır. 

Menfaat yakınlığı sebebiyle de arpa ile buğdayın fazla olarak satışını 

haram kabul eden bu görüş sorunludur. Çünkü buğday ile arpanın 

satışında bedellerin birindeki fazlalık nass110 ile caizdir.111  

1.9.Kendisinden Faydalanılır Olma 

Ebû Bekir Abdurrahman b. Keysân el-Esam (ö. 200/816) ve 

Abdulmelik b. el-Mâcişûn’a (ö.212/827) göre faizin illeti, “kendisin-

den faydalanılan mal olması” dır. Şu halde insanların istifade ettik-

leri her şeyde ve faydası olan her malda faiz cereyan eder.112 Aynı 

şekilde İbn Mâcişûn da illetin, mutlak olarak yararlanma olduğunu 

belirterek tüm parasal ve mâlî işlerin faiz kapsamına girdiğini söy-

lemektedir.113  

Tüm mallarda faydanın mevcut oluşu ve hadislerde de bir kö-

le ile iki kölenin, bir deve ile iki devenin satışının caiz olduğunun 

zikredilmesi114 sebebiyle bu illet yanlıştır. Ayrıca bu illetin kabulü 

ticaretin ve kazançların haram olmasını doğurur.115  

1.10.Aynı Cins Mallardaki Değer Farkı 

Hasan el-Basrî  (ö.110/728) ise faiz illetinin, “aynı cins mal-

lardaki değer farkı” olduğu görüşündedir. Ona göre kıymetçe birbi-

rine eşit olmayan aynı cinsten malların mübadelesinde bedellerden 

birindeki fazlalık faizdir. Çünkü aynı cins içinde yapılan mübadele 
                                                   
109 Serahsî, el-Mebsût, 12:113; Mâverdî, el-Hâvî, 5:83; İbn Hazm, el-Muhallâ, 7:403; 

İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:26; Nevevî, el-Mecmu', 9:501. 
110 Tirmizî, Buyû’, 1240; Nesâî, Buyû’, 43; İbn Mâce, Ticaret, 2254. 
111 Mâverdî, el-Hâvî, 5:84; Nevevî, el-Mecmu', 9:503. 
112 İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:110; Nevevî, el-Mecmu', 9:501; Ahmed Davu-

doğlu, Sahîhi Müslim Tercümesi (İstanbul: Sönmez Yayınları, 1983), 8:57; Özsoy, 

“Faiz”, 12:116. 
113 İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, 2:110. 
114 Müslim, Müsâkat, 123; Ebû Dâvûd, Buyû’, 3358; İbn Mâce, Ticaret, 2271; 
Tirmizî, Buyû’, 1238-1239. 
115 Nevevî, el-Mecmu', 9:503. 



Alpaslan ALKIŞ 

~ 145 ~ 

sırasında, miktarın eşitliği değil de, iki malın kıymet eşitliği istenir. 

Mesela, bir dinar kıymetindeki bir elbise ile bir dinar kıymetindeki 

iki elbisenin satışı caizdir. Fakat bir dinar kıymetindeki bir elbise ile 

iki dinar kıymetindeki bir elbisenin satışı haramdır.116 Çünkü kıy-

met eşitliği yoktur. Hasan el-Basrî faizin gerçekleşmemesi için mik-

tarda eşitliği değil de kıymette eşitliği şart koşar. Fakat bu görüş 

hatalıdır. Çünkü malların kıymeti miktar ile bilinir.117  

1.11.Zekat Gereken Bir Mal Olma 

Rebîa b. Ebî Abdurrahman’a (ö.136/753) göre faizin illeti, 

“cinsle beraber zekâta tâbî mal olma” dır. Buna göre “zekâta tâbî 

mallarda riba cereyan eder”. Bu durumda zekâta tâbî olmadığı için 

iki elma ile bir elmanın alış verişinde faiz yoktur. Rebîa b. Ebî Ab-

durrahman’ın ortaya koyduğu faiz illeti fasittir. Çünkü zekâta tâbî 

olmasına rağmen hayvanlarda fazlalık faizi (ribe’l-fadl) cereyan et-

mez. Yine ona göre tuzda zekat olmadığından faiz yoktur. Fakat tuz 

nass ile faize tâbî mallardandır.118  

1.12.Aynı Cins Olma 

İbn Sîrîn ve Şâfiîlerden Ebû Bekir el-Evdenî’ye (ö.354/965) 

göre faizin illeti “cinsiyettir”. Çünkü hadiste; “Cinsler farklı olursa 

peşin olmak şartıyla dilediğiniz satabilirsiniz”119 buyrulmaktadır. Bu 

sebeple her şeyin kendi cinsiyle satışında riba cereyan eder. Mesela, 

bir elbisenin iki elbiseyle, bir devenin iki deveyle, bir koyunun iki 

koyunla satışı faizdir.120  

                                                   
116 Mâverdî, el-Hâvî, 5:83; Nevevî, el-Mecmu', 9:501; Joseph Schacht, “Faiz”, İslâm 
Ansiklopedisi, trc. İstanbul Ünv. Edb. Fak. Heyet (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 
1993), 9:732; Davudoğlu, Sahîhi Müslim Tercümesi, 8:57; Özsoy, “Faiz”, 12:116; 
Özsoy, Faiz ve Problemleri, 111. 
117 Mâverdî, el-Hâvî, 5:84; Nevevî, el-Mecmu', 9:503. 
118 İbn Kudâme, el-Muğnî, 4:27; Mâverdî, el-Hâvî, 5:83-85; İbn Hazm, el-Muhallâ, 
7:403; Nevevî, el-Mecmu', 9:501-503; Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 5:220; Metruk, er-Riba 

ve’l-Muamelât, 114,123. 
119 Müslim, Müsâkat, 81. 
120 Mâverdî, el-Hâvî, 5:83-84; Nevevî, el-Mecmu', 9:501-503; İbn Kudâme, el-Muğnî, 
4:27; Metruk, er-Riba ve’l-Muamelât, 114,122; Özsoy, Faiz ve Problemleri, 110. 
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Şâfiîlerden Ebû Bekir el-Evdenî’nin, gıda olma şartı koşma-

dan “bir malın kendi cinsiyle fazla olarak satışı caiz değildir” görü-

şünü ise Nevevî “bu şâz ve merdudtur”121 diyerek reddetmiştir. 

Hanefîlerden Kerhî (ö.340/952) de faizin illetinin, cinsle be-

raber miktardaki fazlalık olduğu görüşündedir. Fakat Serahsî, 

Kerhî’nin görüşünün zayıf olduğunu belirterek şöyle der: “Bu görüş 

zayıftır. Çünkü bu takdirde veresiye haram olmaz. Halbuki buğday-

la arpanın selemi caiz değildir. Ama Kerhiye göre bu caiz olur ki bu 

da zayıftır.”122  

Şevkânî  (ö.1250/1834) de, “cinsin illet oluşunda ittifak var-

dır. Diğer görüşlerde ise ihtilaf edilmiştir”123 diyerek faizin illetinin 

“cins” olması gerektiğini savunur.  

Faiz illetinin “cinsiyyet” olduğu görüşü isabetli değildir. Çün-

kü hadisten maksat farklı cinslerde sadece fazlalığın caiz olduğu-

dur. Zira farklı cinslerde veresiye caiz değildir. “Rasûlullah iki siyah 

köle karşılığında bir köle satın aldı”124 hadisi de bu illetin fasit oldu-

ğunu125 gösterir. Köle kıyemî maldır. Hadistede görüldüğü gibi kı-

yemî mallarda fazlalık faizi olmaz. Şayet kıyemî mal ayrımı yapılma-

dan tüm mallarda “cinsiyyet” vasfı illet olarak kabul edilecek olursa 

o zaman kıyemî mallarda faize konu olur ki bu durumda yukarıda 

zikredilen hadise aykırı olur.  

1.13.Aded Hesabıyla Alınıp Satılır Olma 

Şevkânî “Hiç kimse illet olarak adede itibar etmedi. Ancak 

şâri’ “bir dinarı iki dinara, bir dirhemi iki dirheme satmayın”,126 ha-

disiyle adede itibar etti”127 diyerek faizin illeti olarak “Malların adetle 

alınıp satılır” olmalarına da itibar edilmesi gerektiğini belirtir. 

                                                   
121 Nevevî, Ravdatü't-Tâlibîn, 3:41. 
122 Serahsî, el-Mebsût, 12:113. 
123 Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 5:220. 
124 Müslim, Müsâkat, 123; Ebû Dâvûd, Buyû’, 3358; Tirmîzî, Buyû’, 1239. 
125 Mâverdî, el-Hâvî, 5:83; Nevevî, el-Mecmu', 9:503; Metruk, er-Riba ve’l-Muamelât, 
123. 
126 Müslim, Müsâkat, 78; Mâlik, Muvatta’, Buyû’, 32. 
127 Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 5:220. 
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1.14.Nakde Çevrilebilir Olma 

Ebu'l-Hasen İbn Keysân’a (ö.320/932) göre faiz mallarında il-

let, nakde çevrilebilir her şeydir. Öyleyse para ile alınıp satılabilen 

her şeyde faiz cereyan eder.128 

1.15.Mislî Mal Olma 

Günümüz İslam hukukçularından Sami Hasan Ahmed 

Hamûd ve Refîk Yunus el-Mısrî’ye göre faizin illeti, “mislî mal olma” 

dır.129 Çünkü hadislerde adı geçen tüm mallar “mislî” mallardandır. 

Hadisler bir malın kendi cinsiyle satışında eşitliği şart koşmaktadır. 

Buna göre, her mislî malın kendi cinsiyle satışında bedellerin birin-

deki bir fazlalık faizdir.130  

Bu konuda Refîk Yunus el-Mısrî şöyle der: “Hadiste geçen 

tüm mallar borç verilecek kabilinden olan mislî mallardandır. Çün-

kü hadiste  «mislen bi-mislin» geçmektedir. Şayet mal “mislî mal” 

değilse, hadisteki “mislen bi-mislin” emri nasıl gerçekleşir? Ayrıca 

kıyemî mal131 ödünç ve kiraya verilebilir fakat borç olarak verile-

mez.132 Hadiste adı geçen mallar da, İslâm’da borç olarak verilebilen 

mallardır. Bu da onların mislî mal olduğunu gösterir”. Zira borç 

muamelesi mislî mallarda cereyan eder. Fakat kıyemî mallarda ce-

reyan etmez. Kıyemî mallarda riba cereyan etmez. Kullanılmış araba 

ile kullanılmış arabanın, el ürünü olan elbise ile el ürünü olan elbi-

senin, akar ile akarın kıymet farklılığından dolayı fazlalıklı olarak 

mübadelesi mümkündür. Kıyemî mal zimmette borç olmaz ve borç 

da alınıp verilmez. Bu sebeple kıyemî ile kıyemînin mübadelesinde 

                                                   
128 Schacht, “Faiz”, 9:732; Özsoy, Faiz ve Problemleri, 111. 
129 Mislî Mal: Çarşı ve pazarda, fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine 
geçebilen, görünüm, iç yapı ve ekonomik fayda bakımından eş özelliklere sahip 
aynı türe ait malları ifade eder. (Mecelle, md.145; Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye 
Kamusu, 6:9). 
130 Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye, 178; Mısrî, el-Camiu fi Usuli'r-Riba, 71. 
131 Kıyemî mal: Çarşı ve pazarda misli bulunmayan yahut bulunsada fiyatça 
birbirinden farklı olup yerini aynı cinsten bir diğeri alamayacak kadar farklı olan ve 
bundan dolayı da alış verişlerde ferden tayin edilmesi gereken eşyadır. (Mecelle, 
md.146; Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 6:9). 
132 Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 6:94. 
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fazlalık caizdir. Ama mislî ile mislînin mübadelesinde fazlalık caiz 

değildir.133 

Sami Hasan Ahmed Hamûd da şöyle der: “Fazlalık faizinin 

(ribe’l-fadl) illeti mâlî ve mislî olmaktır. Her mislî malın kendi cinsiy-

le satışında bedellerin birindeki bir fazlalık faizdir. Tartı ve ölçek 

malların niceliğini yani miktarını, az veya çokluğunu doğru olarak 

ölçmek içindir. Mislî malların az veya çokluğu yani miktarı, aded 

veya metre ile de doğru bir şekilde ölçülebilir. Böylece aynı yerde 

imal edilen dikiş ve renk olarak aynı vasıfta olan bir metre kumaşla 

iki metre kumaşın satışı faizdir. Fazlalık faizinin (ribe’l-fadl) illeti 

“mislî ve mâlî vasıf” olunca, yenen, yenmeyen, ölçülen, tartılan veya 

aded ve metreyle satılan gibi hangi mal olursa olsun mislî tüm mal-

ların kendi cinsiyle mübadelesi eşit olacaktır. Mislî malların kendi 

cinslerinin mübadelesinde bedellerin birindeki fazlalık faizdir. Bu 

fazlalık tartı, ölçek, aded veya metre gibi herhangi bir ölçü birimiyle 

bilinir. Kıyemi mallarda ise fazlalık faizi (ribe'l-fadl) olmaz. Çünkü 

her beldede onun bedeli farklıdır. Bir atın kıymeti iki veya daha faz-

la ata eşit olabilir”.134 

Günümüz İslam hukukçularından Vehbe ez-Zühaylî, Hamdi 

Döndüren ve İsmail Özsoy faiz illetinin “mislî mal” olduğunu söyler-

ler. Zira onlara göre, mislî mallar faiz cereyan eden mallardır. Hay-

van, arsa, daire, dükkan, çeşitli halı ve kilimler, mücevherat, inci 

gibi kıyemî mallarda ise faiz cereyan etmez. Çünkü kıyemî mallar, 

miktarı tam ölçülebilen mallar değildir. Yani miktar ile bilinen şeyler 

değillerdir. Diğer mislî mallar da bu iki çeşide kıyas edilerek faiz 

yasağı hükmü ortak özellik taşıyan tüm maddelere uygulanır.135  

1.16.Cins ve Sınıf Birliği Olma 

Günümüz İslam hukukçularından Orhan Çeker faizin illeti-

nin “cins ve sınıf birliği” olduğunu belirterek şöyle der: “Riba ile ilgili 

                                                   
133 Mısrî, el-Camiu fi Usuli'r-Riba, 71,120-142. 
134 Hamûd, Tadvîru'l-A'mâli'l-Masrifiyye, 178-183. 
135 Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslami ve Edilletühü, 4:677; Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve 

İktisat İlmihali, 391; Özsoy, “Fıkıh Doktrininde Para ve Faiz”, 77. 
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hadisler, hangi mal olursa olsun kendi cinsiyle değiştirildiğinde hem 

peşin hem de eşit olacağını ifade etmektedir. Bu malın keylî, veznî, 

nakit veya gıda maddesi olup olmaması önemli görülmemelidir. Ha-

dislerde, altın ile gümüş, buğday ile arpanın da veresiye değiştirile-

mediğini görüyoruz. Altın ve gümüşün ortak özelliği vardır: Her ikisi 

de nakittir. Buğday ile arpanın da ortak özellikleri vardır: Her ikisi 

de gıda maddesidir. Demek ki mallar ortak özelliklerine göre tasnif 

edilecek ve her sınıfa giren çeşitli mallardan biri diğeri mukabilinde 

veresiye olarak verilmeyecektir. Bu esas ve sınıfları tespitten sonra 

faizin illeti “Cins ve Sınıf Birliği” olabilir. Buna göre aynı cinsten ve 

sınıftan olan mallar hem peşin hem eşit değiştirilir. Altın altınla, 

Türk Lirası Türk Lirasıyla, pirinç pirinçle, benzin benzinle eşit ve 

peşin değiştirilir. İlletlerden sadece “sınıf birliği” ni kendilerinde bu-

lunduran mallar yani aynı sınıfın değişik cins malları peşinen değiş-

tirilir. Eşitlik aranmaz. Altın gümüşle, Türk Lirası Euroyla, pirinç 

fasulye ile benzin gazyağı ile peşin olarak değiştirilecektir. Ancak bu 

malların biri diğerinden fazla olabilir. İlletlerin hiçbirisinde birleş-

meyen mallar istenildiği gibi değiştirilebilir. Aralarında herhangi bir 

faiz cereyan etmez”.136  

Değerlendirme ve Sonuç 

İslâm hukukçularının faiz konusundaki tartışmaları, insanlar 

arasında bilinen ve yaygın olan borç faizi (ribe’d-deyn) konusunda 

değil, ilk defa Hz. Peygamber tarafından açıklanan alışveriş faizi (ri-

be’l-bey’) konusu üzerinde odaklanmıştır. Mezheplerin faizin illetiyle 

ilgili görüşlerinin hareket noktası, “Altı Eşya Hadisi” diye bilinen 

hadis olmuştur. Fukahanın çoğunluğu faiz kapsamını, hadislerde 

söz konusu edilen altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz ile sı-

nırlı tutmamıştır. Çünkü çoğunluğa göre bu altı madde, o günün 

şartlarında en çok mübadele edilen ve diğer mallar için de ölçü ola-

bilecek özellikler taşıyan mallar olduğundan örnek olarak zikredil-

miştir. Bu nedenle hadiste adı geçen altı eşyanın birbiriyle mübade-

                                                   
136 Orhan Çeker, Fıkıh Dersleri I (İstanbul: Seha Neşriyat, 1994), 157. 
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lesindeki hükmü, kıyas yoluyla aynı özelliği taşıyan diğer mallara da 

uygulanmıştır. Ancak mezhepler bu altı maddenin, başka mallara 

ölçü olabilecek özelliklerinin yani faiz illetinin ne olduğu konusunda 

farklı tespitlerde bulunmuşlardır. 

Hadisteki “altın ve gümüş” den hareketle Hanefî ve Hanbelîler 

bunların “tartılır olma” özelliğini ön plana çıkartarak “cinsle beraber 

tartılır olma” vasfının faiz illeti olduğunu bu nedenle “tartıyla işlem 

gören” tüm mallarda faizin cereyan edeceğini söylemişlerdir. Çünkü 

onlara göre tartıyla işlem gören mallar arasında eşitlik, ancak “tartı” 

ile sağlanır. Şâfiî ve Malikîler ise “altın ve gümüşte” faizin illeti, “pa-

ra olma özelliğinin hakim unsur olması” dır, diyerek altın ve gümü-

şün para olma özelliğine işaret ederler. Ancak Şâfiî ve Malikî mez-

hebinin meşhur olan görüşü, para olma özelliğinin sadece altın ve 

gümüşte bulunduğunu bu nedenle faizin sadece altın ve gümüşte 

cereyan edeceğini kabul ederek altın ve gümüş dışındaki tüm para-

ları faiz kapsamının dışına çıkartmıştır. 

İmam Mâlik’ten gelen bir görüş, İmam Muhammed, Cessâs, 

İbn Kudame, İbn Teymiyye ve daha bir çok fakih, faiz illetinin “mut-

lakü’s-semeniyye” yani tam para olma özelliği olduğunu söyleyerek, 

mübadele aracı olarak tedavülde bulunan tüm paralarda faizin ce-

reyan edeceğini belirtirler. Tam para olma özelliğinin faizin illeti ola-

rak kabul edilmesi ister altın ve gümüş, ister kağıt para olsun, ya-

hut bakır, nikel ve alüminyumdan yapılmış para birimleri şeklinde 

olsun, eşyaya fiyat ve değer ölçüsü olma özelliğini taşıyan her çeşit 

mübadele vasıtasının hukuki olarak para kapsamına alınmasını 

sağlamaktadır. Buna göre mübadele aracı olarak kullanılan teda-

vüldeki tüm paralarda faiz söz konusu olmaktadır. Para olarak râyiç 

olan ve millet tarafından ittifakla kabul ve itibar olunan her şeyin 

altın ve gümüş gibi mübadele aracı olarak para vazifesi görebilece-

ğini fakihler ve iktisatçılar kabul etmişlerdir. Zira paralardan mak-

sat malların değer ölçüsü oluşu ve onlarla malların miktarlarını 

bilmeye ulaşılmasıdır. Yoksa onların bizzat kendisinden faydalan-

mak değildir”. Altın ve gümüşe itibar edilip mübadelelerde kullanıl-

ması da, kıymet açısından ölçü kabul edildiği içindir. Bu nedenle 
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bugün kullanılan kağıt paralar altın ve gümüşün para olarak yap-

tıkları görevleri üstlendiği ve eşyanın değerleri haline geldikleri için 

aynen altın ve gümüş gibi paradırlar ve üzerlerinde faiz cereyan 

eder.  

Buğday, arpa, hurma ve tuzdan hareketle de, paraların dı-

şında diğer mallardaki faizin illetini tespit etmeye çalışan mezhep-

lerden, Hanefî ve Hanbelîler “cinsle beraber ölçülür olma özelliği-

nin”, Şâfiîler “gıda maddesi olma özelliğinin”, Mâlikîlerde “stoklana-

bilen gıda maddesi olma özelliğinin” faiz illeti olduğunu, bu nedenle 

de Hanefî ve Hanbelîler “ölçüyle işlem gören tüm mallarda”, Şâfiîler 

“sadece gıda maddelerinde”, Mâlikîlerde “stoklanabilen gıda madde-

lerinde” faizin cereyan edeceğini söylemişlerdir. Ancak Şâfiîlerin ve 

Mâlikîlerin görüşleri meseleyi açıklamaktan çok uzaktır. Çünkü ha-

dislerde malların özellikleri üzerinde durulmamıştır. Şayet bu mal-

ların özellikleri faiz illeti olacaksa, gıda ve stoklanabilir olmanın dı-

şında çekirdekli olma, ağaçta yetişme, topraktan çıkma, başaklı ol-

ma gibi bir çok özellikleri bulunmaktadır. O zaman bunların hangisi 

illet olacaktır. Bu anlayışın dayanağı olmadığı gibi zulüm içeren fai-

zin haram kılınış gerekçesine de uygun değildir. Zira gıda olmadığı 

için aynı cinsten 1 ton kömürle 2 ton kömürün, 10 litre benzinle 20 

litre benzinin, 10 ton demirle 15 ton demirin mübadelesinde faiz 

yoktur denebilir mi? Halbuki günümüzde bu mallar insan hayatı 

için en az gıdalar kadar önemlidir.  

“Cinsle beraber ölçülür olma özelliğinin” uzunluk ölçü birimi 

ve sayı hesabıyla işlem gören malları kapsamaması, büyük ihtimal-

le, o devirde bu malların standart yani mislî mal olmayıp, kıyemî 

mal olduklarından, bu sebeple de aralarında eşitliğin sağlanama-

masından kaynaklanmaktadır. Zira Serahsî, “Elbisenin mislî mal 

olmadığını ve elma, nar, elbise gibi metre ve sayı ile satılan malların 

birbirine eşit olup olmadıklarının tesbitinin de mümkün olmadığını” 

söyleyerek bu malların faiz kapsamına girdirilmemesini eşitliğin 

sağlanamamasına yani kıyemî mal olmalarına bağladıklarını açıkca 

belirtmektedir. Günümüzde ise kıyemî olan el ürünleri hariç tutu-

lursa gelişen teknoloji sayesinde uzunluk ölçü birimi ve sayı hesa-
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bıyla işlem gören malların bir kısmı standart yani mislî mal haline 

geldiklerinden birbirlerine eşit olup olmadıkları tesbit edilebilmek-

tedir. Bu nedenle bu mallar üzerinde de faiz söz konusudur.  

“Misli mal” olma özelliğini faizin illeti olarak gören Döndü-

ren’in de yer aldığı kimi günümüz İslam hukukçularının illeti tek bir 

vasfa dayandırması ve bu illetin klasik illetlere nazaran faiz kapsa-

mı dışında kalan bütün misli malları da içine alması dikkat çekici 

ise de bu illet ilgili hadiste geçen “altın” ile “gümüş” gibi farklı cins-

ten ama aynı sınıftan olan malların satımına açıklık getirmediği için 

uygulanabilir gözükmemektedir.  

Aynı şekilde Çeker’in illet olarak ileri sürdüğü “cins ve sınıf 

birliği” de klasik illetlerin dışarıda bıraktığı bütün malları içine ala-

cak şekilde kuşatıcı görünmektedir. Bununla birlikte bu illette mislî 

ve kıyemî ayrımı olup olmadığı açıklanmalıdır. Gerçi uygulama ör-

neklerinin sadece misli mallar şeklinde verildiğine bakılırsa faizin 

zımnen misli mallarda cereyan ettiği düşünülebilir.  

Sonuç olarak kanaatimizce faiz açısından iki malın birbirine 

eşit olup olmadığının bilinmesi illetin ana noktasını teşkil etmesi 

bakımından önemlidir. Nitekim ilgili hadisteki “mislen bi-mislin” 

ifadesi mallar arasında eşitliği istemektedir. Eşitliğin gerçekleştirile-

bilmesi için ise öncelikle malların “mislî mal” olması gerekir. Çün-

kü kıyemî mallarda eşitlik sağlanamaz. Bu nedenle kıyemî mal 

ödünç ve kiraya verilebilir ama borç olarak verilemez. Yani borç 

muamelesi mislî mallarda cereyan eder ama kıyemî mallarda cere-

yan etmez.137 Bu itibarla çarşı ve pazarda eşi ve benzeri bulunma-

yan yahut bulunsa da birimleri arasında eşitliğin sağlanamadığı 

kıyemî mallar,138 miktarı tam ölçülebilen mallar olmadığından, faiz 

kapsamının dışındadır. Çünkü her beldede kıyemî malların bedeli 

farklıdır. Bir atın kıymeti iki veya daha fazla ata eşit olabilir. Bu ne-

denle hayvan, arsa, daire, dükkân, çeşitli halı ve kilimler gibi kıyemî 

mallarda faiz cereyan etmez. Mislî mallarda ise eşitlik tartı, ölçek, 

                                                   
137 Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 6:94 
138 Mecelle, md.146; Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 6:9 
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aded veya metre gibi malların işlem gördükleri herhangi bir ölçü 

birimiyle bilinir. Çünkü ölçü birimleri malların miktarını, az veya 

çokluğunu doğru olarak ölçmek içindir. Bu nokta dikkate alındığın-

da faizin illetine ait ileri sürülen görüşlerden son iki görüş bir araya 

getirilirse kapsayıcı ve uygulanabilir bir illet ortaya konulabilecektir. 

Buna göre aralarında eşlitliğin bilineceği tüm mallarda yani “mislî 

mal”larda “cins ve sınıf” birliği esası üzerinden faiz cereyan ede-

cektir. Bu tespite göre mislî mallardan, aynı cins ve sınıfa tabi olan-

larda hem fazlalık faizi hem de veresiye faizi cereyan eder. Mesela 

misli mallardan altına altın, demire demir, tuza tuz, buğdaya buğ-

day, elmaya elma aynı cins ve sınıfa tabi olduğundan bunların farklı 

miktarda peşin satışı/takası ile veresiye satışı faiz kapsamına gire-

ceğinden caiz olmayacaktır. Diğer yandan aynı sınıfın farklı cinsle-

rinden altın ile gümüşün, demir ile bakırın, buğday ile arpanın ya-

hut elma ile armutun veresiye satışı vadeli (nesie) faizi olacaktır. Bu 

nedenle aynı cins ve sınıf mallar eşit ve peşin değiştirilebilirken, ay-

nı sınıftan farklı cins mallarda ise sadece veresiye faizi cereyen ede-

ceğinden vadeli değiştirilemez, fakat eşit olma şartı aranmadan pe-

şin değiştirilebilir. Sınıfı farklı olan mallarda ise faiz cereyan etmez. 

Bu nedenle altın ile elma, gümüş ile demir, bakır ile yumurta gibi 

farklı sınıftaki mallar fazlalıklı olarak veya vadeli olarak istenildiği 

gibi değiştirilebilir.  
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ʿIlla (cause) of Interest In Islamic Law 

 

Summary 

In Islamic law the discussions on interest have focused par-

ticularly on shopping interest. The starting point of the views of the 

sects about the ʿilla of interest has become the ḥadīth known as the 

“Six Ḥadīth of Goods”. The majority of Islamic jurists did not limit 

the scope of interest to the gold, silver, wheat, barley, date and the 

salt mentioned in the ḥadīths. According to the majority, these six 

articles were mentioned as examples because they were the goods 

that were mostly exchanged in the conditions of the day and had 

the characteristics that can be a measure for other goods. For this 

reason, the clause in the interchange of the six words mentioned in 

the ḥadīth is applied to the other property which, by comparison, 

the same characteristics.  

With regard to "gold" and "silver" in the ḥadīth, the Ḥanafīs 

and Ḥanbalīs emphasize the fact that they are weighed. As a result, 

in all goods traded, interest will be measured by their mass. Be-

cause according to them the equality between the goods exchanged 

is provided only by weighing. Shāfiʿīs and Mālikīs point out that gold 

and silver are equivalent to money, saying that the ʿilla of these 

metals is their main characteristic, namely money. 

Imam Mālik, Imam Muḥammad, Djaṣṣāṣ, Ibn Ḳudāma, Ibn 

Taymiyya and many other scholars, with saying that the interest is 

the absolute feature of the being integral money, states that interest 

will occur in integral moneys in circulation as a means of exchange. 

The acceptance of the integral money as a ʿilla of interest, whether 

the gold, silver or banknotes, ensures from the point of view of the 

law, the consideration of any means of exchange as being money. 

According to this, for any money in circulation, used as a means of 

exchange, it is a question of interest. 
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Starting from barley, dates and salt mentioned in the ḥadīth, 

the different madhhabs wanted to determine the ʿilla of goods that 

are not in the form of money. According to them the ʿilla of interest 

are respectively as follows: "the characteristic of being able to be 

measured with the kind" according to the Ḥanafīs and Ḥanbalīs, 

"the characteristic of being a food" according to the Shāfiʿīs and fi-

nally "the characteristic of 'to be a food that can be stored' accord-

ing to Mālikīs. As a result, it is a question of interest, "for any good 

dealt with by the measure" according to Ḥanafīs and Ḥanbalīs, "only 

for food" according to the Shāfiʿīs and "for food that can be stored" 

according to the Mālikīs. 

As a result, it is important to know whether the two commod-

ities are equal to each other in terms of interest, as it constitutes 

the main point of the illusion. As a matter of fact, the expression 

“mithlan bi-mithlīn”; in the related ḥadīth requires equality between 

the goods. In order for equalization to be able to be realized, it is 

firstly necessary for goods to be double goods. Because equality 

can't be achieved in commodities. For this reason, the property can 

be borrowed and borrowed but not loaned. In the case of equilibri-

um, equality is known by any unit of measure in which goods such 

as scale, piece or meter are processed. Because units of measure 

are to measure the quantity of goods, less or more accurately. 

Therefore, whatever the good for which equality will be known, there 

will be occurrence of interest on the basis of breed and the class 

union. 

Keywords: Islamic law, interest, ʿilla, goods, money, weight, 

scale, food, fungible, kind. 
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Şerîatin Ümmîliği Bağlamında Furû Fıkıhta İmsâk Vakti 

Meselesi 

Öz  

Son yıllarda Ramazan ayının, hicrî takvime göre aylar milâdî 

aylara göre dönüşüm göstermesi neticesinde orucun yaz aylarında 

tutulmasına bağlı olarak, oruç tutma süresinin uzaması nedeniyle, 

imsâk vakti merkezli Diyanet İşleri Başkanlığı görüşünün eleştiril-

diği tartışmalar gündeme gelmiştir. Diyanetin, ihtiyât eksenli hazır-

lattığı düşünülen takvimde –imsâk saatleri içinde- oruç tutanlara 

kırk dakika kadar fazla oruç tutturduğu iddia edilerek, bu uygula-

manın Müslümanlara zulüm olduğu dile getirilmiştir. Medyada tar-

tışmaların merkezine konu imsâk vakti olarak yerleşmiştir. Konu 

güncel önemine binaen ele alınmıştır. Sosyolojik anlamda popüler 

dinî yaşama kültürü düşünüldüğünde mesele, şerîatin yüzeyine 

çıkan bilgilerden hareketle bir neticeye ulaşılamamasındadır. Ayrıca 

bir diğer sorun da Müslüman düşüncede Diyanet İşleri Başkanlığı-

nın hazırlattığı takvimdeki imsâk vaktinin tek ve değişmez olarak 

algılanmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: İmsâk, oruç, içtihat, sebep, şart. 

 

In The Context of Sharia’s Illiterateness  

The Issue of Imsāk Time in al-Furu’ al-Fiḳh 

Abstract  

In recent years, the Presidency of Religious Affairs based ar-

guments on imsāk time has become a current issue due to fasting 

duration extension depending the month of Ramaḍān’s encounter 

with summer months. On media, the subject has been situated as 

imsāk time in the center of debates. The subject has been handled 

in regard to its current importance. The problem is the matter of 

perception and detection of this time. The moment of perception of 

the imsāk time in the calendar of the Presidency of Religious Af-

fairs is unique and immutable. 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/fikh-COM_0055?s.num=0&s.q=fikh
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Keywords: Illiteracy, sharīʿa, imsāk, fast (Ṣawm), fiḳh, ʿilla 

(cause), condition, adhān.  

Giriş 

İnsanlık kadîm tarihinin en eski buluşlarından olan takvim 

ve saat; Müslüman bir kimsenin günlük dinî yaşamının düzenlen-

mesinde özellikle ibadet vakitlerinin belirlenmesinde çok önemli bir 

unsur olmuştur. Yaşantımız içinde irade ve bedenle alakalı işlerin 

gerçekleştirilmesinde, takvim ve saat yadsınamayacak bir ölçü hali-

ne geldiği için artık günlük yaşamın vazgeçilmez iki ögesi olmuştur. 

Şârî; şer‘i kaynaklardan elde edilen hükümler muvâcehesinde 

bazı hükümlerin uygulanmasında, mükellefe zorunlu bireysel içti-

hat alanı bırakmıştır. Uygulanmasında bireysel içtihadın hâkim ol-

duğu dinin emir ve yasaklarında kişi; gayret sarf etmeden, kolaycılı-

ğa kaçarak, kendi yapacağı işi kural haline getirmesini istediği yet-

kili kişi veya kurumlara, sorumluluğu yükleyerek bireysel içtihattan 

sıyrılmaya çalışmaktadır. Aslında söylemek istediğimiz; kişinin, 

ferdî gözlem yoluyla tecrübe ederek içtihat yapma yetkisini dinin 

kendisine verdiği alanda sorumluluğu üzerine alması gerektiğidir. 

Bu içtihat alanları, bilgi ve teknolojiye ihtiyaç duyduğu hissî (kişisel 

gözleme dayalı/vicdanî kanaat gerektiren) alanlarda olabildiği gibi 

yine hissî olan fakat ihtiyaç duymadığı alanlarda da olabilmektedir.1 

Burada bu ifadenin altında yatan düşüncede ise, şerîatin ümmîliği-

nin yer ettiğinin ve dinle ilgili her şeyde kolaylık getiriyor diye ta-

mamen teknolojiye teslim olmamak veya teknolojik verileri dışla-

mamak gerektiğinin unutulmaması içindir. Aslında şerîatin ümmîli-

ğinde mükellefin, dini yaşarken harcayacağı emekte kolaylık ve ko-

laylaştırma anlayışı varken zamanımızda teknolojik rahatlıkla, dini 

yaşamda emek sarf etmenin ortadan kaldırılmasına yapılan bir iti-

razdır.  

Araştırmada tartışılmak istenen sorun, oruç tutma vaktinin 

                                                   
1 Ebu’l-Abbâs Takıyuddin Ahmed b. Abdilhalim İbn Teymiyye, er-Red ale’l-
mantıkiyyîn (Beyrut: Dâru’l-marife, ts.), 1: 264 
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başlangıcında ilahî irade tarafından maddi alamet olarak konulan 

fecri tespit etmede şerîatin ümmîliği düşüncesinin etkisidir ki bu da 

fecri kişinin gözlem yoluyla tecrübe ederek keşfetmesindeki içtihat 

alanıdır. 2  Bu içtihat alanı; mükellefin, imsâk vakti ile isfâr vaktinin 

yani yatsı namazının bittiği vakit ile sabah namazı vaktini ayırt et-

mesidir. Bu ayırt etme sayesinde fecre ulaşma daha kolaylaşacaktır.  

Sorunu anlamak için şu soruların sorulması gerekir: Sabah namazı 

vakti ile imsâk vakti aynı mıdır? Bu konuda kişiyi (yükümlüyü) bağ-

layan maddî gösterge ne olmalıdır? Oruç, tan yerinin ağarmasından 

güneşin batmasına kadar, Allah rızası için yemeyi içmeyi ve cinsel 

ilişkiyi terk etmekse, tan yerinin ağarması nasıl tespit edilmelidir? 

Bu tespitte saat ve takvim mi esas alınmalıdır? Yoksa takvim ve sa-

atin verileri ile Diyânet İşleri Başkanlığı Kurumunun, tüm oruç tu-

tanları bağlayıcı hale getirmesi, bireysel içtihat alanına müdahale 

etmesi anlamına gelir mi? O zaman imsâk nedir? İlahî iradenin 

imsâk vaktinin tespitinde biçimsel anlamda normatif olarak koydu-

ğu ölçü nedir? Bunun tespitinde her oruç tutmaya gücü yetene ne 

görev düşmektedir? 

Araştırmada önce imsâk vaktiyle tan olayları üzerinde kısaca 

durularak orucun başlangıcı olan fecrin tespiti anlatılmıştır. Kay-

naklarda imsak vaktinin tespiti ve bu bağlamda şerîatin ümmîliğiyle 

kastedilenin ne olduğu ortaya konularak günümüzde tartışma ko-

nusu olan imsâkla ilgili fıkhın biçimsel hükmünü vermek ve bu ko-

nudaki yanlış Müslüman anlayışının kaldırılması amaçlanmıştır. 

Bu anlamda yine fıkıhta şerîatin ümmîliği düşüncesinin ne olduğu 

ortaya konulmaya çalışılmış; çalışmanın sonuç kısmında şer‘i hük-

mün biçimsel ifadesinde şerîatin ümmîliği göz önünde bulundurula-

rak bir yargıya ulaşılmaya çalışılmıştır. 

                                                   
2 İlâhi irade, mutlak ve değişmezliği sağlayan teolojik imgeleri içeren anlamındadır. 
Bkz. Muhammed Hâlid Mes’ûd, İslâm Hukuk Teorisi (İstanbul: İz Yayıncılık, ts.), 
22-23. 
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1. İMSÂK VAKTİ 

1.1. İmsâk Nedir? 

Fıkıhta imsâk, oruç ibadetine bağlı olarak yer etmiş dinin ta-

abbudî hükümlerine taalluk eden bir terimdir.3  İmsâk oruca bağlı 

bir terim olduğu için önce oruçla ilgili temel bilgilerin verilmesi ge-

rekmektedir. Farsçada ruze kelimesinin Türkçeleşmiş şekli olan 

oruç, hicretten bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu günü 

farz kılınmıştır.4 Savm ya da sıyâm, Arapça kelimeler olup; bir şey-

den uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anla-

mındadır.5 Bir fıkıh terimi olarak oruç ise, oruçla mükellef kimsele-

rin oruç tutmaya niyet ederek; fecrin doğuşundan, imsâk vaktinden 

iftar vaktine, güneşin batışı dâhil geceye kadar, bir amaç uğruna ve 

bilinçli olarak Allah’a ibadet etme düşüncesiyle, yeme içme ve cinsel 

ilişkiden uzak durmak demektir.6 

Vakit, orucun hem vücûb sebebi hem de sıhhat şartıdır. Va-

kit, oruç ibadetinin mükellef tarafından bizzat yerine getirilmesi yü-

kümlülüğünün başlamasının maddi göstergesidir (ala-

                                                   
3 Ebû İshâk eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât fî usûli’ş-şerîa (Lübnân: Dâru’l-marife, 
1999/1420), 1: 72; Mes’ûd, İslâm Hukuk Teorisi, 235-241. 
4 İbrahim Kâfî Dönmez, “Oruç”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi; (İstanbul: TDV 
Yayınları, 1989), 33: 416-425; TDK, Türkçe Sözlük (Ankara: 2005), 1516.  
5 Muhammed b. Ebi Bekr b. Abdilkâdir er-Râzi, Muhtâru’s-sıhâh (Lüban: Mekte-
betü Lubnân, 1995), 157; Mecdu’ddin Muhammed b. Ya‘kûb el-Feyruzâbâdi, el-
Kâmûsu’l-muhît (Beyrût: Müessesetü’r-risâle, 1993), 11460. Ayrıca bkz. Süleyman 
Ateş, Kur’an-ı Kerim Tefsiri (İstanbul: Yeni Ufuklar, 1995), 1: 260; Molla Hüsrev, 

Gurer ve Dürer Tercümesi, (İstanbul: Kit-San, 1979), 1: 346; Muhammed Ali 
Sâbûnî, Raveiu’l-beyan tefsiru âyati’l-ahkami mine’l-kur’ân (Dımeşk: Daru’l-Kalem, 
1992), 1: 174 
6 Muhammed b. Cerir Ebû Ca‘fer et-Taberî, Câmiu’l-beyân fî te’vili’l-kur’ân, (y.y.: 

Müessesetü’r-risâle, 2000-1420), 3: 409; Ebu’l-Muzaffer Mansur b. Abdilcabbâr b. 
Ahmed el-Mervezî el-Hanefî es-Sem’ânî, Tefsiru’l-kur’ân (Riyad: Dâru’l-vatan, 1997), 
1: 177. Savm ya da sıyam ibarelerinin gerek sözlük gerekse terim anlamı için 
ayrıca bkz. Sem’ânî, Tefsiru’l-kur’ân 1: 177; Burhanuddîn Ebû’l-Hasen Ali b. Ebi 
Bekr b. Abdilcelil el-Merğınânî, el-Hidaye fi şerhi bidayeti’l-mübtedi (Beyrut: Daru’l-
ihyai’t-tirasi’l-arabî, 1996), 1: 116; İbrahim Halebî, Mülteka’l-ebhur (İstanbul: Elif 
Ofset, 1978), 253; Ebu’l- Zeyd eş-Şiblî, el-Miftah şerhu nur’i-l izah (İstanbul: Aydın 

Kitabevi, 1967), 123; Râzi, Muhtâru’s-sıhâh, 157; Feyruzâbâdi, el-Kâmûsu’l-muhît, 
1460; Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi (İstanbul: Risale, 1994), 3: 109; 
Komisyon, İlmihal (İstanbul: İSAM Divantaş, 1999), 1: 381; Sâbûnî, Raveiu’l-Beyan, 
1: 174. 
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met/şart/rükün). Ramazan ayı da orucun vaktidir. Vakte ulaşmak, 

emrin mükellefe fiilen (oruç tutması töreli) yönelmesi demektir. Bu 

anlamda oruç ibadetinin başlama zamanını anlatan; kendini tut-

mak, susmak, engellemek, cimrilik, hapsetmek anlamındaki kav-

ram imsâktır.7 Orucun temel unsurunda imsâk vakti rüknü bu an-

lamdadır.8 Ayrıca imsâk vakti gibi zamana taalluk eden hükümler 

vad‘î hükümler kategorisine girmektedir. Yani lafızların mana için 

konuluşunu belirtilmesi demektir.9 İmsâk vaktini tayin etme mükel-

lefin gücü, kudreti dâhilinde olan bir içtihat alanıdır. İmsâk vakti 

tabiri; dilimizde, oruç yasaklarından (yeme, içme ve cinsel ilişki) 

uzak durma başlangıcını ifade etmektedir.10 İmsâk vaktinde, sahu-

run sona erip orucun başlangıcını ve tan yerinin ağarmasını göste-

ren fecr-i sâdıktır (doğru fecir).11 İmsâk vaktiyle ilgili en önemli kav-

ram ise fecirdir. Tan, güneş doğmadan önceki alacakaranlık (ğales) 

yani tan kızıllığı anlamında fecir demektir.12 Fecir ise; Arapçada 

yarmak, fışkırmak anlamında olup gecenin sonu, şafak ve sabahın 

ışığı anlamlarına gelmektedir.13 Güneş ışığının belirtilerinin görün-

meye başladığı tan yerinin ağarmasına da fecir denilmiştir.14  

                                                   
7 Sem’ânî, Tefsiru’l-kur’ân, 1: 177; Râzi, Muhtâru’s-sıhâh, 260; Feyruzâbâdi, el-
Kâmûsu’l-muhît, 1230. 

8 Komisyon, İlmihal, (İstanbul: İSAM Divantaş, 1999), 1: 390 

9 Muhammed Ma’ruf ed-Devâlîbi, el-Medhal İle ilmi usûli’l-fıkh (Halep: Metâbı‘ 

Dari’l-Ilmi li’l-melâyin, 1385/1965), 407, 416. 
10 TDK, Türkçe Sözlük, 963. 
11 Komisyon, İlmihal, 1: 380.  
12 Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvinî İbn Mâce, Sünenü İbn Mâce (y.y.: 

Dârü’r-risâti’l-âlemî, 2009/1430), Hadis no: 669-670-671-672-816-817-818-819; 
Feyruzâbâdi, el-Kâmûsu’l-muhît, 584; Türkçe Sözlük, 685, 1899. Türkçe sözlükte 
tan yerinin kızıllığı anlamını açıklamak için ve kuvvetlendirmek için sözlükte el-
Bakara, 2/187. âyetinin manası verilmiştir. 
13 Ebu’l-Haccâc b. el-Mekkî el-Mahzûmî Mücahid, Tefsirü mücâhid (Mısır: Dâru’l-
fikri’l-islâmi’l-hâdise, 1989), 1: 225; Sem’ânî, Tefsiru’l-kur’ân,1: 188-189; Râzi, 
Muhtâru’s-sıhâh, 206-207; Feyruzâbâdi, el-Kâmûsu’l-muhît, 584; Feyruzâbâdi, el-

Kâmûsu’l-muhît, 584. 
14 Sem’ânî, Tefsiru’l-kur’ân, 1: 188-189; Râzi, Muhtâru’s-sıhâh, 206-207; 
Feyruzâbâdi, el-Kâmûsu’l-muhît, 584. Ayrıca bkz. Ateş, Kur’an-ı Kerim Tefsiri, 1: 
267. 
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1.1.1. Tan Olayları 

Konunun tam anlaşılması ve kavranmasında tan olaylarına 

kısaca bakmak yerinde olacaktır. Tan olayları ise; yalancı tan (fecr-i 

kâzib), astronomik tan, imsâk tanı (fecr-i sâdık), denizci tanı ve sivil 

tandır.15 

İmsâkla ilgili olarak karşımıza çıkan ve ilahî iradenin; oruç 

vaktinin girdiğini tespit ederek esas almamızı emir buyurduğu tanın 

da içinde bulunduğu, güneşin doğuşundan önce beş ayrı tan 

bulunmaktadır. Fakat bu tanların ayrıntısını bilmek çok önemli 

değildir. Çünkü hissî olarak gözlem ve vicdanî kanaat yoluyla tespit 

edeceğimiz bu maddi alameti bulmada din, ayrıntılı bir şekilde ve 

ihtisas gibi özel bir bilgi donanıma sahip olmayı gerekli görmem-

iştir.16 Bunun nedeni dinin muhataplarını göz önünde bulundur-

duğumuzda özellikle bidayette Şârî’nin en alt düzeyi esas almasıdır. 

İmsâk vakti konusunda Kur’an ve Allah Rasûlü, bazı tan olayların-

dan bahsetmektedir. Dolayısıyla bu tan olayları bize doğru fecri 

işaret ettiği gibi ayrıca fecr-i sâdıkın tespitinin de kolayca yapıla-

bileceği maddî alamete sahip olduğu bildirilmiştir. 

Asıl tan olaylarında bizi ilgilendiren imsâk tanları ise yalancı 

fecir, doğru fecir ve isfâr yani sivil tandır. Sabahın alacakaranlığı 

ibaresi iki fecri içine almaktadır. Biri seher diyebileceğimiz yalancı 

fecir diğeri ise doğru fecirdir. Tan olaylarından doğru fecirle yakın-

dan ilgili ibâre, yalancı tan yani fecr-i kâzib sabaha yakın doğuda 

üstten aşağıya doğru dikine beliren, üstü parlak, altı ufuk çizgisine 

inmeyen aydınlıktır. Bu da geceden kalan karanlığın son uzatmaları 

anlamındadır.17 İmsâk tanı (fecr-i sâdık); yoğunlaşan güneş ışınla-

                                                   
15 Yakup Çiçek, “Fecir”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayın-
ları, 1996), 12:287-287. 
16 İbn Teymiyye, el-İmân, thk. Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî (y.y.: el-Mektebü’l-

islâm, 1996/1416), 48, 76, 79; İbn Teymiyye, Iktizau’s-sirâti’l-müstakîm lî mu-
hâlefeti ashâbi’l-cahîm, thk. Abdülkerim el-Akl (Beyrut: Dâru âlimi’l-kütüb, 1999), 
1: 285. 
17 Sem’ânî, Tefsiru’l-kur’ân, 1: 188-189. Bu aydınlık bir süre görünüp kaybolur. 
Yalancı tan, yemeye ve içmeye engel olmaz. Bilal Habeşi, o vakitte ezan okuduğu 
için Allah’ın elçisi şöyle buyurmuştur: “Bilal’in ezanı ve dikey olarak beliren tan, 
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rının doğu ufku boyunca yayılarak net bir görüntü verdiği andır. 

Yoğun ışınlar, ufkun üst tarafında beyaz bir hat oluşturur. Gözlem-

ci ile ufuk arasındaki kara parçası ise siyah bir hat gibi gözükür. 

Oruç tutacak kişi; bu iki hattın, çıplak gözle net olarak ayırt etme-

siyle birlikte oruca başlamalıdır.18 Her ne kadar bu matematiksel 

hesaplamalar bize kolaylık sağlasa da bu hususta asıl önemli olan 

mükellefin içtihat alanında sergileyeceği tavır ve gayrettir.  

2. KAYNAKLARDA İMSÂK VAKTİ 

Hüküm çıkarmada fıkhın ana kaynakları Kur’ân ve sünnettir. 

İmsâk vaktinin tayin ve tespitinin, ana kaynaklarda nasıl yer aldığı 

ortaya konularak imsâk vakti hükmünün biçimsel yönü de ayrıca 

ifade edilmelidir. Ancak fıkıhla ilgili tevarüs ettiğimiz klasik kaynak-

larda bu tarz bir tartışmanın olduğu bize aktarılmamıştır. Ama sı-

cak yaz günlerinde, aşırı ve şiddetli sıcaklardan dolayı mükellefin 

oruç ibadetinin kaza edebileceğine dair bir hüküm verilmiştir.19 

2.1. Kur’ân-ı Kerim’de İmsâk Vakti 

Kur’an’da orucun önceki ümmetler gibi Müslümanlara da 

farz kılındığı bildirilmiştir.20 Başlangıçta oruç önce ayın ortalarına 

denk gelecek şekilde üç gün ve âşûre orucu olarak farz kılınmışken 

daha sonra bu nesh edilerek Ramazan ayı orucu farz kılınmıştır.21 

                                                                                                                                       

sahurunuza engel olmasın; fakat ufukta enine yayılan tan öyle değildir.” Hadis 
metni için bkz. Müslim, “Sıyâm”, Sahihu Müslim (Kahire: Daru’l-hadis, 1991), 2: 8; 
Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahman b. Fazl ed-Dârimî, Müsnedü’d-Dârimî, 
thk. Nebil Haşim el-Ğameri (Beyrut: Dârü’l-beşâir, 2013), Hadis no:1320-1321-

1322; Ali Nasıf eş-Şeyh Mansur, et-Tacu’l-camiu li’l-usul fi ehadisi’r-rasul (İstanbul: 

Dersaadet, ts.), 1: 59-60.   

18 Allah Teâlâ şöyle buyurur: “…. fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (si-

yahlığından-karalığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra 

akşama kadar orucu tamamlayın…” ilgili ayet için bkz. el-Bakara, 2/187. 

19 İbrahim Halebî, Mülteka’l-ebhur, trc. Mustafa Uysal (İstanbul: Elif Ofset, 1978), 

84. 
20 el-Bakara, 2/183-184-185-186-187. 
21 Mücahid, Tefsirü mücâhid, 1: 225; Ebû Abdillah el-Asbahî el-Himyeri Mâlik b. 
Enes, Muvattau Mâlik (Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî Rivâyeti), thk. Abdulave-
hhâb Abdullatif (y.y.: el-Mektebetü’l-ilmî, ts.), Hadis no: 351-374; Dârimî, Sünen, 
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İmsâk vaktinin konu olduğu ayet, el-Bakara suresinin 187. 

ayetidir. Bu ayetin inmesine neden olan olay şöyle özetlenebilir: 

Başlangıçta Müslümanlar oruç tutacakları vakitte, akşamdan yatsı 

namazını kılıncaya ya da uyuyuncaya kadar yiyip içtikleri gibi eşle-

riyle de cinsî münasebette bulunmaktaydılar. Yani imsâk vakti, yat-

sı namazından veya uykudan itibaren başlardı.22 Oruç günlerinin 

bir gecesinde Kays b. Sırma (Sırma b. Mâlik) ve Ömer b. el-Hattâb 

gibi bazı sahâbe; eşleriyle, yatsıdan sonra cimâda bulunmuşlardır. 

Bu durumdan pişmanlık duyan Ömer b. el-Hattâb, Hz. Peygam-

ber’in huzuruna gelerek özür beyan etmiştir. Orada bulunanlardan 

bazı kimseler de benzer işi yaptıklarını itiraf edince el-Bakara sure-

sinin, 187. ayeti nazil olmuştur.23 Hz. Peygamber’in, Ömer’in bu 

itirafı karşısında: “Yapmamalıydın ey Ömer!” cevabı bize, o dönem 

imsâk vakti anlayışı hakkında ipuçları vermektedir. Hatta orucun 

kendisini bir hayli yıpratmış olan bir sahâbîye, Hz. Peygamber onun 

bu vaziyetini sormuştur. O da akşama kadar hurma topladığını, eve 

geldiğinde eşinin yemek yapmayı geciktirdiği için uyuyup kaldığını; 

uyandırdıklarında ise artık bir şey yemenin mümkün olmadığını -

haram olduğunu- anlattığı rivayet edilmiştir.24 Ayetlerin indiği or-

tamı dikkatle incelediğimizde o dönem Müslümanların imsâk anla-

yışı da ortaya çıkmış olacaktır. Bu durumda imsâk vakti, yatsı na-

mazından sonra veya uykudan itibarendi.25 Yatsının son vakti de 

değildir; çünkü rivayetlerde uykudan başlanırdı ifadesi bulunmak-

                                                                                                                                       

Hadis no:1897-1898-1899; Ebû Bekr Abdilkahir b. Abdirrahman el-Cürcânî, Der-
cu’d-düreri fî tefsiri’l-âyi ve’s-suveri (Britanya: Mecelletü’l-Hikme, 2008/1429), 
1:261, 344, 352; Taberî, Câmiu’l-beyân, 2:482, 3:411-412, 414-415, 417, 419; 
Hasan Basri Çantay, Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim (İstanbul: Risale, 1995), 28; 
Elmalılı, Tefsir, 1: 515; Ateş, Kur’ân Tefsiri, 1: 260. 
22 Taberî, Câmiu’l-beyân, 3: 424, 494, 495, 496, 502-503. Bu sahâbîlerin adı Sırma 
b. Mâlik (Kays b. Sırma), Ömer b. el-Hattâb’dır. 
23 Taberî, Câmiu’l-beyân, 3: 498, 502; Elmalılı, Tefsir, 2: 13. 
24 Buhari, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, trc. Kâmil Miras (An-
kara: Başbakanlık Basımevi, 1978), 6: 264; İbnu’l- Arabî, Ahkâmu’l-kur’ân, 1: 89; 
Sâbûnî, Raveiu’l-beyân, 1: 80. 
25 Ateş, Kur’ân Tefsiri, 1: 266. 
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tadır.26 Ayrıca yatsı vaktinin sonu, sabah namazının başlangıcı ola-

cağından durum farklı anlaşılabilir.  

el-Bakara suresinin 187. ayetinde oruç günlerinin gecelerin-

de kadınlara yaklaşılabileceğinden, oruç tutmada Allah’ın 

mü’minlere kolaylıklar getirdiğinden ve doğru fecirden bahsetmek-

tedir ki bu fecir, orucun başladığı anı ifade eden imsâk vaktinin 

maddi alameti olan tan olayıdır.27 Ayetteki ifadesiyle fecr-i sâdık 

beyaz (ak) iplik ile siyah (kara) ipliğin birbirinden ayrıldığı zaman 

dilimidir ki bu aynı zamanda imsâk vaktidir.28 Bunun için günün 

başlangıcının ve imsâkın vâcib oluşunun, fecr-i sâdıkın başından 

başladığına dair icmâ vardır. Ayete göre bütün geceden fecr-i sâdık 

yani beyaz iplik ile siyah ipliğin ayrıldığı vakte kadar yenilip içilecek 

ve eşle cinsî münasebet kurulabilecektir.29 Aslında buradaki iki ip 

mecazdır. Gecenin karanlığı ile sabahın beyazlığı, siyah ve beyaz ipe 

benzetilmiştir. Çünkü sabahın beyazlığı, ilk olarak hafif bir aydınlık 

olarak belirir. Gecenin siyahlığı ise devam etmektedir. Birisi yayıl-

masını çoğalttığı için diğerini parçalamaya başlar. Karanlık ise giz-

lenmeye başlar.30 Beyaz iplik fecirden bir alamettir. Bu alamet, sa-

bahleyin şafak sökünceye yani tan yerinin beyaz iplik gibi ağarınca-

ya kadar gecede yemeye, içmeye ve cinsel ilişkiye izin vardır. Arap-

lar, sihir gibi gecede meydana gelen bu geçici beyazlığa yalancı sa-

bah ismini vermişlerdir. Sabahın gerçek alameti ise mu‘teriz yani 

yataya doğru yayılan ve gecenin bittiğini gösteren beyazlık yani ay-

dınlıktır. Bu güneş doğmadan önce çıkar.31  

                                                   
26 Taberî, Câmiu’l-beyân, 3: 424, 494, 495, 496, 502-503. Bu sahâbîlerin adı Sırma 

b. Mâlik (Kays b. Sırma), Ömer b. el-Hattâb’dır. 
27 Ebû Abdillah Muhammed b. Umar Fahrüddin er-Râzi Hâtibu’r-re’y, Mefâtîhu’l-
ğayb: et-Tefsiru’l-kebir (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-arabî, 1420), 5: 257. 
28 Buhârî, Sahih, Hadis no: 1346-2347-2348. 
29 el-Bakara, 2/36; Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, Tefsiru’l-imâmi’ş-şâfiî, thk. Ahmed 
b. Mustafa el-Ferrân (Suud: Dâru’l-tedmirî, 2006-1427), 1: 294-295; Buhârî, Sa-
hih,  Hadis no: 1915-2346-2349. 
30 Şerif Râzi, Telhısu’l-beyani fi mecâzi’l-kur’an (Beyrut: ts.), 13; Sâbûnî, Raveiu’l-
beyân, 1: 122. 
31 Taberî, Câmiu’l-beyân, 3: 510, 512, 514. İşte burada mükellef, imsâk vaktinin 
tayin ve tespitini yapacaktır. Güneş doğmadan önceki süre coğrafi şartlara göre 
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Aslında beyaz ipliğe benzeyen sabahın beyazlığı, yalancı fec-

rin beyazlığı olmalıdır. Çünkü bu, dik ve uzun olduğundan ipliğe 

benzemektedir. Doğru fecrin beyazı ise ufukta düz ve yatay şeklin-

dedir. Elmalı, bu nedenle imsâkın, yalancı fecirden başlaması ge-

rektiğine dair görüşlerin bulunduğunu belirtmiştir. Ona göre; 

imsâkın başlaması, yalancı fecirden olamaz. Çünkü yemenin ha-

ramlığını gösterecek olan beyazlık miktarı, doğru fecrin başlangıcı 

ve ilk anıdır. Doğru fecir, ilkin yayılmadan önce küçük ve ince olur. 

Ufukta daire şeklinde olması, ipliğe benzetilmesine engel değildir. 

Yalancı fecir ile doğru fecir arasında fark vardır: Yalancı fecir ince-

cik doğduğu gibi doğru fecirden önce görülür ve uzayarak yükselir. 

İşte beyaz iplik burada bilinmektedir. Tam bu noktada oruçlu, fe-

cirde beyaz iplik gibi doğu ufkunda görmeye başladığı anı aşmamalı 

ve orucunu geceye kadar tamama erdirmelidir.32 Bu kayıtlar imsâk 

vaktinin kayıtlarıdır. Orucun tamamlanması için, oruca niyet edil-

mesi gerektiği gibi oruç tutmanın vaktinin de gündüz olacağını gös-

termektedir. Tüm bu açıklamalardan sonra son tahlilde orucun 

farzlarından imsâk vaktini el-Bakara suresinin 187. ayeti tayin et-

mektedir. İmsâk vaktiyle başlayan oruç ibadetinin zamanı, fecrin 

doğuşundan güneşin batışına kadar olan şer‘i gündür.33 Güneşin 

doğuşundan batışına kadar olan örfî veya astronomik gün değildir. 

Beyaz ipliğin görülmesinden itibaren oruç tutulmazsa sahih olmaz. 

Gecenin başından sonuna kadar hiçbir bölümü, orucun vakti değil-

dir.34 

Bu ayetle birlikte artık Müslümanlara, oruç günlerinin gece-

lerinde eşleriyle cinsel ilişki mubah kılınmıştır. Ayette ‘hatte’ ibaresi 

buna delâlet etmektedir. ‘Hatte’ kelimesinin sonrası öncesine, ıstı-

                                                                                                                                       

değişir. 
32 Celâleyn, Tefsiru’l-kur’ani’l-azîm (İstanbul: Eser Neşriyat, 1978), 67; Elmalı, 
Tefsir, 2: 6. 
33 Merğınani, Hidâye, 1: 117-120. 
34 Mükâtil b. Süleyman Ebu’l-Hasen el-Ezdî el-Belhî (ö. 150), Tefsiru Mükatil b. 
Süleyman, thk. Ahmed Mahmud Şehhâte (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâs, 1423), 1: 
141, 5: 7; Şâfiî, Tefsir, 1: 295; Elmalı, Tefsir, 2: 17. 
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lahî bir ifadeyle gaye mugayyada dâhil değildir. Yani gayenin sona 

erdiğini bildirmek için sabahın alacakaranlığının ikincisi olan doğru 

tanda imsâkın başlaması farzdır.35 Çünkü seçilip ortaya çıkmak 

kesin bilgi demektir. Hz. Peygamber devrinde, doğru fecri bulmak 

için bazı sahâbî, biri beyaz biri siyah iki iplik alarak ayak başpar-

maklarına bağlayarak veya yastıklarının altına biri siyah diğeri be-

yaz iki ip koyarak, bunlar birbirinden seçilinceye kadar imsak yap-

madıkları kaydedilmiştir.36 Bu hadise üzerine ‘mine’l-fecr’ ‘fecirden 

ibaret’ açıklaması nazil olarak, kastedilen mana açıklanmıştır.37  

Bundan kastın beyaz ipliğin hakikat olmayıp, bilinen bir mecaz ma-

nada fecrin başlangıcı olduğu ve şer‘i günün burada başladığı anla-

şılmıştır.38 Ayette ayrıca itikâfta olanların kadına yaklaşmamaları 

gerektiğine dair sınır çizilmiştir.39 

2.2. Hadislerde İmsâk Vakti 

Hadislerde imsâk vaktine işaret eden durumları ayetteki ifade-

lerle birleştirdiğimizde, o dönemki sahâbenin ayeti nasıl anladığı ve 

uyguladığı daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca ayette bahsedilen fecir ile 

yalancı fecrin de tam olarak anlaşılmadığı daha iyi ortaya çıkacak-

tır. Burada ayetin anlaşılmasında herhangi bir problem bulunma-

maktadır. Asıl sorun imsâk vaktinin ne zamandan başlayacağı veya 

başlatılacağıdır. Hz. Peygamber dokuz yıl oruç tutmuştur. Oruç, 

hicrî ikinci yılda Bedir savaşı öncesi farz kılınmıştır. Güneş takvi-

mine göre Bedir savaşı mart ayına rastlarken, Mekke’nin fethinde 

Müslümanlar oruçlu olduğuna göre Mekke’nin fethi de ocak ayına 

rastlamıştır. Peygamberimizin oruç tutmuş olduğu aylara dikkat 

ettiğimizde O, oruç tutmada uzun yaz günlerine rast gelmemiştir. 

Kamerî takvimde aylar her sene on gün önce geldiği için Onun oruç 

                                                   
35 Buhâri, Sahih, Hadis no: 1916-4509-4510-4511; Fahrüddin er-Râzi, Mefâtîhu’l-
ğayb, 5: 257. 
36 Sem’ânî, Tefsiru’l-kur’ân, 1: 188-189. 
37 Buhârî, Sahih, Hadis no: 4511; Cürcânî, Dercu’d-dürer, I, 114, 160, 261, 344, 
352; Fahrüddin er-Râzi, Mefâtîhu’l-ğayb, 5: 257. 
38 Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 106, 3: 513, 514, 517. 
39 Mükâtil, Tefsir, 1: 164; Şâfiî, Tefsir, 1: 295; Elmalı, Tefsir, 2: 17. 
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zamanları ocak-şubat ve mart aylarına denk gelmiştir.40   

Bakara suresinin 187. ayetiyle ilgili müfessirlerin açıklamaları 

yeri geldikçe hadislerle birlikte daha önce ifade edilmişti. Hadisler 

konu bağlamında bir bütün olarak değerlendirildiğinde; ilk zaman-

larda oruçlu, akşam iftar ettikten sonra uyumamak ve yatsıyı kıl-

mamak şartıyla gece yiyip içebilirdi. Ama iftardan sonra uyur ya da 

yatsıyı kılarsa atık yiyip içemez ve cinsî münasebette bulunamazdı. 

Müslümanlardan bir kısmı, yorgunluk dolayısıyla gece bir şey ye-

meden uyumuş ve ertesi akşama kadar aç kalıp perişan olmuşlar-

dı.41 Daha önce geçen hadis rivayetlerinden de anlaşıldığı kadarıyla 

bazı Müslümanlar, bazı vakitlerde uyumaları nedeniyle yeme yasağı 

dışına çıkmışlar, bunun üzerine el-Bakara suresinin 187. ayeti nazil 

olmuştur.42  

Ayette geçen fecirdeki siyah iplikle beyaz ipten kasıt, gecenin 

karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır.43 Hz. Peygamber: “Ey Allah’ın 

elçisi, siyah iplikten ayırt edilecek beyaz ip nedir? Bunlar iki ip mi-

dir? diye soran Adiy bin Hatem’e: “Eğer iplere baktınsa kalın kafalı-

sın (anlayışın kıttır) hayır onlar gecenin siyahlığı ile gündüzün be-

yazlığıdır.” açıklamasını yapmıştır.44 Beyazlık ufukta, yatayına uza-

nan bir ip gibi görüldüğü için tan yeri ağarmasına ip denilmiştir. 
                                                   
40 Merğınânî, Hidâye, 1: 116-131; Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev. 
Salih Tuğ (İstanbul: İrfan, 1993/1414), 1: 200-201, 2: 735-736; Hayreddin Kara-
man, İslâm Hukuk Tarihi (İstanbul: Nesil, 1989), 83; İbrahim Kâfi Dönmez, “Oruç”, 

Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 33:417. 
41 Şeyh Mansur, Tâc, 1: 58. 
42 Nu‘man b. Sâbit b. Zûtî b. Mâh Ebû Hanîfe (ö.150/767), Müsnedü Ebî Hanîfe 
rivâyetü’l-Haskafî, thk. Abdurrahman Hasen Mahmud, el-Edep (Mısır: ts.), Hadis 
no: 9; Mâlik, Muvatta, Hadis no: 351-374; Ebû Dâvûd Süleyman b. Dâvûd b. el-

Cârud et-Tayâlisî, Müsnedü Ebî Dâvûd I-IV, thk. Muhammed b. Abdilmuhsin et-
Türkî (Mısır: Dâru Hicr, 1999), Hadis no: 636-1307-1654; Ebû Muhammed Abdul-
lah b. Abdirrahman b. Fazl ed-Dârimî, Müsnedü’d-Dârimî”, thk. Nebil Haşim el-
Ğameri (Beyrut: Dârü’l-beşâir, 2013), Hadis no: 1840-1841-1897-1898-1899-1302-
1321-1322-1586; Süleyman b. el-Eşas b. İshak el-Ezdî Ebû Dâvûd es-Sicistânî, 
Sünenü Ebî Dâvûd, thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid (Beyrut: el-

Mektebetü’l-asrî, ts.), Hadis no: 2454-2349; Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-
Sülemî et-Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, thk. Ahmed Muhammed Şakir-Fuat Abdulbaki 
(Mısır: 1975), Hadis no: 199. 
43 Merğınanî, Hidâye, 1: 120. 
44 Müslim, Sahih, 2: 466; Dârimî, Sünen, Hadis no: 1841; Şeyh Mansur, Tac, 1: 60. 
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Güneş ışığının belirtilerinin görülmeye başladığı yere tan -fecr- de-

nilmektedir. Siyah ve beyaz ip, karanlık ve aydınlığın birbirinden 

ayırt edileceği zaman, ortalığın iyice ağarıp varlıkların birbirinden 

seçileceği zamandır. Hz. Peygamber: “Ne Bilâl’in ezanı sizi aldatıp 

sahur yemeğinizden alıkoysun, ne de ufkun bu şekilde (dikeyine) 

yayılan beyazlığı sizi aldatıp sahur yemeğinizden alıkoysun. Işık bu 

şekilde (yatayına) yayılıncaya dek yiyiniz.”45 hadisi bize imsâk ile 

sabah namazı vaktinin aynı olmadığını net bir şekilde göstermekte-

dir. Ayrıca bu hadiste geçen ezan sabah vaktinin girdiğini işaret 

ederken, imsâk vaktinin daha henüz girmediğini ifade etmektedir. 

İbn Mes‘ud’dan gelen bir rivayette Hz. Peygamber fecr-i sâdıkın ta-

nımını şu şekilde yapmıştır: “Parmaklarını birleştirip aşağı doğru 

tutarak: “Fecr böyledir.” diyeninki gibi değildir. Sonra bir işaret 

parmağını diğer işaret parmağının üzerine koyup kollarını uzatarak: 

“Böyledir, diyeninki gibidir.” buyurmuştur.46 Buradan da anlaşılıyor 

ki imsâk vakti, tan yerinde ışığın yatayına yayılmaya başladığı an-

dır. Hz. Peygamber’in başka bir hadisinde şu şekilde bir ifadesine 

rastlanmıştır: “Yiyiniz, içiniz, dikey ışık sizi aldatmasın. Yatay kızar-

tı belirinceye dek yiyiniz, içiniz.”47 Bazı sahâbîler ve tâbiîne göre 

orucun başlama vakti sabahleyin yolların, dağların tepelerinin belli 

olacağı zamandır. Işığın evleri doldurma zamanını fecr sayarlardı 

şeklinde Mesrûk’un rivayeti vardır.48 

Dilcilerin, gece ile gündüzü farklı tanımlamaları fecrin de ne 

olduğu konusunda farklı düşüncelere yol açmıştır: Kimine göre 

‘nehâr–gündüz’, fecrin doğumundan güneşin batmasına kadardır. 

Kimine göre nehar, güneşin doğmasıyla batması arasındaki zaman-

dır. Arapların nehâr denildiğinde ne anladıkları önemlidir. Onlar 

                                                   
45 Tayâlisî, Müsned, 1: 273, 2: 219 (Hadis no: 348-940); Buhari, Sahih, 6: 267; 
Müslim, Sahih, 2: 41-43; Ebu Davud, Sünen, 17; İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 1696. 
46 İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 1696; Şeyh Mansur, Tâc, 1: 61. 
47 Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail b. İbrahim Cûfî el-Buharî, el-Câmiu’l-
Müsned, thk. Muhammed Züheyr b. Nasır en-Nâsır (yy: Dâru tûki’n-necât, 1422), 
Hadis no: 2348. 
48 Ebû Ca‘fer Ahmed. Muhammed b. Selâme et-Tahâvî, Şerhu meâni’l-âsâr (y.y.: 
Âlimü’l-kütüp, ts.), (Hadis No: 1096-2092-2209-2210-2213). 
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güneşin doğmasıyla batması arasındaki zamanı anlamaktadırlar.49 

Zirr b. Hubeyş, Hz. Peygamber’in sahâbîsi Huzeyfe’ye: “Allah’ın elçi-

si ile birlikte hangi vakitte sahur yemeği yedin? diye sormuştur. Hu-

zeyfe: “Gündüz idi, ancak henüz güneş doğmamıştı.” şeklinde cevap 

vermiştir.50 Tahâvî, Meani’l-âsâr şerhinde Zirr b. Hubeyş’in bu bağ-

lamda şu sözünü nakletmiştir: “Huzeyfe’nin evine gittim, yanına 

girdim. Doğumu yakın devenin sağılmasını emretti. Deve sağıldı. 

Yine emri üzerine sütü ısıtıldı sonra bana “yaklaş, ye!” dedi. “Ben 

oruç tutacağım.” dedim. “Ben de oruç tutacağım.” dedi. Yedik, içtik. 

Mescide geldik, namaz kılındı. Sonra Huzeyfe: “Allah’ın elçisi de ba-

na böyle yaptı.” yahut “Ben Allah’ın elçisi ile beraber böyle yaptım, o 

da bana böyle yaptırdı.” dedi. “Sabah olduktan sonra mı (yediniz).” 

dedim. “Evet, sabah olduktan sonra fakat henüz güneş doğmamış-

tı.” dedi.”51 Tüm bu rivâyetler bize Hz. Peygamber döneminde imsâk 

vaktinin neredeyse Sabah namazının farzının kılındığı ana kadar 

olduğunu işaret etmektedir. 

2.3. Fıkıhta İmsâk Vakti 

Kur’ân ve hadislerde ifade edilen imsâk vakti değerlendirmele-

rinden sonra bu meselenin fıkha nasıl yansıdığını tespit etmek ge-

rekmektedir. Çünkü fıkıh, bir bilme ve idrak faaliyeti olarak şer‘i-

amelî hükümleri konu edinen bilimsel bir alandır.52 Fıkıh, Allah’ın 

mükelleflerin fiillerine ilişkin hitâbının gereğini ortaya koymaktır. Ve 

bu hitâba mutlak olarak nisbet ya da isnad anlamında oruç ibade-

tine taalluk eden imsâk vaktinin biçimsel hükmünü vermektir. 

Amel ise, insan davranışı demektir.53 

                                                   
49 Süleyman Ateş, Kur’ân Tefsiri, 1: 268. Bu farklı tanımlardan dolayı üzerine bina 
edilen hükümlerde farklı olmuştur. 
50 İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 1695-1696; Tahâvî, Şerhu meâni’l-âsâr, Hadis no: 
3165-3187-4643. 
51 Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5: 396; İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 1695-1696; 
Tahâvî, Şerhu meâni’l-âsâr, Hadis no: 3165-3187-4643. 
52 Talip Türcan, İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve 
Geçerlilik Sorunu (Ankara: Ankara Okulu, 2003), 48. 
53 Selahattin Keyman, Hukukta Bir Tanım Denemesi, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz 
(İstanbul: Alkım Yayınevi, 1997), 197; Kemal Gözler, Hukuka Giriş (Bursa: Ekin, 
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Günümüzde imsâk vaktinin tayin ve tespitinde, Müslümanlar 

arasında farklı uygulamalar olduğu için bu meselede kafa karışıklığı 

bulunmaktadır. Bu durumun sebepleri üzerinde uzun uzun açıkla-

malar getirilebilir. Orucun başlamasını ifade eden imsâk vakti anla-

yışı uygulamasına dayanak ya da benzer olduğunu düşündüğümüz 

bazı kaynaklardaki imsâk vakti açıklamaları bize yanlışlığın nerede 

olduğunu göstermektedir. Burada konuyu daha iyi açıklamak için 

yatsı ve sabah namazlarının vakitleri ve ezanla ile ilgili bahis aç-

mamız gerektiğini düşünüyoruz ki sorunun temelinde aslında sa-

bah namazı vaktinin girdiği anla imsâk vaktinin birleştirilmesi anla-

yışı vardır.  

Tekrar etmek gerekir ki imsâk vakti orucu taalluk eden rüknü, 

şartı ve orucun başlangıç anını gösteren maddî alametidir. Oruç 

İslam’ın rükünlerinden ve farzlarından bir farzdır. Dayandığı deliller 

ise Kur’an, sünnet ve icmâdır.54 Oruç, belirli bir zaman diliminde 

eda edilen bir ibadettir. Bu zaman, fecr-i sâdıkın doğmasından, ge-

ceye kadar ya da fıkıh kitaplarındaki ifadesi ile güneşin batmasına 

kadar geçen süredir.55 Oruca ehil ifadesiyle kastedilen, mükellefle-

rin şer‘î durumları göz önünde bulundurarak kapsama alanının 

daraltılması demektir. İhtiyarlık, hayız, nifas, yolcu, hastalık, gebe, 

emzikli kadın, çocuk, şiddetli açlık ve susuzluk, aşırı sıcaklığa ma-

ruz kalma, baygınlık, şuur kaybı, deli gibi oruç tutma durumu ol-

mayan kimseleri56 anlamak gerekir.57 Orucun rüknü ise; midenin 

boğaz yoluyla gıdalanmasından ve cinsî organların şehvetlerinden 

kendini korumaktır. Orucun zamanı ise fecrin -fecr-i sâdık- doğu-

şundan güneşin batışına kadar geçen zamandır. el-Bakara suresi-

nin 187. âyetinde geçen ‘hayt’ ‘iplik’ kelimesi mecazî olup gündüzün 

                                                                                                                                       

2011), sayfa 19’daki 1 nolu dipnot. 
54 Merğınânî, Hidâye, 1: 116; Zuhaylî, Fıkıh Ansiklopedisi, 3: 109. 
55 Halebî, Mülteka, 253. 
56 Tahâvî, Muhtasaru’t-Tahavî, thk. Ebu’l-Vefâ el-Afganî (Mısır: Lecnetü ihyai’l-
mearif, 1370), 55. 
57 Merğınânî, Hidâye, 1: 116. 
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beyazlığı ile gecenin siyahlığı arasındaki hat kastedilmiştir.58 Bu da 

sabah vaktinin girmesiyle meydana gelmektedir. 

Semüre bin Cündeb’in rivayet ettiği: “Ashabım! Sakın, sizi ne 

Bilal’in ezanı, ne de fecr-i mustatîl sahurunuzdan etmesin. Lakin siz 

sahur hususunda ufuktaki fecr-i mustatîre itibar ediniz.”59 hadisin-

de fecr-i kâzibin, fecr-i mustatil; fecr-i sâdıkın da fecr-i müstatîr ile 

anlatıldığı daha önce zikredilmişti. Fecr-i mustatîl, sabahları doğu-

da akçıl, donuk ve uzun bir nuranî piramit şeklinde görülen ışık 

olayıdır. Bunun kâidesi ufukta ve güneşin bulunduğu cihettedir. 

Ufkun üstünde göğe doğru yıldızlara doğru dairesel, helezonik bir 

şekilde uzar. Bu dikine yükselen nuranî ışık, ufkun üstünde başa 

doğru uzayıp gittikçe inceldiği için şerîat dilinde ‘fecr-i mustatil veya 

beyaz-ı müstatîl’ denmiştir.60 Bu uzun beyazlığı karanlık takip eder. 

Fecr-i kâzib denilen bu hadiseye Araplar ‘zenebü’s-sirhân’ yani ‘kurt 

kuyruğu’ ismi vermişlerdir.61 Böyle bir isimlendirme Araplarca bili-

niyordu ki Peygamber bu şekilde izah etmiştir. Ondan sonra da doğ-

ru fecir ortaya çıkar ki bu da bütün doğu ufkunu boydan boya hat 

gibi uzayan bir ışıktan ibarettir. Işığın böyle boylu boyunca istitâre 

ve intişârından dolayı fecr-i müstatîr şeklinde de adlandırılmıştır.62 

Bu fecr-i sâdıktır; artık oruçlu için yemekten içmekten imsâk ve 

kaçınma zamanıdır. Aynı zamanda sabah namazının kılınma vakti-

dir. 

Hz. Peygamber’e, namaz vakitlerinin ilk vakitleri ile son vakit-

lerini öğretmek için Cebrail’in yaptığı eğitimle ilgili hadiste sabah 

namazının vakti şu şekilde anlatılmıştır: Cebrail, Hz. Peygamber’e 

gelerek: “Kalk, namazı kıl!” demiştir. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı 

                                                   
58 Buhârî, Sahih, Hadis no: 621-622-2348 
59 Ebû Dâvûd, Sünen, Hadis no: 514-2346-2347-2349; Tirmizî, Sünen, Hadis no: 
730. 
60 Çiçek, “Fecir”, 12: 286-287. 
61 Buhari, Sahih, 6: 267. 
62 Tahâvî, Muhtasâr, 23; Merğınânî, Hidâye, 1: 40; Kuduri, Kitabu’l-Kuduri, çev. 
Süleyman Fahir (İstanbul: Eser Kitabevi, 1967), 20; Muhammed Emin İbn Abidîn, 
Reddü’l-muhtâr ale’d-dürri’l-muhtâr, ter. Ahmed Dâvutoğlu (İstanbul: Şamil, 1982), 
2: 16.  
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zikredildikten sonra yine Cebrail gelerek yine: “Kalk! Namazını kıl!” 

demiştir. Bu sefer sabah namazının vakti tayin edilmektedir. Hz. 

Peygamber, sabah vakti tan yeri ağarınca sabah namazı kılmıştır. 

Cebrail ertesi gün öğle vaktinde gelerek, öğle, ikindi, akşam ve yat-

sının son vakitlerinde Hz. Peygamber’e namazlarını kılmasını söy-

lemiştir. Yatsının ve sabahın son vakti için hadiste geçen ifadeden 

itibaren aynen alıyoruz: Sonra yatsı vaktinde gecenin yarısı geçtikten 

sonra yahut gecenin üçte biri geçtikten sonra geldi ve Hz. Peygamber 

yatsı namazını kıldı. Sonra sabahın iyice aydınlandığı zaman geldi ve 

“Kalk! namazını kıl!” dedi. O da sabah namazını kıldı. Sonra Cebrail 

şöyle dedi: “Bu ikişer vakitlerin arası namaz vakitleridir.”63 Hadiste 

akşam namazı için tek vakit belirlenmiş, Cebrail ikinci gelişinde de 

Hz. Peygamber’e aynı vakitte akşam namazını kılmasını söylemiştir. 

Tayin edilen yatsının son vakti ile sabah namazının girdiği ilk vakit 

ve sabah namazının son vakti ise tan yerinin ağarması ilk vakit, 

sabahın iyice aydınlandığı an ise son vaktidir.64 Hz. Peygamber’in 

namaz vakitlerinin sonlarında hayatında sürekli namaz kılmadığı ve 

ilk vakitlerine önem verip özen gösterdiği unutulmamalıdır.65 el-

Hidâyede sabah namazının vakti anlatılırken, ilk vaktin ikinci fecir 

doğduğunda, o da ‘beyazu’l-mu‘teriz’in ufukta oluşması, son vakti-

nin ise güneş doğmadan önce olduğu şeklinde açıklanarak biraz 

önce zikredilen hadis özet olarak verilmiştir.66 Burada şöyle bir soru 

sormak isabetli olsa gerekir: Açıklanmaya çalışılan imsâk vakti için: 

“Bilal’in ezanı sizi şaşırtmasın, Ümmü Mektûm’un ezanına kadar 

yiyin, için!” emri veya uyarısı neden yapılmıştır? Veya Hz. Peygam-

ber niçin Ramazan ayında iki ezan okutma ihtiyacı hissetmiş ve 

böyle bir uygulamaya gitmiştir? Eğer sabah namazı vakti ile imsâk 

vakti aynı kabul edilseydi tek ezan mı okuturdu? Hadislerde iki 

                                                   
63 Müslim, Sahih, 1: 426-427-428-429; Şeyh Mansûr, Tac, 1: 164-165-166. 
64 Buhârî, Sahih, Hadis no: 578-599-994-1123; Tahâvî, Muhtasâr, 23; Halebî, Mül-
teka, 84. Ayrıca Cebrail’in Hz. Peygambere namaz vakitleri ile ilgili öğretimi 
hakkında bkz. Yıldıray Sipahi, “el-Muvafakatta Hukuk Metodolojisi ve Temel 
Haklar”, (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 2002), 28. 
65 Sipahi, “el-Muvafakatta Hukuk Metodolojisi ve Temel Haklar”, 28. 
66 Merğınânî, Hidâye, 1: 40. 
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ezandan yani Hz. Peygamber’in iki ezan okuttuğu nakledildiğine 

göre imsâk vaktinin, sabah namazının farzının kılındığı ana kadar 

devam ettiği anlaşılmaktadır. Çalışmada netleştirilemeyen nokta ise 

Bilal-i Habeşi’nin ne zaman ezan okuduğuna dair net bir bilginin 

olmamasıdır. Ama Bilal’in okuduğu ezanın Müslümanları uykudan 

uyandırmak için olduğu kaydını burada hemen belirtmeliyiz. Ayrıca 

şöyle bir soru sorulsa; ikinci ezan Müslümanların mescide toplan-

ması için değil midir? denilse ezan için sadece bu sebep değildir. 

Çünkü neredeyse tüm hadis kaynaklarında bu durumun Ramazan 

ayına mahsus olduğunu gösteren güçlü deliller vardır. Asıl amaç bu 

çalışmada sabah namazının vakti ile imsâk vaktinin tefrik edilmesi-

nin anlaşılmasını ortaya çıkarmaktır. Hadis kaynaklarında sabah 

namazı kılındıktan sonra artık herhangi bir şeyin yenilmesinin, 

içilmesinin haram oluşundan bahsetmektedir. Şafağın kaybolmasıy-

la güneşin doğmaya başladığı, oruçlu için yemeden içmeden kesil-

mesinin gerektiği ifadeleri vardır.67 Aslında getirilen açıklamalar, 

bugünkü imsâk vakti uygulaması ile Hz. Peygamber dönemindeki 

imsâk vakti uygulamasının aynı olmadığını ortaya koymaktır.  

Sorunun tam anlaşılması için İslâm Fıkıh Ansiklopedisinde yer 

alan bilgilerden şunları ortaya koyabiliriz. Orada doğru fecrin güne-

şin doğmasına kadar devam ettiğini, bunun karşıtının yalancı fecir 

olduğu ifade edilerek fecr-i sâdık ufukta genişliğine yayılan bir be-

yazlık olduğu söylenir. Yalancı fecir ise ufukta gökyüzünün ortasın-

dan yükseklere doğru uzayan bir kurt kuyruğuna benzeyen beyaz-

lıktır. Beyazlık ikisinin de ortak özelliğidir.68 Bu beyazlıktan sonra 

karanlık gelir. Sonra denilir ki birinci fecre bütün şer‘’i hükümler 

bağlanır. Bu hükümler de orucun başlaması, sabah vaktinin girme-

si ve yatsı vaktinin sona ermesidir. İkinci fecir (görünüp kaybolan 

                                                   
67 Buhârî, Sahih, 1: 127, 3: 29, 6: 26, (Hadis no: 599-514-626-1346-1926-2348-
2656). 
68 Vehbe Zuhaylî, burada şu şekilde bir dipnot düşmüştür: kurt ile aslan müşterek 
bir tabirdir. Bundan kastedilen gökteki o beyazlığın kurdun siyah kuyruğuna ben-
zemesidir. Çünkü fecr-i kazib siyah ile karışık bir beyazlıktır. Kuyruğun üstü siyah 
iç kısmı ise beyazdır. Bkz. Zuhaylî, Fıkıh Ansiklopedisi, 1: 396. 
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aslında birinci fecirdir) yani fecr-i kâzibe şer‘î hükümlerden hiçbiri 

taalluk etmez ve buna bağlı hükümde yoktur. Aslında bu ifadeler 

yatsı ile sabah vakti arasında olan ve hiçbir şer‘î hükmün olmadığı 

bir vakit tanımlaması gibidir. Yatsı namazı vakti ile sabah namazı 

vakti arasında bir fasıla varmış gibi gözükmektedir. İşte bu an 

imsâkın vaktidir. Delil olarak Hz. Peygamber’in: “Sabah vakti iki 

tanedir: Biri yemek yemeyi haram kılan ve namaz kılmayı helal kı-

lan sabah vaktidir. İkincisinde ise sabah namazını kılmak haram-

dır; yemek helaldir.69” Görüleceği üzere fecirlerin yeri değiştirilmiş 

gibi bir durum söz konusudur. Sabah namazının vaktinin, fecrin 

doğmasından güneşin doğmasına kadar geçen zaman olduğuna dair 

ilgili rivayete yer verilmiştir.70 Yine her namaz vakti ve özellikle yatsı 

namazının vaktiyle ilgili açıklamalardan sonra sabah namazının 

vaktinin diğer vakitlerden icmâ ile istisnâ edildiği bilgisine yer ve-

rilmiştir.71 Hanefî mezhebine göre müstehâb olanın sabah namazı-

nın, gün ışıdığında yani beyazlık iyice yayıldığında kılınmasıdır. Bu-

nun ölçüsü ise şu şekilde belirlenmiştir. Beyaz yayıldıktan sonra 

mükellef sünnet olacak şekilde ve tertil üzere kırk veya atmış 

Kur’ân ayeti okuyacak şekilde namazını kılmaya başlar. Eğer bu 

namaz olmamışsa yeniden abdest alır ve vakti içinde sabah nama-

zını kılacağı ifade edilmiştir.72 Yani bu kadar süre, sabah namazının 

kılınma vaktidir.  

Fetevây-ı Hindiyyede ise sabah namazının vakti hususunda 

fecr-i sâdık ibaresi yerine ‘subh-u sâdık’ tâbiri kullanılmıştır. Sabah 

                                                   
69 Bu hadisi İbn Huzeyme ve Hâkim’in rivayet ettiği ve sahih kabul ettiklerine dair 

dipnot düşülmüştür: Bkz. İslam Fıkıh Ansiklopedisi, 1: 392’ deki 3 nolu dipnot. 
70 Müslim, Sahih, 1: 426. Ayrıca bkz. Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, 1: 392 
71 Buhârî, Sahih, Hadis no: 578; Halebî, Mültekâ, 84; Zuhayli, İslam Fıkıh Ansi-

klopedisi, 1: 396; Heyet, Fetevây-ı Hindiyye, ter. Mustafa Efe (Ankara, Akçay 
Basım, 1984), 1: 180. 

72 Zuhayli, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, 1: 396; Fetevây-ı Hindiyye, 1: 180. Sabah 

vaktinin gün ışıdıktan sonra kılınması cemaatin çok olmasına, karanlıkta kılınması 

ise az olmasına sebeptir. Namazın cemaatinin çok olmasına sebep olan husus daha 

faziletlidir. Kadınlar için ise karanlıkta kılması tavsiye edilmiştir. Çünkü bu onların 

görünmemelerine daha çok yardımcı olacağı şeklinde düşünülmüştür. 
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namazı vakti subh-u sâdıktan başlar denmektedir.73  Âlimler, ikinci 

fecrin ne zaman doğmaya başlayacağı hususunda görüş ayrılığına 

düşmüşlerdir: 

 a) Bazısına göre, doğu ufkundaki beyazlık, dağınık halde 

iken, ikinci fecir başlar. Bunun Muhyitte de böyle olduğu ifade edi-

lir. 

 b) Bazılarına göre, bu beyazlık dağıldığı zaman, ikinci fecir 

başlar. Bilginlerin çoğunluğu bu görüştedir. Muhtaru’l-Fetâvâda da 

bu görüş tercih edilmiştir.74 Oruçta ve yatsı namazının vaktinin so-

nu hususunda, ihtiyât olarak, birinci fecre itibar olunur. Namazda 

ise itibar, ikinci fecre göredir. Şerh-i Vikâyede bu mevzuda delil ola-

rak gösterilmiştir.75 Yine aynı kitabın ikinci cildinde, orucun tanımı 

yapılırken, yukarıdaki cümlenin tersine aynen şu ifadeler yazılmış-

tır: “Oruç; ikinci fecirden itibaren, güneşin batışına kadar (halbûki 

ayette geceye kadar ifadesi geçmektedir.) yemekten, içmekten ve 

cinsî mukarenetten, Allah Teâlâya tekarrûb niyeti ile nefsi men et-

mektir. Bu tanım aynı şekilde el-Kâfide de yazılmıştır.76 Dikkat edi-

lirse burada imsâk vakti birinci fecre doğru çekilmiştir. Yine Fe-

tevây-ı Hindiyyeden sahur ile alıntılarla konuyu tartışmaya devam 

edecek olursak şunlar zikredilebilir:  

Orucun vakti, ikinci fecrin doğmasından yani aydınlığın 

ufukta yayılmaya başlamasından itibaren, güneşin batma anı-

na kadar olan vakittir. Peki sahur ne zaman yapılacaktır? Sa-

hur yemeğinin vakti gecenin son altıda biridir. Bir kimse, sa-

hur vaktinde yemek için araştırma yapsa, kendisi veya bir 

başkası fecrin doğduğuna veya doğmadığı hakkında bir bilgiye 

sahip olmazsa; Şeyh Şemsu’l-Eimme el-Hulvânî: Bu kimse, 

                                                   
73 Heyet, Fetevay-ı Hindiyye, 1: 177. Benzer ifadeler el-İhtiyâr li ta‘lili’l-muhtâr isimli 
kitapta da geçmektedir: Ebu’l-Fazl Mecdüddin Abdullah b. Mahmud b. Mevdud el-
Mevsılî, el-İhtiyâr li ta‘lili’l-muhtar (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmî), 1937/1356), 1: 

128.  
74 Mevsılî, el-Muhtâru li’l-fetâvâ (yy: Kütüp Arabî, ty), 1: 48-51. 
75 Heyet, Fetevay-ı Hindiyye, 1: 177. 
76 Heyet, Fetevay-ı Hindiyye, 2: 5. 
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fecrin tulu‘ etmemiş olduğu hakkındaki kuvvetli re’yi ile yemiş 

olsa, bunda bir beis yoktur” demiştir. Yine bir kimse, fecrin 

doğmuş olması korkusu olmadığı zaman yemediğini yer; bun-

da korkusu varsa, yapacağı en doğru şey yemeyi terk etmesi-

dir. Bir kimse, sahurda davulcunun sesi ile yemeyi isterse, bu 

durumda ses fazla olur ve her taraftan duyulup her mahallede 

varsa, yemeğini yemesinde bir beis yoktur. Eğer tek ses duyu-

yorsa ve bu sesi çıkartan davulcunun âdil olduğunu da bili-

yorsa ona itimat eder ve yemeğini yer. Fakat âdil olduğunu 

bilmiyorsa, ihtiyât edip yemez. Bilginlerimizin bir kısmı, horoz 

sesine itimat etmeyi hoş görmemişlerdir. Bazıları ise horoz 

tekrar tekrar öter ve onun vaktinde öttüğü açıklık kazanırsa, 

buna itimat etmekte de bir beis görmemişlerdir.77  

İmsâk vaktiyle ilgili görüşü netleştirmek için imsâk vakti soru-

nunu ezân açısında da değerlendirmenin yerinde olacağı kanaatin-

deyiz. Ezan okumanın birinci şartı, vaktin girmiş olmasıdır.78 Vakit 

girmeden dört namaz vakti için ezan okumak ittifakla haramdır. Bu 

durum öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları için geçerlidir. Cum-

hura ve Ebû Yusûf’a göre gece yarısından sonra sabah namazı için 

ezan okumak caizdir. Gecenin en son altıda birini teşkil eden seher 

vaktinde, ezan okumak menduptur. Sonra bu ezan fecr-i sâdık do-

ğunca sünnet olarak iade edilmelidir. Çünkü Buhârî ile Müslim’de 

daha önce ifadesi geçen Abdullah b. Amr hadisine Buhâri şu ibareyi 

ilave etmiştir: “İbni Ümmü Mektum âmâ olup: “Sabah oldu, sabah 

oldu!” denilmedikçe ezan okumazdı.”79 Fakat sabah namazı için 

vaktinden önce, geceden ezan okuyan kimseler için, her gece aynı 

vakitte ezan okumaları gerektiği hükmü verilmiştir. Çünkü değişik 

vakitlerde okununca insanları şüpheye düşürme ihtimali vardır. 

Aynı vakitte ezan okumanın gerekliliğinin hikmeti bu karışıklığı gi-

dermektir. Ayrıca ezan okumakla görevli kimsenin vakitleri iyi bilen 

                                                   
77 Heyet, Fetevay-ı Hindiyye, 2: 9. 
78 Tahâvî, Muhtasâr, 25. 
79 Buhâri, Sahih, 1: 127, 3: 29 (Hadis no: 1346-2656); Müslim, Sahih, 2: 467. 
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bir kimse olması gerekir.80 

Günümüz imsâk vakti anlayışlarında; Bilal’in, okuduğu ezanın 

sabah vaktinin girdiğine dair -aslında bu ezandaki amaç insanları 

uykudan uyandırmaktır- olmasına rağmen ihtiyât ve güvenilir olanı 

alma düşüncesiyle sabah namazı vaktinin başlangıcını imsâk vak-

tiyle birleştirenlerin olduğu görülmektedir. Hatta imsâk vaktini da-

ha da geriye, gece yarısına çeken Müslüman anlayışı da bulunmak-

tadır. Aslında ihtiyâtı esas alarak oruca geceden erken başlayanlara 

herhangi bir söz söylenmese de çok erkenden de orucu baş-

la(t)manın dini zorlaştırmaktan başka bir işe yaramadığı da ortada-

dır. Ezanla beraber yiyip içen veya uyuyup kalıp da ilk ezanla birlik-

te veya sahura sonra kalkanlara, sahuru haram kılmak nihaî tahlil-

de doğru değildir. Hanefî mezhebine göre sabah namazının sünnet 

vaktine kadar yolların ağaçların, evlerin, dağların görünüp belli ola-

cağı zamana kadar sahur yapılabilir.81 Hz. Peygamber’in, ayetteki 

siyah ve beyaz ipi açıklarken söylediği: “Gecenin karanlığı ile gün-

düzün beyazlığıdır.”82 sözünü bu şekilde anlamak, yaşayan hayatta 

dini uygulamayı daha kolay hale getireceğini ve oruç tutmayı teşvik 

edeceğini düşünerek hareket etmek gerekir. Hadislerde Ümmü Mek-

tum’un ezanına kadar yeme ve içmeye izin verilmesi, imsâk vaktinin 

sabah namazının farzının kılındığı vakte kadar olduğunu göster-

mektedir.83 

3.ŞERÎATİN ÜMMÎLİĞİ 

Fıkhı şer‘î amelî hükümler bütünü biçiminde ele aldığımızda 

şerîatin ümmîliği anlayışını, İslâm hukuk biliminin genel teorisi içe-

risinde değerlendirerek imsâk vaktinin belirlenmesinde mükellefin 

                                                   
80 Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, 1: 420. 
81 Ebû Hanîfe, Müsned, Hadis no: 9; Mâlik, Muvatta, Hadis no: 351; Buhârî, Sahih, 
Hadis no: 599-994-1123-1926; İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 1694. Hatta bazı 
hükümlerde cünüp olarak sabaha ulaşıp da yıkanamayanların bile oruca niyet 

ederek oruca başlamaları fetvası üzerinde de düşünmek gerekir: Buhârî, Sahih, 
Hadis no: 599-994-1123-1926; İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 1703. 
82 Müslim, Sahih, 2: 467. 
83 Müslim, Sahih, 2: 467. 
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üzerine düşen uygulamadaki hüküm daha iyi tespit edilebilir.84 Bu-

nun için öncelikle şerîat daha sonra ümmîlik kavramı üzerinde kı-

saca açıklama yaparak şerîatin ümmîliği değerlendirmeleriyle bir 

sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır. 

3.1. Şerîat Kavramı 

Fıkıhta fonksiyonellik açısından İslâm’ı veya dini niteleyebile-

cek ibare şerîat kavramıdır.85 Şerîat; işlev bakımından ve somut ola-

rak, ‘insan hayatını yöneten dinî değere’ verilen ad olmaktadır.86 

İslâm toplumunda düzenin sağlanması da buna göre olacaktır. 

Şerîat, norm-amaç uygunluğunu denetleyen bir niteliktir.87 

Şer‘ilik sayesinde, normun amaca uygunluğu ortaya konula-

rak asıllara bağlılık adına hukukî geçerlilik sağlanabilir.88 Bu bir 

nedensellik bağından ziyade din adına isnâdî bir irtibattır.89 İslâm 

hukuk biliminde hükümlerin sevk edilmesinde belli amaçların göze-

tilmesi demek (ta‘lil-normun gerekçesini açıklama), hukukun kay-

nak sorununda hükümlerde şer‘ilik niteliğinin bulunmasıdır. Hü-

kümlerin düzenlenmesi mutlaka ilahî iradeye dayanmalı ve fiillere 

isnat edilen hükmün ilahî iradenin kastına uygun olmalıdır. Bu an-

lamda şerîat, yolun tayini ve onun gerçek sahibi Allah olduğu dü-

şüncesiyle din yolunun izlenmesidir.90 Hz. Peygamber de kendisiyle 

                                                   
84 Talip Türcan, İslâm Hukukunda Norm-Amaç İlişkisi (Ankara: Ankara Okulu, 
2009), 22-23; Sipahi, “el-Muvafakatta Hukuk Metodolojisi ve Temel Haklar”, 122. 
85 Şerîat hükümleri ikiye ayrılır: Birincisi teklifî hükümler ikincisi ise vad‘î hüküm-
lerdir. Sorumluluk isteyen, teklif edilen diğer ise hitâbın vaz‘edildiği yere konulan 
hükümlerdir. İlgili yer için bkz. Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 95, 165; Muhammed Tahir 
Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi (İstanbul: Rağbet, 1999), 33-34; Fazlur Rahmân, İs-
lâm, çev. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın Selçuk (Ankara: ty), 140, 141 v.dğr. 
86 Fazlur Rahmân, İslam, 140, 156; Sipahi, “el-Muvafakatta Hukuk Metodolojisi ve 
Temel Haklar”, 136. 
87 Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi (İstanbul: Rağbet, 1999), 23. 
88 Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi , 83, 84 vd; Fazlur Rahmân, İslam, 161. 
89 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 42; Talip Türcan, İslâm Hukukunda Norm-Amaç İlişkisi, 24-

25. 
90 Ebû Mansur Abdulkahir b. Tahir b Muhammed b. Abdillah el-Bağdâdî et-Temîmî 
el-Esferâyînî, el-Fark beyne’l-fırak (Beyrût: Dâru’l-âfâkı’l-cedîde, 1977), 1: 10, 15, 
94, 220; Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 78, 2: 321, 370; Âşûr, 83; Fazlur Rahmân, İslam, 
141; Talip Türcan, İslâm Hukukunda Norm-Amaç İlişkisi, 40. 
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beraber fiilî anlamda örneklik yaparak şerîat sahibinin emrinde-

dir.91 Şerîat masumdur, Hz. Peygamber de şerîat sahibi olarak o da 

masumdur.92 Sünnet nihaî olarak Kur’ân’a döner ve onun etrafında 

halkalanarak bir bütünü oluşturur.93  

Mükellefiyetlerin ve usûlu’d-dinin kaynağı şerîattır.94 Şerîat, 

hukukun biçimsel yönünden ziyade fiillerin iyilik ve Şârî’nin kastına 

her anlamda uyulmasını ifade etmektedir. Bu düşünce ile hukuk 

sisteminin sürekliliğini ve istikrarını sağlamak esas olmalıdır. Bu 

anlamda hukukun dine uygunluğu şerîatle ölçülmüştür.95 Hukukî 

tartışmalar kelâmı da şerîatın içine sokunca şerîat, bir anlamda 

akliyyât ve semiyyâtın hepsini içine almıştır. Şeriat, akli-naklî 

(sem‘î-şer‘î) ya da akıl veya vahyi ifade etmektedir.96 Şerîat kavramı-

nın yüklendiği bir anlamda davranışı ilgilendiren pratik bir şekilde 

sosyal olaylara hukukî çözüm sağlamaktır. Böylece şerîatle hükmün 

kaynağı veya dayanağı işaret edilmiş olmaktadır.97 Şerîatin içinde 

olan fıkıh;98 kaynaktan hayata cevap verecek her an canlı, hayatla 

bire bir örtüşen sistemlerin oluşturulması için gösterilen her türlü 

beşerî cehd ve gayretin adıdır.99 Fıkhın nihaî amacı ise adalettir.100 

                                                   
91 Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi, 45, 46, 169. 
92 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 368. 
93 Şâtıbî, Muvâfakât,  1: 61, 62, 63. 
94 el-Mâide, 5/48; eş-Şûrâ, 42/13, 21; el-Câsiye, 45/18. Her ümmet için bir men-
hec ya da şir’at şeklinde isimlendirilen bir yol olmaktadır.  Bu ayet Yahudî birisinin 
recm edilmesine yakın nazil olmuş ve recm hükmü Yahudî şerîatine göre uygu-
lanmıştır. Ayetin bağlamında var olan ve bilinen bir duruma atıf vardır. İlgili değer-
lendirme için bkz. Mukatil, Tefsir, 1, 482; Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Said ez-

Zâhirî İbn Hazm, el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâ ve’n-nihal (Kâhire: Mektebetü’l-hâncî, ty), 
1: 159; Ebu’l-Kasım Cârullah Mahmûd b. Umer b. Muhammed ez-Zemahşerî, el-
Keşşâf an hakâiki gavamızı’t-tenzîl, I-IV (Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-arabî, 1407), 1: 
639, 640; Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 30, 145; Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi, 39; Fazlur 
Rahmân, İslam, 149, 151, 161, 162, 163. 
95 Fazlur Rahmân, İslam, 152. 
96 İslâm şerîatinden kasıt, İslâm hukuku ya da fıkıhtır.  Bkz. Esferâyînî, Fark, 1: 
10, 11; Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 34, 70; Fazlur Rahmân, İslam, 146, 147 v.dğr., 156. 
97 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 353; Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi, 84-85; Fazlur Rahmân, 

İslam, 142, 143, 147, 154. 
98 Özellikle Kâbe eksenli dönemin tartışmaları, namazın vucûbiyeti, namazda 
Kâbe’ye dönme, şerîatin özellikleri için bkz. Esferâyînî, Fark, 1: 10, 11, 220. 
99 Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi, 196, 197, 1898, 199; Fazlur Rahmân, İslam, 158. 
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3.2. Ümmîlik Kavramı 

Ümmî, anadan doğduğu hal üzere okumayı ve yazıyı bilmeyen, 

yeteneksiz, kaba mizaçlı, sert, yontulmamış kimsedir.101 Anneye 

nispet edildiği için ümmî denilmiştir.102 Bir şeyin aslı anlamına da 

gelmektir ki ümmî o aslı işaret etmektedir.103 Ümmîlik104 kavramı 

ise, Hz. Peygamber’in okuma-yazma bilmemesini ifade eden ümmî 

peygamber düşüncesinden gelmektedir.105 Hz. Peygamberi; ümmî 

olarak niteleyen vahiy, bu meselede Kur’ânî boyutta önemli bir un-

sur olma özelliği kazandırmıştır.106 Aslında bu prensibin derinlerin-

de dil problemi yatmaktadır.107 Ümmîlik kavramının geçtiği ele aldı-

                                                                                                                                       

100 Mukatil, Tefsir, 2: 240; Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 42. Ayrıca değerlendirmeler için 
bkz. Talip Türcan, İslâm Hukukunda Norm-Amaç İlişkisi, 33. 
101 Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed Muhammed b. Ali el-Vâhidî eş-Şâfiî en-Nisabûrî, et-
Tefsîru’l-basît, imâdetu’l-bahsi’l-ilmî-câmia el-imam Muhammed b. Suud el-İslâmî 
(y.y.: 1430), 3: 78, 84, 89; Feyruzâbâdi, Muhît, 1392; Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 3: 

564, 7: 172, 175, 23: 238, 30: 538; Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 67; Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 
116, 136; TDK, Türkçe Sözlük, 2057-2058. 
102 Râzi, Muhtâr, 11;  Feyruzâbâdi, Muhît, 1391-1392. 
103 Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 3: 564, 7: 172, 175, 23: 238; Râzi, Muhtâr, 11-12. 
104 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 52; 2: 379. 
105 Mukatil, Tefsir, 1: 41; Nisabûrî, Tefsir, 1: 78, 84, 89; Zemahşerî, Keşşâf, 4: 529; 
Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 47, 2: 380; Muhammed Âbid el-Câbirî, Kur’ân’a Giriş, çev. 
Coşkun (İstanbul: Mana, İlimyurdu, 2010), 109-114. 

106 el-A‘râf, 7/157. ayeti ehl-i kitâb olan Yahudiler hakkındadır. Rasûlün sıfatları 

bahsedilirken onlara yani ehl-i kitâba;  “temiz şeyleri helal ve pis şeyleri haram 

kılar.” denilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in, onların üzerindeki ağır yükleri ve 

zincirleri kaldırmasından da söz edilmektedir. Değerlendirmeler için bkz. Şâfiî, 

Tefsir, 1: 324, 3: 1352; İbn Cerir et-Tâberî, Tarîhu’-t-Taberî: Târîhu’l-ümem ve’l-

mulûk (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-İlmî, 1988), 1: 531; Zemahşerî, Keşşâf, 4: 529; 

Nisabûrî, Tefsir, 1: 78, 84, 89; İbn Teymiyye, el-İmân, thk. Muhammed Nâsıruddin 

el-Elbânî (yy: el-Mektebu’l-islâm, 1996/1416), 48, 76, 79; Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 67. 

Alak, 96/1-5: Burada Hz. Peygamber’in okuma yazma bilip bilmediği hususunun 

tahlili üzerinde durulmayıp; şerîatin yüzeyine çıkan bilgilerden hareketle bir net-

iceye ulaşmaktır. 

107 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 61; Esferâyînî, Fark, 1: 15, 94; Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 138; 

Selim Türcan, Kimlik ve Kitâb İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’ân Tasavvuru ve 
Dönüşümü, (Ankara: Ankara Okulu, 2010), 116, 117 v.dğr., Ümmî-Arabî-Arapça-
Dil sorununda kökeni Hz. İsmail’in Süryanice ve Arapça konuşması ile ilgili tari-
hsel ve antropolojik bir problemdir. Bu anlayış Kelâm ve Belağât âlimlerinin ortaya 
çıkardığı bir durumdur. Fıkıhçılar için mesele ne kadar önemlidir ayrıca tartışmak 
gerekir 
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ğımız başlıca Kur’an-ı Kerim ayetlerini108 göz önünde bulundurdu-

ğumuzda karşımıza ümmîlik vasfı ile ilgili üç sonuç çıkmaktadır: 

a) Hz. Peygamber ve Araplar kastedilmektedir. 

b) Yahudiler kastedilmektedir. 

c) Ehl-i kitâbın ümmîleri kastedilmektedir. 

Kur’ân’da Hz. Peygamber’i, ümmî olarak niteleyen aynı za-

manda Arapları ve Kitâb ehli109 olduklarını öne süren kimselerden 

de bu grupta olduğunu ifade eden ayetler vardır.110 el-A‘râf suresin-

de, yanlarında olan Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o ümmî pey-

gambere uyanlardan bahsetmiştir.111 Buradaki ümmî peygamber; 

Tevrat ve İncil’de yazılı olduğu gibi bahsedilen Hz. Peygamber’dir.112 

el-Bakara suresinde geçen ayette ise; onların içinde bir takım 

ümmîler vardır ve bu kimselerin bildikleri zan ve tahminden başka 

bir şey olmamaktadır.113  

Âl-i İmrân suresinin 20. ve 75. ayetlerinde de anlatılan 

ümmîler ise Araplardır.114 Yaygın kanaate göre ise ümmî, okuma-

yazma bilmeyen anlamındadır.115 Aslında ayetler bütün halinde dü-

                                                   
108 el-A‘râf, 7/157; el-Bakara, 2/78; es-Sâf, 61/6.  
109 Kitâb kavramı, Hicâz bölgesinde hâkim kimlik ayrımı olan ümmîlik-kitâbîlik 
karşıtlığında en önemli kavramdır. Değerlendirme için bkz. Selim Türcan, Kimlik ve 
Kitâb İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’ân Tasavvuru ve Dönüşümü, 22, 23 v.dğr.,  
67, 80. 
110 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 2: 352; Nisabûrî, Tefsir, 3: 78, 84, 89, 128, 323; 
Zemahşerî, Keşşâf, 5: 529. 
111 el-A’râf, 7/157; Taberî, Câmiu’l-Beyân, 2: 232. 
112 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 2: 258; Zemahşerî, Keşşâf, 1: 204. 
113 el-Bakara, 2/78. Ayrıca değerlendirmeler için bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, 2: 
1352-1354; Nisabûrî, Tefsir, 3: 78, 84, 89; Zemahşerî, Keşşâf, 1: 157. 
114 Âl-i İmrân, 3/20-75. Ayrıca ümmî peygamberden bahseden el-Cum‘a suresinde 

de benzer anlam için bkz. el-Cum‘a, 62/5. Taberî, Câmiu’l-Beyân, 2: 153, 258-259, 
261, 6: 523; Nisabûrî, 3: 78, 84, 89; Fahrüddin er-Râzî, Mefâtih, 3: 563-564, VII, 
172. 
115 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed Mahmûd es-Semerkandî el-Mâturîdi, 
Kitâbu’t-Tevhîd, thk. Fethullah Huleyf, (İskenderiyye: Dâru’l-câmiâti’l-mısrî, ty), 1: 
205; İbn Teymiyye, el-İmân, , 48, 76, 79; a. mlf., Iktizau’s-sirâti’l-müstakîm,1: 285; 
a. mlf., el-Cevâbu’s-sahîh limen beddele dine’l-mesîh I-VI, thk. Ali b. Hasen-

Abdülaziz b. İbrahim-Hamdan b. Muhammed (Suud: Dâru’l-âsıme, 1999/1419), 1: 
391; a. mlf., er-Red ale’l-mantıkiyyîn (Beyrut: Dâru’l-marife, ts.), 1: 264; a. mlf., el-
Fetâva’l-kübrâ li’bni Teymiyye I-VI (y.y.: Dâru’l-kütübi’l-ilmî, 1987/1408), 2: 464; a. 
mlf., Mecmûu’l-fetâvâ, thk. Abdurrahman b. Muhammed b. Kâsım (Suud: 
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şünüldüğünde iki taraftan bahsedilmekte, bir tarafta Araplar yani 

ümmîler ve kendilerine kitâb verilmeyenler diğer tarafta ise ehl-i 

kitâb yani Yahudi ve Hıristiyanlardır.116 İki tarafın arasındaki fark 

kitâb sahibi olma noktasına odaklanmaktadır.117 Buna göre 

Ümmîler, semavî bir kutsal kitabı olmayan kimselerdir ve Kur’ân’da 

onlara ait Kitâb olmak üzere gelmiştir.118 Yazı bilmeyi kendileri için 

ayrıcalıklı bir özellik sayan Yahudiler; Kitâb bilmedikleri gibi kendi-

lerine Kitâbın verilmediği anlamında ve Yahûdî olmayan putperest 

Araplar da dâhil hakir gördükleri kimseleri ifade etmek için bu kim-

selere galat olarak taktıkları ümeme nispet ettiklerine ümmî demek-

teydiler119 ki bundan daha çok Araplar kastedilmiştir.120. Ümmîlik, 

dinle ilgili bir durumu da ifade etmekteydi. Buna rağmen ümmîlikte 

yazıya mesafeli bir duruş söz konusudur.121 Bunun bir sebebi ola-

rak şu ileri sürülebilir: Kâbe ve hac ritüelinin, yazıyı zorunlu kılacak 

bir faaliyete ihtiyaç duymamasıdır.122 Câbirî; bu kelimenin anlamı-

                                                                                                                                       

Mecmûu’l-Meliki Fahd, 1995/1416), 4: 590, 17: 436, 25: 147, 164-166, 182, 207. 
116 Zemahşerî, Keşşâf, 2: 81, 23: 238; Selim Türcan, Kimlik ve Kitâb İlişkisi 
Bağlamında İlk Dönem Kur’ân Tasavvuru ve Dönüşümü, 92. Kitâb kelimesinin 
genellikle hiçbir kutsal kitap için hasredilmemiş, tüm ilahî kitaplara verilen genel 
bir ad olarak kullanılan yer için bkz. el-Bakara, 2/213. Ayrıca Arapça Kur’ân 
deyiminde dil ve milliyetçiliğin ötesinde şeyler aramak gerektiğine dair bkz. Fazlur 
Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, çev. Alparslan Açıkgenç, (Ankara: Ankara Okulu, 
1998), 201, 241. 
117 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 2: 53, 5: 442; 6: 523; İbn Teymiyye, el-İmân, 48; Câbirî, 
Kur’ân’a Giriş, 116. 
118 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 20: 69; Nisabûrî, Tefsir, 3: 78, 84, 89, IV, 359; 
Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 3: 564, 7: 172, 175, 23: 238. 
119 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 2: 152, 153, 5: 442. 
120 Nisabûrî, Tefsir, 3: 78, 84, 89, 21: 445; Zemahşerî, Keşşâf, 3: 466; Fahrüddin 
er-Râzî, 3: Mefâtîh, 564, 7: 172, 175, 23: 238. Ayrıca bkz. Selim Türcan, Kimlik ve 
Kitâb İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’ân Tasavvuru ve Dönüşümü, 89. 
121 Rumların, Fârisîlere yenilmesi üzerine Mekkeli müşrikler, inananlarla alay 
etmişlerdir. Hz. Peygamber’in bu olayda Hıristiyanları ehl-i kitap; Fârisîlerin ve 
kendilerinin ise ümmî yani kitaplarının olmadığı ve kendilerine bir peygamber 
gönderilmemiş kavim anlamında tanımlaması bir hayli ilginçtir. İlgili yer için bkz. 
Taberî, Câmiu’l-Beyân, 18: 450, 20: 69. Taberî bazı yerlerde ümmîleri Araplar bazı 
yerlerde ise İbn Abbâs’ın görüşüne dayalı olarak Yahudîler olduğu açıklamasını 
yapmıştır. Fahrüddin er-Râzi ise daha çok Kureyş ve Yahudiler noktasında İbn 

Abbâs’ın düşünceleri bağlamında açıklamalar getirmiştir. Bkz. Fahrüddin er-Râzî, 
Mefâtih, 3: 564, 7: 172, 175, 23: 238, 30: 538. 

122 Esferâyînî, Fark, 1: 10, 11, 220; Selim Türcan, Kimlik ve Kitâb İlişkisi Bağlamın-
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nın Arapça aslından alınmadığı ve Dilcilerin bu kelimeye Arapça 

köken bulmaya çalışmaları olarak yorumlamaktadır.123 Gerçekten 

de derinlemesine tahlil yapıldığında bu anlam, ayet ve hadislere uy-

gun gözükmemektedir. Çünkü eksiklik ve yetersizlik anlamlarını Hz. 

Peygamber’e ve ona inananlara isnat edilmesi sonucunu doğurmak-

tadır. Böyle bir durum Hz. Peygamber’e karşı asla düşünülemez ve 

ileri sürülemez.  

Terim anlamından yola çıkarsak ümmîlikten kastedilen 

semâvî/ilahî kutsal kitabı olmayan kimseler veya toplumlardır ki 

Hz. Peygamber dönemindeki Araplar ve bir kısım ehl-i kitaptan 

olanlar kastedilmiştir.124 Yani Tevrat ve İncil verilenlerin karşı kut-

bunda yer alanlardır ki bunlar Araplar olmaktadır.125 Ehl-i kitâbın 

düşüncesini göz önüne alırsak, kendilerine kitâb verilmeyen tüm 

toplumlar bu kategoride yer almaktadır ve hakkında sadece kendi-

lerine ait başkalarına verilmeyen üstünlük sağlayan bir düşünce 

mekanizması olarak göze çarpmaktadır. Burada söz konusu olan 

Arapça indirilmiş olan Kur’ân’dır.126 Bir toplumun bir inanç içinde 

diğerlerinden ayrılması ve yeni bir kimlik kazanmasında bu ümmîlik 

                                                                                                                                       

da İlk Dönem Kur’ân Tasavvuru ve Dönüşümü, 24, 53, 84-91. Kur’ân, başlangıçta 

Kâbe merkezli Araplara özgün bir kimlik kazandırırken, Medine’den itibaren Kitâb 

ekseninde evrensel kimlik iddiasına dönüşmüştür. Kitâb, üstünlük ve otorite 

kaynağıdır. Dönüşümde Kâbe ve kitâb-nübüvvet ikilisi kimliğin somut sembolü ve 

taşıyıcılarıdır. Hz. Peygamber’in gönderildiği dönemde Arapların çoğunun nübüvvet 

müessesine inanmadığı unutulmamalıdır. Arap yarımadasındaki ehl-i Kitap un-

suru için bkz. İbn Teymiyye, el-İmân, 48, 76, 79; Zemahşerî, Mefâtîh, 2: 81; Galip 

Türcan, Kur’ân’da Ahiret İnancı (Ankara: Azizandaç, 2006), 24, 25 vd, 28, 29 v.dğr., 

123 Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 117; Selim Türcan, Kimlik ve Kitâb İlişkisi Bağlamında İlk 
Dönem Kur’ân Tasavvuru ve Dönüşümü, 89. 
124 Nisabûrî, Tefsir, 3: 78, 84, 89, 9: 397, 21: 445; Zemahşerî, Keşşâf, 3: 589; Selim 
Türcan, Kimlik ve Kitâb İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’ân Tasavvuru ve Dö-
nüşümü, 82. 
125 Taberî, Câmiu’l-beyân 2: 153; Zemahşerî, Keşşâf, 3: 589; Fahrüddin er-Râzî, 
Mefâtîh, 3: 564, 7: 172, 175, 23: 238; Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 118; Selim Türcan, 

Kimlik ve Kitâb İlişkisi Bağlamında İlk Dönem Kur’ân Tasavvuru ve Dönüşümü, 82-
83. 
126 İlgili yerler için bkz. eş-Şûrâ, 42/7; el-Ahkâf, 46/12; el-Müddesîr, 74/31. Ayrıca 
değerlendirmeler için bkz. Nisabûrî, Tefsîr, 18: 134; Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, 
2: 13. 
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kavramı başlangıcı ifade etmektedir. Hz. Peygamber’le ilgili; “Sen 

bundan önce ne kitâb okur ne de onu elinle yazardın. Öyle olsaydı 

batıla uyar kuşku duyarlardı.”127 âyetinde de Hz. Peygamber’in 

okuma yazma bilmediği delil olarak sürülmesi, Hz. Peygamber’in bu 

durumunu net ifade ettiği anlamına gelmeyeceği de öne sürülmüş-

tür.128 Bu anlamda Tarihçilerin, Hz. Peygamber’in dedelerinden Ku-

sayy b. Kilâb ve ilk kuşak dedesi Abdulmuttalib b. Hişâm’ın okur-

yazar olduklarını kaydetmeleri O’nun da okur-yazar olduğu anlamı-

na gelmeyecektir.129 

Meselenin diğer bir yönü de Kur’ân’ın ümmî olanlar tarafından 

ezberlenmesidir. Ezberlediğini anlayamayan, harfleri çıkartamayan, 

aklî ve naklî Mushaf’tan bilmeyenlerin okuma ve yazmaları olmaksı-

zın Kur’ân’ı yorumlamaya çalışanlar da biraz önce ifade edilen kate-

goridedir. Bu ezberdeki ümmîlilik nispetiyle okuma-yazmayı yani 

içlerinde kitâbı bilmeyenlerin işaret edildiğini göstermektedir.130 Ya-

zamadıkları Kur’ân’ı aynı zamanda okuyamadıkları anlamına gel-

memelidir.131 Ezber belki de Kur’ân’ın anlamının bilindiği demek 

değildir. Okudukları şeyi bilmeden okuma da söz konusudur. Ma-

naları bilmeyen, anlamayan kişiler de ümmî olabilmektedir.132 

Câbirî, bu ayette geçen ümmîler kelimesinin anlamını bütün tefsir-

cilerin aksine okuma-yazma bilmeyen Yahudiler olduğunu133 kabul 

etmemekte ve bundan kastedilenin hiçbir kitaba inanmayıp, kendi 

elleriyle uydurdukları kitâba; “Bu Allah’tan geldi!” diyen zavallılar 

                                                   
127 el-Ankebût, 29/48. 
128 Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 120-121 v.dğr., 
129 Ebû’l-Ferec Muhammed b. İshâk İbnü’n-Nedim, el-Fihrist: Câbirî, İbnü’n-
Nedim’in bu kitabını neşreden batılı müsteşrikleri referans göstermektedir. İlgili yer 
için bkz. Câbirî, Kur’ân’a Giriş, s. 121, 129 nolu dipnot. 
130 Taberî, Câmi, 2: 153-154; Mâturîdi, 1: 205; Fahrüddin er-Râzî, 23: 238. 
131 İbn Teymiyye, Tefsîru sureti’l-ihlâs, “el-Fetevâ” içinde (Rabat: Mektebetu’l-
maarif, ts.), 435; Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 23: 238; Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 142-

143. 
132 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 4: 581, 5: 512; Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 23: 238; İbn 
Teymiyye, Tefsîru sureti’l-ihlâs, 435. 
133 Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 3: 563-564. 
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olduğunu anlatan İbn Abbas’ın görüşünü esas almaktadır.134 Nihâi 

tahlilde âyetlerde ifade edilen ümmîler, okuma-yazma biliyor olsalar 

dâhi ehl-i kitâbın ümmîleridir.135 Kendilerine okunanları anlama-

dıkları gibi, ezberlediklerini de ifadeden aciz olanlar da kastedilmiş 

olma ihtimali de vardır.136 Genel anlamda ise okur-yazar bile olsa 

kendilerine kitâb verilmeyenler de ümmî sayılmaktadır. Ümmî pey-

gamber ise, ehl-i kitaptan olmayan peygamberi ifade etmektedir. 

Onların arasından çıkmamış olduğu gibi aynı zamanda Ehl-i kitâb, 

bunun ellerinde olan kitâbda yazıldığını bilmektedirler.137  

3.3.Şerîatin Ümmîliği ve İmsâk Vakti 

Şerîatin ümmîliği üzerinde en çok görüş dile getiren bilginler-

den biri olan Şâtıbî; Kur’ân’ın kendine has, Arap edebiyatında bu-

lunmayan ve onun mucizevî yönünü oluşturan özelliklerini ifade 

etmiştir.138 Arapların cahiliye döneminde sahip olduğu bilgiler, ilim-

ler gibi hususlar üzerinde durarak İslâm’ın bunları ayıkladığını ve 

bunların arasından benimsediği hükümler bulunduğunu ileri sür-

müştür.139 Şâtıbî’nin İslam şerîatinin ümmîliği ve ilk muhatapları 

bulunan Arapların bilinen hususlar dışına çıkmadığını söyleyerek 

bu önermesinin üzerine bazı kâideler binâ etmiştir.140 Bunların 

içinden olan şu önermesi çok dikkat çekicidir: Kur’ân’da bütün ilim-

lerin esasları bulunmadığı gibi Kur’ân, Arapların bildiği ilimleri 

içermektedir. Bu şu demektir Kur’ân’da bütün ilimlerin bulundu-

ğunu iddia etmek, Kur’ân’ı yanlış anlamaktır. Kur’ân’ı anlamak 

                                                   
134 Nisabûrî, Tefsir, 3: 128; Zemahşerî, Keşşâf, 1: 346; Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 

7: 172; Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 115. 
135 el-A’râf, 7/157. 
136 Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 153-154, 4: 581, 5: 442, 512, 6: 523, 8: 132, 18: 450; 
Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed Mahmûd es-Semerkandî el-Mâturîdi, 
Kitâbu’t-tevhîd, thk. Fethullah Huleyf (İskenderiyye: Dâru’l-Câmiâti’l-Mısrî, ts.), 1: 
205; Nisabûrî, Tefsir, 5: 130; Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 23: 238; Câbirî, Kur’ân’a 
Giriş, 142. 
137 el-A’râf, 7/157-158; es-Sâf, 61/6; el-Cum‘â, 62/2; el-Ankebût, 29/48. Değer-
lendirmeler için bkz. Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 258-259, 261; Fahrüddin er-Râzî, 

Mefâtîh, 30: 538; Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 41, 44. 
138 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 39-40, 2: 370, 371 v.dğr., 
139 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 71-77. 
140 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 391. 
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Arapların bildiği ilimlerle yetinmek gerektiği sonucunu ifade eder 

ki141 yine Şâtıbî’ye göre Kur’ân’ı anlamak için onlarca bilinmeyen 

yola başvurmak doğru olmayacaktır. Aslında Şâtıbî’nin bu çabası 

Kur’ân’ı tarihsel ve filolojik olarak anlama ya da kavrama çabasının 

beyhude bir uğraş olacağını bize hatırlatmaktadır. Ona göre bu kâi-

de, hem anlamlarda hem de üslûplarda da geçerlidir.142 Sözü doğru 

anlama ve ona doğru anlam verebilme için anlamların bütün Arap-

larca anlaşılır olması gerekir. Buna göre Kur’ân’a ve sünnete Arap-

ların anlamayacağı anlamlar yüklemek bu anlamda doğru değil-

dir.143 Hitâp mana üzerine kurulu olduğu için hitâpta anlamlara 

önem verilmesi en önemli araçtır. Bunun sebebi ise Arapların anla-

ma önem vermeleridir.144 

Şâtıbî’ye göre itikâdî ve amelî yükümlülükler; ümmî bir insa-

nın kavrayabileceği düzeyde, kavranması kolay ve akla yatkın olmalı 

ki zekâ seviyesi farklı mükellefler, şerîati hem anlayabilmeli hem de 

sorumluluk altına girebilmelidir.145 Şâtıbî, burada şöyle bir tespitte 

bulunmuştur: “İtikadî konulara fazla dalmak ve tekellüfe girmek 

ümmî İslâm şerîatinin ruhuna uygun olmamaktadır.”146 Fırka ve 

mezheplerin büyük çoğunluğu, insanların üstlerine elzem olmayan 

hususlara dalmışlardır. Amelî konularda ise yükümlülükler herkese 

açık olan şeylere bağlanmış ve kesin isabet istenmemiştir.147 İşlerin 

yaklaşık (takribî) olarak yerine getirilmesi ile yetinilmiştir. Hilali 

görme, imsâk vakti, namaz vakitleri ve fecrin doğuşu gibi amele ta-

alluk eden vakitler hissî olaylara bağlanmıştır. İşte bu aklı başında 

olan her insanın rahatlıkla yerine getirebileceği şeylerdir.148 Şâtibî, 

ümmîlik prensibine bağlı olarak sözün manaya delâlet unsurlarını 

aslı ve tâlî şeklinde ikiye ayırarak değerlendirmiştir. Bu delâlet Arap 

                                                   
141 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 394-395. 
142 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 393-397. 
143 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 396. 
144 Buhârî, Sahih, 3: 26, 7: 53 (Hadis no: 1913); Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 393-397. 
145 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 415. 
146 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 397-398. 
147 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 397-398. 
148 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 399. 
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diliyle gelmiş olması açısındandır. Her ikisi de kapsam dâhilinde-

dir.149 Teklifin şart ve sebebi, sorumlu tutulan şeyin kudret yani 

mükellefin yapabilme gücünde olması gerekir.150 İmsâk vaktine ta-

alluk eden emir, hissî bir şekilde mükellefin yapabileceği kesbî gücü 

dâhilindedir.151 Bu ayrıca bu kesbe sevap da verilecektir.152 Çünkü 

Şâtıbî’ye göre, ümmîlik düşüncesinin temelinde, şerîatin anlaşılmak 

için konulmuş olduğu önermesi vardır.153 Bu da Arap diline dayan-

maktadır.  

Arap dili vahiyle birlikte siyasî birlik ve otoriteyi kurmanın en 

önemli aracıdır. Ümmîlik, bir anlamda Arap dilinin de taşıyıcısı ko-

numunda,154 Kur’ân’ın Arabîliği düşüncesini sonuç vermiştir.155 

Çünkü dil yeteneği ile yakından alakalıdır. Bu bağlamda ortada cid-

di bir epistemolojik bir sorun var demektir. Şu hadiste ifade edilen: 

“Biz ümmî bir ümmetiz, hesap kitap bilmeyiz!”156 cümlesi nasıl an-

laşılması gerekecektir? Bu mana/anlam çözülürse sorun da çözül-

müş olacaktır. Aslında bu hadis ayların gün sayısı ile ilgili Ramazan 

ayının kaç gün olacağı rü’yet-i hilâl sorununda gündeme gelmiş-

tir.157 el-A‘râf suresinin 142. ayetinin tefsiri yapılırken bir kaynakta 

                                                   
149 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 400-403 
150 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 403. 
151 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 109, 165, II, 404-405. 
152 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 114. 
153 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 391. 
154 Şâfiî, Tefsir, 3: 1352; Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 53, V, 442, 6: 523; Şâtıbî, 
Muvâfakât, 2: 375. 
155 Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 375; Selim Türcan, Kimlik ve Kitâb İlişkisi Bağlamında İlk 
Dönem Kur’ân Tasavvuru ve Dönüşümü, 100. 
ةً ثاَلَثِين 156 ةً تِْسَعةً َوِعْشِريَن َومَ رَّ يَّةٌ الَ نَْكتُُب ، َوالَ نَْحُسُب الشَّهُْر هََكَذا َوهََكَذا يَْعنِي َمرَّ ةٌ أُمِّ  ,Buhârî, Sahih, 3: 26 إِنَّا أُمَّ
7: 53 (Hadis no: 1913-1926-5302); Tayâlisî, Sünen, Hadis no: 1654; Ebû Dâvûd, 

Sünen, Hadis no: 2319 (Ebû Dâvud’un rivayetinde Hz. Peygamber’in parmak hesabı 
yaptığı anlatılmaktadır.) 
157 Tayâlisî, Sünen, Hadis no: 545-1654; Buhârî, Sahih, Hadis no: 1906-1909-

1913-5302. Bir gün Cibril (a.s.) Hz. Peygamber’in yanına geldiğinde Hz. Peygamber 
ona demiştir ki: “Ey Cibril! Ben; içinde acizlerin, yaşlıların, çocukların, cariyenin ve 
okumasını bilmeyen kaba, saba, medeniyetsiz, merhametsiz adamın olduğu ümmî 
bir ümmete gönderildim.” Bunun üzerine Cibril Hz. Peygamber’e: “Kur’ân yedi harf 
üzerine indirilmiştir.” İlgili hadis için Bkz. Tayâlisî, Sünen, Hadis no: 545-1654. 
Değerlendirmeler için bk. İbn Teymiyye, Mecmûu’l-fetâvâ, 6: 590, 17: 436, 25: 147, 
164, 166, 182, 207. İbn Teymiyye, bu meseleyi hesap ve kitap bilmemek olarak 
değil, dini vecibeleri yerine getirirken hesaplama ve yazma zorunluluğu 
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dikkat çeken bir ayrıntı söz konusudur.158 Orada yapılan açıklama-

da Arapların ümmîliği,159 zekât, ay hesaplama gibi hususlarda ra-

kamsal hesap işlemlerini bilmediklerini ifade eden bir vasıftır; ayrıca 

güneş ve ayın hareketlerine bağlı dini ibadetleri yerine getirirken 

matematiksel hesaplama yapma zorunluluklarının olmadığı gibi 

aynı zamanda bunları yazıya geçirmelerine de gerek yoktur: “Biz 

ümmî bir ümmetiz! Ne yazarız ne de hesap biliriz.” Araplar, ümmî 

oldukları için kendilerinden gelen peygamber de ümmîdir. Bu ayette 

Hz. Musa’nın Allah’la olan mîkâtından bahsetmiştir. Araplar ümmî 

bir millet olduğu için bir nevi saymayı da bilmemekteydiler ve bu-

nun için önce otuz rakamı sonra on rakamı telaffuz edilerek kırka 

nasıl ulaşıldığı açıklanmıştır. Sonra bunu anlatmak için Hz. Pey-

gamber’in elleriyle nasıl hesap yaptığı tasvir edilmiştir.160 Ayrıca 

zekât işlemleri ve kadınlarla evlilik hep Arapların ümmîliği göz 

önünde bulundurularak onların kolayca anlayabilecekleri şekilde 

rakamsallaştırılmıştır.161 Zekât ve miras hükümlerinin dışında özel-

likle ibadetlerde Hz. Peygamber’in burada çıplak gözle yapılabilecek 

hatalarla birlikte ümmetin genelini ifade eden konuda yakînliğin 

(vicdanî kanaat) yeterli olacağına işaret etmiş olmalıdır. Bu çok 

kuvvetli bir ihtimaldir. Şâtıbî, bu hadisi şu şekilde yorumlamıştır:162 

“Hz. Peygamber ümmî bir peygamberdir ve hesap kitap bilmez. Ay 

böyledir, böyledir ve böyledir, diyerek ümmîliğin ne olduğunu açık-

lamıştır. Yani hesap yapma, Kitâb bilmeme, ilim sahibi bulunmama 

                                                                                                                                       

getirilmediği şeklinde açıklamıştır. 
158 Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 153-154. Ümmî bir ümmetten çıkan da ümmî bir 
adam olarak Hz. Peygamber’in nitelemesi yapılmıştır.  Fahrüddin er-Râzi bu hadisi 

ayete uygun bir şekilde dile getirildiğini ve bundan kasıt, Kitâb bilmeyen, bilginleri 
taklit eden ve zanna-yalana dayalı olan kimselerin asıl ümmî olduğunu belirtmiştir. 
Kureyş ümmî, diğerleri ise Ehl-i kitâb’dır. Bkz. Fahrüddin er-Râzî, Mefâtîh, 3: 564, 
7: 172, 175. 
159 Arapların ümmîliği, ezbere, rivâyete ve işitmeye dayalıdır. İlgili yer için bkz. 
Mukatil, Tefsir, 1: 68. 
160 Tayâlisî, Sünen, Hadis no: 1654; Buhârî, Sahih, Hadis no: 1913; Ebû Dâvûd, 

Sünen, Hadis no: 2319. 
161 Buhârî, Sahih, 3: 26 (Hadis no: 1913-1926); Nisabûrî, Tefsir, 4: 25, 7: 410,411, 
412, 432, 9: 394, 395, 396. 
162 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 47-48. 
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olduğunu belirtmiştir. Ümmî olan Peygamber, özel olarak Araplara, 

genel olarak ise bütün insanlığa gönderilmiştir.163 Ve şerîatin mut-

laka muhataplarınca anlaşılması gerekmektedir.164 İlk muhataplar 

ümmî olduğuna göre, şerîat da ümmîdir.”165 İşte bu nedenle Kur’ân 

Şâtıbî’ye göre, Arapların o günkü seviyelerinde olmasaydı, o zaman 

onlar için mucize olamazdı. Araplar ve diğerleri Kur’ân’ın meydan 

okuması karşısında aciz düşmüşler ve karşılık verememişlerdir.166 

Bu ayrıca şu sonuca da götürmektedir: Fıkıh normunun da amaca 

uygunluğu gereği herkesin yapabileceği bir geçerlilikte ve genellikte 

olmalıdır.167 

Sonuç 

Şerîatin ümmîliği; hukukun genel teorisinde, mükellefe yapa-

mayacağı takat üstü yükümlülüğünün bulunmadığını ve Şârî’nin 

hitâbının en alt düzeyde yapılabilirliğini ifade etmektedir. Özel bilgi 

ve donanıma sahip olmadan, dini yükümlülükleri yerine getirmede 

herkesin yapabileceği ve tespit edebileceği hususların göz önünde 

bulundurulması demektir. Şerîat, norm-amaç uygunluğunu denet-

leyen ilahî iradeye isnâd anlamını taşıdığına göre, dinin emir ve ya-

saklarının uygulanmasında dinin ilk muhataplarının bir özelliği 

olan ümmîliği dikkate almıştır. Bu özellik bidâyette, detaylı mate-

matiksel hesabı bilmeyen ve kendilerine kitâb verilmeyen/olmayan 

                                                   
163 Zemahşerî, Keşşâf, 2: 539. 
164 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 52, 2: 325. 
165 Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 232; Şâtıbî, Muvâfakât, 2: 375, 391. 
166 Şerîatin ümmîliği düşüncesi Hz. Peygamber’in okuma-yazma bilmemesi duru-
muyla da yakından ilgilidir. Çünkü Hz. Peygamber’in bu özelliği ile Kur’ân’ın i‘cazı 
arasında bağ kurularak Kur’ân’ın mucize oluşunun ispatı yapılmıştır. Kur’ân mu-

hataplarına ümmî Arap bir peygamber diliyle Kur’ân’ın benzerini getirme meydan 
okuması yapmıştır. Yani Kur’ân’ın taklit edilemezliği ümmî peygamberle yakından 
ilgilidir. Bu durumun tabiî neticesi de Hz. Peygamber’in herhangi bir şekilde, 
çocukluğundan vefatına kadar O’nun okuduğunu ve yazdığını anlatan rivayetlere 
soğuk bakılması veya görmezden gelinmesiyle alakalı bir durum olmalıdır. İlgili 
değerlendirmeler için bk. Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 53-154; Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 
67, 2: 381; Ebû’s-Senâ Mahmûd b. Abdullah el-Hüseynî el-Alûsî, Rûhu’l-meânî fî 

tefsîri’l-kur’âni’l-azîm ve’s-seb‘i’il-mesânî (Beyrut: Dâru ihyâi’t-turâsi’l-arabî, ts.), 
21: 4 (Kurtubî hocası Alûsi’nin görüşlerini dile getirir). Câbirî, Kur’ân’a Giriş, 125, 
126 v.dğr., 134-135, 138, Fazlur Rahman, İslâm, 55. 
167 Şâtıbî, Muvâfakât, 1: 48. 
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vasfı taşımaktadır. Aynı zamanda hepsi için geçerli olmasa da oku-

ma yazma bilmeyen ya da okuyabilse de anlamını bilemeyen ve 

kitâbı ezberleyeni ifade etmektedir. Şerîatin ümmîliği, matematiksel 

hesaplamaları dışlayan bir düşünce değildir. Dinin ilk muhatapları-

nın bir özelliğini tasvir eden ve ayrıca temelinde Hz. Peygamber’in 

okuma-yazma bilmediği düşüncesi yer alan Kur’ân’ın mucize olu-

şunu ispatlayan, derinlerinde dilsel tartışmaların bulunduğu bir 

alanı ifade etmektedir. 

Şerîati insan hayatını yöneten bir şer‘î değer olarak kabul et-

tiğimizde, imsâk vaktini ifade eden hükmün biçimsel yönünü bu 

anlamda ortaya koymak gerekmektedir. Çünkü hukukun dine uy-

gunluğu şerîatle ölçülmektedir. Şârî’nin bidâyette ifade ettiği lafızlar 

mana için ortaya konulduğu ve hitâb da mana üzerine kurulduğuna 

göre imsâk vaktiyle ilgili günümüz Müslüman anlayışı uygulamala-

rının bu anlamda denetlenmesi gerekmektedir. Yükümlülükler her-

kese açık olan şeylere göre düzenlenmelidir. Şu da unutulmamalıdır 

ki özellikle ibadetlerde kesinlik değil takribî (yaklaşık-vicdanî ka-

naat) olması yeterli görülmüştür. Burada asla gözden kaçırılmaya-

cak husus teklifin şart ve sebebi, sorumlu tutulan mükellefin yapa-

bileceği ölçüde olması gerekir. Çünkü ümmîlik vasfı şerîatin anla-

şılmak için konulmuş olduğunu göstermektedir. Bunun da temelin-

de Arap dilinin olduğu bir vasıf vardır. 

İmsâk vaktinin tespiti, ferdi çıplak gözle ufku gözetleyerek ya-

pılabileceği gibi teknolojik imkanlarla da yapılabilir. Ama bu tespit-

lerde ayrıntılı, ince ve yazıya geçirilmesini zorunlu kılan bir emir 

yoktur. Yani Müslümanın kendisinin oturarak bir hesap ve yazımla 

ibadet vakitlerini kayda alma zorunluluğu yoktur. Kaynaklarımızda 

geçen ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla Yahudiler ve Hıristiyanların 

böyle bir zorunluluğu yerine getirmeleri gerektiği ama daha sonra 

onlar bu hesap ve yazımı ihmal ettikleri ya da özellikle Ramazan 

orucu gibi bir oruca müteallik şerîatlerinin emrini değiştirerek iste-

dikleri zamanda oruç tuttuklarını gibi dinde nesie yaparak ayrıca 

dini tahrif etmişlerdir. Bu ise haramdır. Şu da unutulmamalıdır ki 
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tecrübe ile sabit olan matematiksel hesaplamalardan şüphe etmek 

de doğru değildir. Ama bu matematiksel hesaplamaları ümmetin 

hepsinin bilmesi gereken bir özellik olmadığı da bilinmelidir. Bu dinî 

otoritenin göz önünde bulunduracağı ve Müslümanlara kolaylık 

sağlayacağı hususlarda söz konusu olmalıdır. Gerek güneşin gerek-

se ayın hareketlerine bağlı ibadetlere taalluk eden hususları her 

Müslüman, kolaylıkla izleyerek mükellefiyetlerini yerine getirebilir. 

Çünkü oruca müteallik dinî amelde hem güneşin hem de ayın hare-

ketleri ve görünürlülüğü söz konudur. Şârî, uygulanmasında birey-

sel içtihadın hâkim olduğu imsâk vaktinin tayinini mükellefe bı-

rakmıştır. Burada mükellef, ferdî gözlem yoluyla tecrübe ederek iç-

tihat edebileceği gibi bunun yanında saat ve takvimden de yardım 

alabilir. Bu aynı zamanda en kolay ve yaygın biçimde mükelleflerin 

bilgilendirilmesini mümkün kılacak alametlerle ibadetlerin yerine 

getirilmesi demektir. 

Tüm bu tespitlerden sonra imsâk vaktinin biçimsel hükmünü 

ifade edebiliriz. Fıkıh, kaynağa bağlı delillerinden istinbât edilerek 

ulaşılan şer‘i ahkâmın bilgisidir. Fıkıh için istidlal/ictihat işlemi 

zorunlu bir unsurdur. Dolayısıyla çıkartılmış olan sonuç Allah’ın 

mükelleflerin fiillerine ilişkin hitâbının gereğini ortaya koymaktır. Ve 

bu hitâba mutlak olarak nisbet ya da isnad anlamındadır. Hitâbın 

söz konusu olduğu alan da imsâk vakti konusunda uygulanması 

gereken amelî davranıştır. Amelî hükümlerin objektif kıriterlere bağ-

lanarak sistemleşmesi neticesinde bir anlam ifade eden hukukî ge-

çerliliğini sağlamaktır. Buna göre birinci husus delil ile hükmün 

unsurları arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışmaktır. Konu gereği im-

sak vakti ile ilgili, insan davranışına -amele- ilişkin hükmün şer‘i 

kaynaklarından çıkararak tespit etmeliyiz. Hükmün pratik, uygula-

nabilir ve pozitif nitelikli bir kural olması belki de yeterlidir. Hz. 

Peygamber’in ilmi, uygulamaları, ahkâm bakımından kendisi şer‘i 

bir delil olduğundan fıkıh olarak niteleyemeyiz. İmsâk vaktinin bi-

linmesi ve oruca başlanması Müslüman için, yakîni bilgi olmalı ve 

aklen/kalben onu tasdik etmelidir. 
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Oruç ibadetinin yerine getirilmesinde ümmetin icmâsı vardır. 

Ama fecirde ise daha çok zanna tabi olma ve kişinin kendi bilgisiyle 

alakalı kısım ön plandadır. Hüküm, kişinin zannına dayandığı için 

zannî olarak nitelendirilebilir. Bizim yaptığımız değerlendirme neti-

cesinde amaç, davranışların -imsak vakti hususunda- kurallaştırıl-

masında ve yönlendirilmesinde normatifliği yakalayabilmektir. Oru-

cun tutulması fıkıhta, emredici bir normdur. Hitâbın eseri olarak; 

inanan kimsenin, Ramazan ayına sağlıklı bir şekilde ulaştığında 

oruç tutması ve bu emri yerine getirmesidir. Bu yüzden vakit, oru-

cun vücûb sebebidir. Vaktin başlangıcı ise fecr-i sâdık’ın iyice belir-

diği andır. Kendini ve nefsi tutmak demek olan imsâk; orucun, baş-

lama anını ifade etmektedir. Alamet-i farikası ise fecr-i sâdıktır. Öl-

çüsü, eşyaların veya nesnelerin karaltısının seçilebildiği aydınlıktır. 

Belirtisi, doğu ufkunda yatayına uzanan ışık helezonudur. Bu an 

ayrıca dinî otorite tarafından ölçülebilir, denetlenebilir ve genellik 

sağlanabilir. Kişi, bunun delili olarak, dağların tepelerin siluetleri-

nin belirdiği zaman gibi doğru fecri doğu ufkunda gözetleyerek gü-

neşin doğuş alametlerini esas alabildiği gibi imsâk vaktine taalluk 

eden davranışta, Şârî’nin kastına uygun düşme de saat ve takvimin 

verilerinin de kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bu fiil, 

kişinin hissî gözlem yoluyla elde ettiği verilere dayanarak vicdanî 

kanaat getirerek yapabileceği gibi takvim ve saate riayet yoluyla da 

olabilir. Ama yine de ictihat etmek için araştırma yapmalıdır. Çün-

kü açık ve kapalı atmosfer şartlarında bireysel olarak çıplak gözle, 

rasat işini yapan uhrevî ibadet sevabı alacaktır. Ayrıca Müslüman-

ların işini kolaylaştırmak ve maslahat gereği imsâk vaktinde; dinî 

otorite olma bakımından Diyânet İşleri Başkanlığı, Hz. Peygamber 

döneminde olduğu gibi, Ramazan ayına mahsus iki ezan okunması 

uygulaması yaptırabilir. Sabah namazı ezanının okunması diğer 

vakit ezanlarından istisnâ edildiğine göre sabah namazı için iki ezan 

okunması sünnetini ihyâ etmek ve imsak vakti konusunda tevhidi 

sağlayacak işaret anlamında düşünülerek, Ramazan ayına mahsus 

sabah iki ezan okunabilir. Çünkü Ramazan ayına özel iki ezan oku-

tulması tamamen Şârî’nin kastına uygundur. Çünkü bidâyette 
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Şârî’nin uygulaması bu şekilde olmuştur. Kanaatimizce, bu uygu-

lamayla birçok sıkıntı aşılacaktır. Tevfik ve inayet Allah’tandır. 
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In The Context of Sharia’s Illiterateness 

The Issue of Imsāk Time in al-Furu’ al-Fiḳh 

 

Summary 

In the general theoretical approach of the law, illiteracy of the 

sharīʿa, states that obliged ones are not responsible for the things 

which are not in the range of their abilities and the orders of Shāriʿ 

(Allah the Almighty) may be done in the least levels. This means 

that religious responsibilities have been held by everyone without a 

particular knowledge or talent. Sharīʿa imputes the divine will which 

controls the balance between the norms and the goals, so in the 

practice of divine orders and prohibitions, the illiteracy of the first 

respondents of Islam is considered as an indicator. This aspect of 

illiteracy refers to people who are not able to understand mathemat-

ical calculations and who are not accorded with the divine book at 

the beginning of Islam. It also refers to the people who cannot read 

or write or even they can read and memorize the Qurʾān, although 

they cannot understand what they read and memorize. Sharīʿa is 

not a principle which excludes the mathematical calculations. Illit-

eracy of the sharīʿa, which is based on the knowledge of illiteracy of 

the prophet Muḥammad (peace and blessing be upon him), figures 

out a field that describes a feature of the first respondents of Islam 

and proves that the Qurʾān, is a miracle. It is also a central area of 

linguistic debates. When we accept the sharīʿa as the value of the 

which rules the human life, the figural aspect of the imsāk time 

should be explained according to the sharīʿa. This is because the 

convenience of the rules with the religion is measured through 

sharīʿa. At the beginning of Islam, the terms which are transmitted 

by the Shāriʿ are revealed for the meaning and the orders are estab-

lished according to the meaning. Due to these reasons today the 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/fikh-COM_0055?s.num=0&s.q=fikh
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imsāk which is an Islamic performance is necessary to be super-

vised. The determination of the imsāk time can be done both by ob-

serving the horizon with the naked eyes and by using technological 

possibilities. However, there are no instructions that require a de-

tailed explanation in written form. 

Fasting (Ṣawm) is an imperative norm in Islamic law. When 

the believer reaches to the month of the Ramaḍān healthfully, this 

rule is practiced by the believer as the result of orders of Shāriʿ. So 

the time is the necessity reason of the fasting. The beginning of the 

fasting time is the moment when al-fajr as-Ṣādiq is obviously ob-

served. Imsāk, which means to take under control him/herself and 

desires, represents the beginning of the fasting and its distinctive 

sign is al-fajr as-Ṣādiq. The latter is determined by the moment 

when daylight is sufficient to specify easily the shape of existing and 

objects. Its signature is the spiral light which is lying horizontally 

and seen on the east horizon. This time of the day can also be ob-

served and supervised by the religious authority so that generaliza-

tion can be provided in practice. The believer can use the observa-

tion method to determine the exact time of the imsāk. Indeed, one 

can check if the silhouette of the mountains or hills is apparent by 

observing the eastern horizon. In addition to this way there is no 

complication in according with data based on the calendar and time 

specifically formed. It also matches with the orders of Shāriʿ. This 

determination of the imsāk time can be done both by own observa-

tion technique with personal conviction and by accordance with the 

calendar and time. However, it should be searched to debate be-

cause the person who observes the sky in cloudy or clear weather 

with the naked eyes gets ethereal good deed. In addition, the Ad-

ministration of Religious Affairs, which is the religious authority of 

the country, may recite in the morning adhān (the call to prayer) 

especially during the month of Ramaḍān, for the public interest in 

order to facilitate the practice Muslims in the time of the Prophet 

Muḥammad. As the morning adhān is considered exceptional, the 
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Sunna of reciting the morning adhāntwice can be performed to es-

tablish the amalgamation in public. The double recitation of the ad-

hānduring the month of Ramaḍān is obviously in accordance with 

the orders of the Shāriʿ. 

Keywords: Illiteracy, sharīʿa, imsāk, fast (Ṣawm), fiḳh, ʿilla 

(cause), condition, adhān. 
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Türk İslam Edebiyatında Tezkire ve Evliyâ Tezkireleri 

Öz 

Klasik edebiyatımızın temel kaynaklarından olan tezkire, 

hatırlamak, anmak anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Tezkire-

ler Arap Edebiyatındaki tabakat kitaplarından esinlenerek ortaya 

çıkmıştır. Araplarda tabakat, Farslarda ve Türklerde tezkire adını 

almıştır. Türk edebiyatında 12. yüzyılda başlamış, 20. Yüzyıla 

kadar devam etmiştir. Türk İslam Edebiyatının vazgeçilmez kay-

naklarından olan tezkirenin yüzlerce örneğine rastlanmaktadır. 

Müslüman Türk coğrafyasında klasik dönem şairlerinin hayatla-

rını tezkirelerden öğrendiğimiz gibi Evliyanın hayatını, kerametle-

rini, menkıbelerini de evliya tezkirelerinden öğrenmekteyiz. Tezki-

reler sayesinde Türk tasavvuf edebiyatı ve tarihi hakkında geniş 

bilgiler elde etmekteyiz. Evliyâ tezkireleri edebiyatımızda daha 

çok çeviri olarak yer almaktadır. Molla Câmi ve Ali Şir Nevâî ile 

başlayan ve Türk İslam Edebiyatının vazgeçilmez kaynaklarından 

kabul edilen evliyâ tezkireleri üzerine 13 tez hazırlandığını tespit 

edebildik. Bunlardan ikisi mezuniyet, yedisi yüksek lisans, dördü 

doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Bu makalede, tezkire, Türk İs-

lam Edebiyatında tezkire ve evliyâ tezkireleri hakkında bilgi ve-

rilmiş, evliyâ tezkirelerinin belli başlıları tanıtılmıştır. Makalede, 

orijinal özellikler taşıyan evliya tezkirelerinin ilim âlemine tanı-

tılması ve kültür hayatımıza yeni bir ışık tutması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tezkire, velî, evliyâ tezkiresi, tasavvuf, 

biyografi 

Turkish Islamic Literature And Tadhkiras Of Saints 

Abstract 

Tadhkira (collection of biographies), which is one of the 

basic resources of Turkish classical literature, is an Arabic word 

meaning to remember. Tadhkiras originated from the books of 

Ṭabaqāt (biographical dictionary) in Arabic Literature. This genre 
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was named Ṭabaqāt by Arabs and tadhkira by Persians and 

Turks. It started in the 12th century in Turkish literature and 

continued until the 20th century. There are hundreds of examp-

les of tadhkiras, which are among the indispensable resources of 

Turkish Islamic literature. We learn about the lives of the poets of 

the classical era in the Muslim Turkish countries from tadhkiras; 

we also learn about the lives, extraordinary incidents and stories 

of saints from the tadhkiras. We get detailed information about 

Turkish Ṣūfi literature and its history thanks to tadhkiras. Tadh-

kiras of saints are mostly translated works in Turkish literature. 

We managed to determine that thirteen theses were prepared on 

tadhkiras of saints, which are regarded among the indispensable 

resources of Turkish Islamic literature, starting with Mullā 

Jāmiʿ and Alī Shīr Navāʾī.  Two of them were graduation theses, 

seven of them were postgraduate theses and four of them were 

doctoral theses. In this article, we give information on tadhkira, 

tadhkira in Turkish Islamic literature and tadhkiras of saints, 

and on the other hand we present the main tadhkiras of saints. 

The aim of the article is to inform the academic world about 

tadhkiras of saints that have original properties and to shed a 

new light on our cultural life.  

Keywords: Tadhkira, saint, tadhkira of saints, Ṣūfism, bi-

ography 

Giriş 

1.Tezkire  

Tezkire sözlük anlamı olarak; isteneni anma, hatıra getir-

me, yâd etme, Reisülküttâp tarafından Divân-ı Hümâyun kâtiple-

rine verilen hürriyet varakası1; not kâğıdı, pusula, varaka, bir 

şehrin içinde bulunan resmî daireler arasındaki yazışma, nüfusa 

                                                   
1 Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Yaʻkût b. Muhammed Firûzâbâdî, el-
Okyânûsu’l-basît fî tercemeti’l-kâmûsi’l-muhît: Kâmûsu’l-muhît tercümesi, trc. 
Mütercim Asım Efendi (İstanbul: 2013), 349. 
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ve esnaf erbabına verilen resmî kâğıt2anlamlarına gelmektedir. 

Terim olarak tezkire, belli bir alanda meşhur olan kimsele-

rin ve genel anlamıyla şâirlerin hayatlarını anlatan, şiirlerinden 

örnekler veren eserdir. Birçok alanda tezkire kaleme alınmıştır. 

Tezkiretü’ş-Şuarâ, Tezkiretü’l-Evliyâ, Tezkire-i Osmâniye, Tezkire-

tü’l-Hattatîn gibi çeşitli konularda tezkire bulunmaktadır.3 

Menâkıb-ı Evliyâ-i Mısır, Tezkire-i Evliyâ-i Bağdat gibi, bir yöre ya-

hut şehirde yaşamış olanları ele alan tezkireler de vardır.4 

Tezkireler, yazıldığı devrin edebiyat ve kültürünü yansıtır-

lar. Konuları; ele aldıkları kişilerin hayatları, faaliyetleri ve eserle-

ridir. Ele aldıkları şahsiyetlerin eserlerinden örnekler vererek ki-

şilikleri hakkında yorum yaparlar. Tezkirecinin bunu yapmadaki 

amacı, bu şahsiyetlerin unutulmamasıdır. Tezkireci bunları ya-

zarken kendi hünerini de gösterir; sanatlı, âhenkli dil kullanma-

ya özen gösterir.5 Tezkire yazarı Dîvan edebiyatının gizli kahra-

manıdır. Onların sayesinde yüzyılların biriktirdiği zevk günümüze 

kadar gelebilmiştir.6 Şunu da unutmamak gerekir ki tezkireler 

sistematik, disiplinli kaynaklar değildir, eksikleri olmakla beraber 

faydalı eserlerdir. 

Tezkirecilik İslam kültürüne ait bir gelenek olup kökeni İs-

lam tarihinin ilk döneminde tefsir ve hadis çalışmalarına kadar 

uzanır. Arapların soylarına düşkünlükleri sebebiyle gelişen7 “ta-

bakat” eserlerinden Türk edebiyatına geçen tezkirenin edebiyatı-

                                                   
2 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Sözlük (Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2005) “Tezkire” 

md., 3:3157.  
3 Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Giriş, ed. Ali Yılmaz (Ankara: Grafiker 
Yayınları, 2012), 21. 
4 Haşim Şahin, “Tarihî Kaynak Olarak Evliyâ Menkıbeleri”, Prof. Dr. Işın Demirkent 
Anısına, (İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2008), 550. 
5 Süleyman Solmaz, Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî), erişim: 11 Haziran 2017, 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78461/ahdi---gulsen-i-suara.html, e-kitap, 
2009, 6. 
6 Mustafa Durmuş, “Tezkireden Biyografiye”, Türk Dünyası Sosyal Bilgiler Dergisi, 
61(Bahar 2012): 289 
7 Serhat Küçük, “Tezkire ve Tezkireciliğin Gelişimi”, Tarih Kültür ve Sanat 
Araştırmaları Dergisi, 1/2 (Bahar 2012): 14. 
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mızdaki ilk örneklerini Ali Şîr Nevâî (öl.1501)’nin Mecâlîsü’n-

Nefâis ve Devletşah (öl. 1507)’ın Tezkiretü’ş-Şuarâ adlı eserleri 

oluşturur. Şâirlerin Osmanlı yönetiminde itibarlı kişiler olmaları 

ve modern dönem araştırmacılarının şairleri daha çok önemse-

mesi dolayısıyla şuarâ tezkireleri öne çıkmıştır. Tezkire yazarları 

daha çok ulema arasından çıkmıştır.8 

Tezkireler, köken olarak tabakat kitaplarına dayanmakta-

dır. Evliyâ tezkireleri şuarâ tezkirelerinden bir buçuk asır önce 

tercüme yoluyla edebiyatımıza girmiştir. Evliyâ tezkirelerinin ilk 

örneklerini oluşturan tabakât kitapları birçok dile çevrilmiş ve 

bazı ilâvelerle yayınlanmıştır.9 

Şuara tezkireleri, şairlerin hayatlarının ve eserlerinin unu-

tulmaması için yazıldığı gibi, evliya tezkireleri de velilerin unu-

tulmamaları için hayatlarını ve kısa menkıbelerini ele alan eser-

lerdir. Şuarâ tezkireleri aynı zamanda dönemin edebiyat anlayı-

şını, edebî zevk ve seviyesini aktarır. Evliyâ tezkireleri ise döne-

min siyâsî, sosyal ve dînî hayatı hakkında okuyucuyu bilgilendi-

rir.10 

Tezkirelerde, hayatı anlatılan şahsiyetlerin doğum tarihleri 

belirtilmezken ölüm tarihleri genellikle belirtilir. Ele alınan kişi-

nin nereli olduğu, hangi dönemde ve kimin döneminde yaşadığı, 

hangi eğitimlerden geçtiği, hangi görevlerde bulunduğu, başından 

geçen önemli olaylar ve önemli eserleri belirtilir. Şairlerin şiirle-

rinden örnekler verilir, velînin kerametleri anlatılır.  Tezkireler üç 

kaynaktan bilgi aktarır: a. Önceki tezkireler, b. Tarih, fıkıh, hadis 

gibi kaynaklar, c. Rivâyetler.11 

2.Evliyâ Tezkireleri 

Müslüman Türk milletinin dînî hayatını ayakta tutmak 
                                                   
8 Solmaz, Gülşen-i Şu’arâ, 6. 
9 Küçük, “Tezkire ve Tezkireciliğin Gelişimi”, 16. 
10 Harun Tolasa, Sehi, Latifi ve Aşık Çelebi tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat 
Araştırma ve Eleştirisi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2002), VII. 
11 Nurullah Alkaç, “İslâmî Edebiyat Geleneğinde Tezkire”. Erişim: 12 Haziran 2017, 
http://simitcay.com 

http://simitcay.com/
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için Allah dostları yüzyıllardan beri hizmet vermiştir.12 Bu Allah 

dostlarına velî veya evliyâ adı verilmiştir. Velî kelimesine sözlükte 

“dost, ahbap, arkadaş, yardımcı, komşu” anlamları verilmektedir 

ve evliyâ da onun çoğul halidir. Hal böyle iken bu kelime halk 

arasında tekil anlamıyla kullanılır. Tasavvuf ıstılahında ise “Al-

lah’ı seven, dost edinen ve onun tarafından dost edinilen” mana-

sında kullanılmıştır. Zaman içinde islâmî kavramlarla gelişen bu 

kelime tabiatüstü manalar içermeye başlamış ve yüzyıllar boyun-

ca halkımızın vazgeçilmezlerinden olup iman esaslarıyla bir anıl-

maya başlanmıştır. Velâyet kavramı öyle yerleşmiştir ki kabul 

etmeyenler neredeyse dinden çıkmış sayılacak hale gelmiştir.13 

Bu düşünce elbette yanlıştır. Halkın bir konuyu abartma özelliği 

burada kendini gösteriyor. Beğendiği kişiyi yüceltiyor ve yüceltir-

ken ona abartılı özellikler yüklüyor. Bu durum o velî zâtın kişili-

ğine zarar getirmez. O kendi hayatını yaşamış ve çevresine nu-

mune bir insan olmuştur. Toplumu irşat etmiş, örnek bir hayat 

bırkamıştır geriye. Bilinçli insanların da zihninde, kalbinde onun 

bu özelliği kalmıştır. 

Dost anlamına gelen velî kelimesi Kur’an-ı Kerim’de birçok 

kere tekrarlanmıştır. “Müminler müminlerin dostudur.” (et-Tevbe 

9/71) “Allah müminlerin dostudur.” (el-Bakara 2/257) “Allah 

takva sahiplerinin dostudur.” (el-Câsiye 45/19) Her mümin Al-

lah’ın dostudur. Tasavvuf, Allah ile kul arasındaki yaklaşmayı 

hedeflediğinden mutasavvıflar için velî veya evliyâ kelimesi kulla-

nılmıştır.14 “Unutmayın ki Allah’a yakın olanların korkmaları için 

bir sebep yoktur. Onlar acı ve üzüntü çekmeyecekler. Onlar ima-

na erişip Allah’a karşı hep bilinçli ve duyarlı kalmaya çalışan 

kimselerdir.”  (Yûnus 10/62) 

                                                   
12 Yazıcıoğlu Ahmed Bican, Âşıkların Nurları (Envârü’l-Âşıkîn), haz. Ahmet Metin 
Şahin (İstanbul: Metin Dağıtım, ts.), 6. 
13 Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Evliya Menâkıbnâmeleri (İstan-
bul: Timaş Yayınları, 2016), 24. 
14 Mustafa Kara, Buhara Bursa Bosna Şehirler/Sûfîler/Tekkeler (İstanbul: Dergah 
Yayınları, 2012), 25. 
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Velî kavramı İslam’ın ilk asrından başlayarak Müslüman 

toplumlarda yer etmeye başlamış ve tarikatlerin ortaya çıkışıyla 

yaygınlaşmış ve “Allah dostu” manasıyla yaşamaya devam etmiş-

tir. Serrâc, Kelâbâzî, Kuşeyrî, Hucvirî, İbn Zeyyât gibi şahsiyetle-

rin eserleriyle daha da yaygınlaşmış ve Müslüman halk arasında 

silinmez bir şekilde yer etmiştir. Peygamberimiz için kullanılan 

“Hâtemu’l-Enbiyâ” terimi gibi veliler için “Hâtemu’l-Evliyâ” kav-

ramının kullanıldığını görmekteyiz. Velîler kendi içinde Nukabâ, 

Nücebâ, Abdal, Evtâd, Kutub gibi mertebelere tabi tutulmuştur.15 

Velî mertebesine erişmiş din ve tarikat büyüklerinin gerçek 

ve efsanevî hayatlarını, kerametlerini anlatan eserlere Evliyâ Tez-

kiresi adı verilmiştir. Bunların en ünlüsü Feridüddîn Attâr’ın ese-

ridir.16 Evliyâ tezkirelerinin doğmasının sebebi tasavvuf kültürü-

nün Müslümanlar arasında yayılmaya başlamasıdır.17Evliyâ tez-

kireleri, menkıbe kitaplarının aksine, birçok velînin hayatını ele 

alır. Her velîye ayrılan kısmın başında o velînin hayatı hakkında 

bilgi verdikten sonra birkaç menkıbesini anlatır. Bu özelliği ile ev-

liyâ tezkireleri menâkıbnâme özelliği taşımazlar ama 

menâkıbnâmelerin habercisi sayılabilirler.18  Menâkıb-nâmeler, 

İslâm edebiyatında velîlerin hayatları etrafında oluşan ve daha 

çok olağanüstü hâl ve kerametlerin anlatıldığı dînî-tasavvufî eser-

lerdir.19 

Bin yıla yakın bir zamandan bu yana evliyâ tezkiresi kitap-

ları kaleme alınmıştır. Bu eserlerle yüzlerce velînin hayatı, eserle-

ri, fikirleri nesilden nesile aktarılmıştır. Böylece velîler bize tanı-

tılmış ve onlarla buluşmamız sağlanmıştır.20 

Türk İslam edebiyatında evliyâ tezkirelerinin önemli yeri 

                                                   
15 Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Evliya Menâkıbnâmeleri, 25-29; Selçuk 
Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar (İstanbul: MÜ. İlahiyat F. Vakfı Yayınları 1994), 90 
16 Agah Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: Dergah Yayınları, 2014), 439. 
17 Kemikli, Giriş, 15. 
18 Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Evliya Menâkıbnâmeleri, 67. 
19 Ramazan Sarıçiçek, “Menâkıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu”, Divan Edebiyatı 
Araştırmaları Dergisi, 17 (Güz 2016): 283. 
20 Kara, Buhara Bursa Bosna, 429. 
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vardır. Çok tercüme edilmesi sebebiyle müellifleri, mütercimleri 

birbirine karıştırılmış olsa da bu eserler okunmaya, yayılmaya 

devam etmiştir.21 Evliyâ tezkireleri Türk edebiyatında 13. asırdan 

itibaren görülmeye başlanır. Bu eserler daha çok Feridüddîn 

Attâr’ın tezkiresinin tercümeleri şeklindedir. Moğol istilasının yer-

le bir ettiği Anadolu’nun yeniden kurulmasında evliyâ tezkireleri-

nin önemli bir yeri vardır.22 Uzun süren savaşların, çalkantıların 

sonucunda halk ümitsizliğe, korkuya, telaşa kapılmıştır. Onların 

bu ümitsiz zamanlarında en büyük destekçileri evliyâ hayatları, 

menkıbeleri olmuştur. Allah dostlarının mücadelesi halkıa mane-

vi destek ve moral kaynağı olmuştur.  

Attar’ın eserinin dışında başka tezkirelerin de tercüme 

edildiğini görmekteyiz. Molla Câmî’nin Nefehâtü’l-Üns, Molla Hü-

seyin Kâşifî’nin Reşehâtü Ayni’l-Hayât, Ebu’l-Leys es- Semer-

kandî’nin Tezkiretü’l-Evliyâ eserlerinin tercümeleri Türk İslam 

edebiyatında karşımıza çıkan ilk evliyâ tezkireleridir. Sinan Pa-

şa’nın Tezkiretü’l-Evliyâ’sı bu alanda önemli eserlerden kabul 

edilir.23 Nazmî-zâde Murtazâ Efendi’nin tezkiresi edebiyatımızda 

özgün tezkirelerdendir. Çalışmalarımıza göre edebiyatımızda ilk 

özgün evliyâ tezkiresi Bağdat Evliyâları’dır. Türk İslam edebiyatı 

sahasında birçok kere çevrilen, özetlenen, adepte edilen, telif ni-

teliğine bürünenler arasından şöhret bulan evliyâ tezkirelerini 

belirledik.  

2.1.Nefehâtü’l-Üns 

Nefehâtü’l-Üns Ali Şîr Nevâî’nin isteği üzerine Molla 

Câmî’nin 1478 (H.883) yılında Farsça kaleme aldığı eseridir. 

Câmî, Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin Tabakâtü’s-Sûfiyye 

kitabından esinlenmiş ve onun birçok bölümünü elden geçirerek 

                                                   
21 Necla Pekolcay, İslâmî Türk Edebiyatı (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2002), 214. 
22 Küçük, “Tezkire ve Tezkireciliğin Gelişimi”, 20.  
23 Orhan Yavuz, Tezkiretü’l-Evliyâ’nın Eski Türkiye Türkçesi İle Tercümesi (Ankara: 
KTB yayınları, 1988), 16. 
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yeniden yazmıştır.24 Ali Şir Nevâî bu eseri Hint ve Türk velîlerini 

de ilâve ederek kendi eseri Nesâyimü’l-Mahabbe Min Şemâyimi’l-

Fütüvve’yi oluşturmuştur. 16. asırda Nefehâtü’l-Üns, Lamiî Çele-

bi tarafından Fütûhu’l-Mücâhidîn li-Tervîhi Kulûbi’l-Müşâhidîn is-

miyle Türkçeye çevrilmiştir. Tercüme edilirken kitaba Anadolu’da 

yaşamış kırk sekiz velî ilave edilmiş ve haklarında geniş bilgi ve-

rilmiştir. Tercüme-i Nefahâtü’l-Üns ismiyle meşhur olmuştur.25 

2.2.Nesâyimü’l-Mahabbe Min-Şemâyimi’l-Fütüvve 

Bu eser, Molla Câmî’nin Nefehâtü’l-Üns Min-Hazerâti’l-

Kuds adlı eserinin Ali Şîr Nevâî tarafından Çağataycaya tercüme 

ve ilavesinden oluşmaktadır. Bu eserde 770 velînin hayatı dile ge-

tirilmiştir. Nevâî, Câmî’nin eserinde adı geçen 601 velîden 

596’sını tercüme etmiş, 170 velî de kendi ilave etmiştir. Bunların 

bir kısmı Türk bir kısmı da Hint kökenlidir.26 

2.3.Reşâhât-ı Aynü’l-Hayât 

Ali b. Hüseyin es-Sâfî tarafından 1514 (H.909)’te Farsça 

yazılan bu eser, 1594 (H. 993)’te ilk defa Mehmed ibn Mehmed 

Şerîf el-Abbâsî tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu eserde 

veliler daha çok tarikatları bakımından incelenmiştir.27 Bütün ta-

rikat erbabına yer veren müellif Nakşibendî tarikatına daha fazla 

yer vermiştir. Anadolu’da yetişen velîlerin gelişmesinde, ilim ve 

irfan sahibi olmasında bu eserin büyük katkısının olduğu söyle-

nebilir.28 

2.4.Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi 

Ebu’l-Leys es-Semerkandî tarafından tercüme edildiği ve 

                                                   
24 Süleyman Uludağ, “Nefhatü’l-Üns”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
(Ankara: TDV Yayınları 2006), 32: 521. 
25 H. Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar (İstanbul: Ensar Neşriyat, 
2014), 78. 
26 Kemal Eraslan, Ali Şir Nevâyî Nesâyimü’l-Mahabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve (An-

kara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 1996), 39. 
27 Orhan Yavuz, Anadolu Türkçesiyle Yapılan En Eski Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi ve 
Dil Özellikleri (İnceleme-Gramer-Metin) (Konya: Tablet Kitabevi, 2006), 29. 
28 Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Ankara: TDV Yayın-
ları, 1993), 23. 
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düzenlendiği söylenen bu eserin 15. yüzyılda telif edildiği tahmin 

edilmektedir. Müellifi bilinmeyen eser, yirmi babdan oluşur ve 

her babda on hikâye yer alır. Bab başlıklarına bakarak bu eserin 

ahlâkî bir eser olduğu söylenebilir.29 Attar tercümelerindeki ben-

zerliklere bakılarak bu eseri yazanın Attâr’ın Tezkiretü’l-

Evliyâ’sından yararlandığı söylenebilir.30 

2.5.Âşık Ahmed’in Câmiu’l-Ahbâr İsimli Tezkiretü’l-

Evliyâ’sı 

Âşık Ahmed’in eline Moğolca yazılmış mensur bir evliyâ 

tezkiresi geçer. Moğolcayı bilen müellif bu eseri zevkle okur ve bir 

eser bırakmak amacıyla kitabı tercüme etmeye başlar. Âşık Ah-

med, aslı mensur olan bu eseri Camiü’l-Ahbâr adıyla manzum 

olarak tercüme eder. 12.239 beyitten oluşan eser mesnevi tarzın-

da yazılmıştır. Çeşitli konular, hikâyelerle işlenir. Evliyâ hayatını 

nasihat amacıyla anlatır. Eserin İkinci Murad zamanında telif 

edildiği tahmin edilmektedir.31 

2.6.Tezkiretü’l-Evliyâ 

Sinan Paşa’nın kaleme aldığı bu eser Attâr’ın tezkiresinin 

başlangıç kısmının tercümesidir.32 Eser, yirmi sekiz evliyâ men-

kıbesinden meydana gelmektedir. Sinan Paşa bu eserde gerekli 

gördüğü yerlerde şerh düşmüş, kendi düşüncelerini de ilave ede-

rek Attar’dan farklılıklar ortaya koymak suretiyle esere telif özel-

liği kazandırmıştır. Eseri, Emine Gürsoy Naskali dil ve lehçe yö-

nünden incelemiş ve özgün metinle birlikte yayınlamıştır.33 Sinan 

Paşa yirmi sekiz velîyi tercüme etmiş, diğerlerini bilinmeyen bir 

sebepten tercüme etmemiştir.34 

                                                   
29 Selahattin Olcay, Tezkiretü'l-Evliyâ Tercümesi (İnceleme-Metin-İndeks) Ebu'l-Leys 
Semerkandî (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1965), 7. 
30 Küçük, “Tezkire ve Tezkireciliğin Gelişimi”, 23. 
31 Küçük, “Tezkire ve Tezkireciliğin Gelişimi”, 23-25. 
32 Mertol Tulum, Sinana Paşa Tazarrunâme Yakarışlar Kitabı (İstanbul: Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014), 25. 
33 Emine Gürsoy Naskali, Sinan Paşa Tezkiretü’l-Evliyâ (Ankara: KTB Yayınları, 
1987), 16. 
34 Küçük, “Tezkire ve Tezkireciliğin Gelişimi”, 27. 
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2.7.Ziyâret-i Evliyâ 

Ziyâret-i Evliyâ Hoca-zâde Ahmet Hilmi tarafından kaleme 

alınmıştır. Eserde, İstanbul’daki Halvetiye tarikatı şeyhlerinin 

hayatları kronolojik olarak işlenmiştir. Başta evliyâ ziyaretlerini 

anlatan müellif, daha sonra biyografi kısmına geçmiş ve velîlere 

ait menkıbeler anlatmıştır. Daha sonra bu zatların eserlerini ve 

ölüm tarihlerini belirttikten sonra kendileriyle ilgili verdiği bazı 

örnek beyit ve kıtalarla sonlandırmıştır.35 

2.8. Sefîne-i Evliyâ 

Hüseyin Vassâf, bir gün sahaflardan, Mehmed Sâmî Sün-

bülî’nin, erenlerin isimlerini ve tarikat silsilelerini içeren Esmâr-ı 

Esrâr adlı risâlesini alır. Müellif, bu eserden ilham alarak velîlerin 

biyografilerini yazmaya karar verir. Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr Şerh-i 

Esmâr-ı Esrâr adını verdiği eserini yirmi beş senede tamamladığı-

nı belirtir. Ancak eser Esmâr-ı Esrâr’ın şerhi değildir. Bu isim-

lendirme kendisine Sefîne-i Evliyâ’yı yazma ilhamını verdiği için 

Esmâr-ı Esrâr müellifine bir şükran ifadesi olarak bu ismi kul-

lanmıştır. Esmâr-ı Esrâr elli dört sayfadan oluşan bir risâle iken 

Sefîne-i Evliyâ, pîrlerin, sûfîlerin biyografisini, eserlerinden örnek-

leri içeren beş ciltlik hacimli bir eserdir. Vassâf, 1900’ün sonun-

da yazmaya başladığı eserin müsveddelerini 1923’ün Ekimin’de 

tamamlar ve 1924’ün Aralık ayına kadar temize çeker. Vassâf, 

devrinin meşhur şeyhlerinin vefatı münasebetiyle kaleme aldığı 

veya başkaları tarafından yazılan tarih manzumelerini Sefîne’ye 

almakla eseri tarih ve edebiyat açısından da önemli hâle getirir. 

Sefîne-i Evliyâ daha müellif hayatta iken basılması için matbaaya 

verilmiş ancak alfabe değişikliğinden dolayı daha sonra yayınla-

nabilmiştir. Vassâf, ömrünün son çeyrek yüzyılını tasavvuf ile il-

gili araştırmalara ayırmış, bu yolla birçok bilgiyi kaynağından 

almış ve bize doğru bir şekilde aktarmıştır. Bu eserde Osmanlı 

                                                   
35 Recep Şükrü Güngör, Nazmî-zâde Hüseyin Murtazâ’nın Tezkire-i Evliyâ-i Bağdâd 
İsimli Eseri (İnceleme-Tenkitli Metin- Dizin) (Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, 2017), 
5.  
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topraklarında yaşayan yaklaşık 2000 sufî tanıtılmıştır.36 

2.9. Bağdat Evliyâları 

Müellifi bilinmeyen Bağdat Evliyâları Türkiye Gazetesi Ya-

yınları Ansiklopedi Grubu tarafından 2005 yılında iki cilt hâlinde 

yayımlanmıştır. Eserde sahâbelerden itibaren on dokuzuncu yüz-

yıla kadar Bağdat’ta yaşamış İslam büyükleri anlatılmaktadır. 

Velînin hayatı anlatılarak menkıbelerinden ve kerametlerinden 

örnekler verilmiş, nasihatleri ele alınmıştır.37 

2.10.Tezkire-i Evliyâ-i Bağdâd (Câmiu’l-Envâr Fî 

Menâkibi’l-Ahyâr) 

Bağdat bölgesinde yaşamış ve mezarı orada bulunan ev-

liyânın hayatlarını anlatan eser 1667 (1077)’de Bağdat vâlisi 

Uzun İbrâhim Paşa’nın isteği ile Bağdat velîlerinin unutulmama-

sı, mezarlarının kaybolmaması ve ziyaret edilmesi için yazılmış, 

ancak dönemin siyasi çalkantıları nedeniyle çalışma yarım kal-

mıştır. 1681 (1092)’de başka bir İbrahim Paşa’nın Bağdat’a vâli 

olması ve bu eseri müelliften tamamlamasını istemesi üzerine 

Murtazâ Efendi, eseri genişleterek yeniden yazmıştır.38 Nazmî-

zâde Hüseyin Murtazâ’nın tezkiresi, Bağdat bölgesinde yaşamış 

evliyânın, âriflerin, sûfîlerin hayatlarını, kerâmetlerini işlemekte-

dir. Her velînin anlatımına secîli sözlerle başlanmış, onun aile 

bağı kısaca anlatılmıştır. Velîler kısaca tanıtıldıktan sonra haya-

tına değinilmiş ve daha sonra da kerâmetleri, düşünceleri ve di-

ğer zatların onlar hakkındaki sözleri işlenmiştir.39 

 

 

                                                   
36 Mustafa Kara, “Hüseyin Vassaf’ın Sefîne-i Evliyâ ve Gülzâr-ı Aşk’ı”, Tasavvuf: İlmî 
ve Akademik Araştırma Dergisi, 17, (Bahar, 2006): 323-327. 
37 Türkiye Gazetesi Ansiklopedi Grubu, “Takdim”, Bağdat Evliyâları Ansiklopedisi, 
(İstanbul: Türkiye Gazetesi Yayınları, 2005) 2: 6. 
38 Tahsin Özcan, “Nazmî-zâde Murtazâ Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansi-
klopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 32: 462. 
39 Güngör, Nazmî-zâde Hüseyin Murtazâ’nın Tezkire-i Evliyâ-i Bağdâd İsimli Eseri, 
14. 
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3.Evliyâ Tezkireleri Üzerine Yapılan Tezler 

3.1.Tercüme-i Tezkiretü’l-Evliyâ Üzerinde Lisânî Bir 

Çalışma.  

Türkân Aksu tarafından 1941 yılında İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesinde mezuniyet tezi olarak hazırlanmıştır. Ev-

liyâ tezkireleri ile ilgili ilk eser bu tez çalışmasıdır. Çalışma İÜ 

Türkiyât Enstitüsü 120 numarada kayıtlıdır. 

3.2.Anadolu Türkçesi ile Tezkire el-Evliyâ Tercümesi-

nin Gramer Hususiyetleri. 

Necla Pekolcay tarafından 1946 yılında İstanbul Üniversi-

tesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet tezi olarak hazırlanmıştır. 

Çalışma İÜ Türkiyât Enstitüsü 252 numrada kayıtlıdır. 

3.3.Uygurca Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi.  

Verdî Kankılıç tarafından 1972’de İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesinde doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Çalış-

ma İÜ Türkiyât Enstitüsü 1300 numarada kayıtlıdır. 

 3.4.Anadolu Türkçesi ile Yapılan En Eski Tezkiretü'l-

Evliyâ Tercümesi ve Dil Özellikleri (2 cilt).  

Orhan Yavuz tarafından 1986’da doktora tezi olarak hazır-

lanan eser 355 sayfadan ibarettir. Eser 1988 yılında Kültür ve 

Turizm Bakanlığı yayınları arasında basılmıştır. Tezkirede, Arap, 

Fars ve Türk edebiyatlarında tezkireler hakkında bilgi verildikten 

sonra Attâr’ın hayatı ve eserleri anlatılmıştır. Daha sonra da 

Attâr’ın Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi incelenmiştir. Tercümeleri, 

eserin özellikleri ve bazı tercümlerle mukayesesi yapılmıştır. Bun-

lardan sonra metnin transkripsiyonu verilmiş ve sonuna da lü-

gatçe hazırlanmıştır.  

3.5.XIV. Yüzyıla Ait Anonim Bir Evliya Tezkiresinin 

100 Varakının Çevirisi Üzerine Bir Araştırma.  

Nazan Kırımhan tarafından 1988 yılında Erzurum Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi ola-

rak hazırlanan eser 204 sayfadan oluşmaktadır. 
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3.6.Değişik Bir Tezkiretü'l-Evliya Metni (inceleme-

dizin-metin).  

Önder Öz tarafından 1992 yılında yüksek lisans tezi olarak 

hazırlanan eser 448 sayfadan ibarettir. Bu eser, Eski Anadolu 

Türkçesi dönemi dili ile tercüme edilmiş olan bir evliyâ tezkiresi 

metni üzerine hazırlanmış çalışmadır. Giriş bölümünde; eser, ya-

zarı, dil özellikleri ve eserin diğer evliyâ tezkireleri metinlerinden 

farklılıkları hakkında bilgi verilmiştir. 

3.7. Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi [1a-104a] (Giriş-

Metin-Dizin).  

Özlem Demirel tarafından 2005 yılında yüksek lisans tezi 

olarak hazırlanan eser 685 sayfadan oluşmaktadır. Eser, Attar'ın 

eserinin Millî Kütüphane A-4983'te kayıtlı olan nüshasının ilk 

kısmının tercümesidir. Oğuz yazı dilinin on üç ve on altıncı yüz-

yıllar arasındaki dönemi ile Batı Türk yazı dili ve edebiyatı çalış-

malarına katkıda bulunma amaçlanmıştır. Çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde eser ve şu ana kadar yapılan 

Tezkiretü'l-Evliyâ tercümeleri hakkında bilgi verilmiştir. Metin 

bölümünde eserin transkripsiyonlu çevirisi yapılmıştır. Dizin bö-

lümünde ise Tezkiretü'l-Evliyâ adlı eserin gramatikal dizini yer 

almaktadır.  

3.8. Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi [103b-207a] (Giriş-

Metin-Dizin).  

Harun Aydın tarafından 2005 yılında yüksek lisans tezi 

olarak hazırlanan eser 440 sayfadan oluşmaktadır. Attâr’dan ter-

cüme edilen eser Millî Kütüphanede A-4983 numaralı arşivde ka-

yıtlıdır. Eserin 104-207 varakları arası dil açısından incelenmiş 

sonuna tıpkıbasım konulmuştur. Eserin ilk bölümünü Özlem 

Demirel yüksek lisans tezi olarak çalışmıştır. Yazar, Attâr’ın tek 

mensur eserini uzun okumalar, araştırmalar sonunda evliyânın 

unutlamaması, okuyanlara ibret olması için yazdığını belirtmek-

tedir. 
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3.9. Tezkiretü’l-Evliyâ (Giriş, Metin, İndeks).  

Mustafa Kuğu tarafından 2006 yılında yüksek lisans tezi 

olarak hazırlanmış olup 850 sayfandan oluşmaktadır. Bu eser, 

16. yüzyılda Nureddîn Alî bin Kiçikne Seyyid Alîyyu'ş-Şalqanî ta-

rafından Mısır'da Farsçadan Doğu Türkçesine çevrilmiş olan Tez-

kiretü'l-Evliyâ'ya ait 138 varağın transkripsiyonunu içerir. Nüs-

halardan Doğu Türkçesi ile yazılmış olanları, Paris'te ve İstan-

bul'da bulunmaktadır. Bu çalışma Giriş, Metin, Dizin ve Tıpkıba-

sım bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda varakların 

tıpkıbasım örnekleri verilmiştir. 

3.10.Bir Tezkiretü'l-Evliya tercümesi (Giriş-inceleme-

metin-söz).  

Uluhan Özalan tarafından 2009’da yüksek lisans tezi ola-

rak hazırlanan eser, 466 sayfadan oluşmaktadır. Kayseri Râşid 

Efendi Kütüphanesinde 27317 numarada kayıtlı bulunan yazma 

üzerinde yapılan çalışma giriş, yazılış özellikleri, ses bilgisi, şekil 

bilgisi, metin, sözlük ve özel adlar indeksinden oluşmaktadır. Gi-

riş bölümünde eser, yazar ve eserin diğer nüshaları üzerine yapı-

lan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde eserin 

yazılış özellikleri, verilen örneklerle ortaya konulmuştur. Ses bil-

gisi bölümünde, ünlü ve ünsüzlerle ilgili metinde karşılaşılan ses 

olayları örneklerle açıklanmıştır. Şekil bölümünde, eserde tespit 

edilen ekler tasnif edilerek örnekleriyle sunulmuştur. Daha son-

raki bölümlerde eserin transkripsiyonlu metni, eserden alınan 

cümlelerle oluşturulan sözlük ve özel adlar indeksi yer almakta-

dır. 

3.11.XVI. Yüzyıla Ait Bir Tezkiretü'l-Evliyâ Tercümesi 

(giriş-metin-sözlük-tıpkıbasım).  

Serhat Küçük tarafından 2011 yılında doktora tezi olarak 

hazırlanan eser 417 sayfadan oluşmaktadır. Eser, XVI. yüzyılda 

Feridüddîn Attâr'ın Tezkiretü'l-Evliyâ isimli eserinin Türkçeye 

mensur tercümesinin çevriyazıya aktarımı ve metin sözlüğünden 

ibarettir. Eserin tercümesi 16. yüzyıl sonlarında İsfendiyaroğulla-

rı (Candaroğulları) devrinde Hacı Hüsrev b. Abdullah tarafından 
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istinsah edilmiştir. Bu eser, konusundan ziyade beylikler döne-

mine ait olması bakımından önemlidir. 

3.12.Ferîdüddîn-i Attâr'ın Tezkiretü'l-Evliyâ'sının 

Türkçe Tercüme Nüshaları Üzerinde Mukâyeseli Bir İncele-

me. 

Nesibe Kablander tarafından 2015 yılında yüksek lisans 

tezi olarak hazırlanan eser 413 sayfadan oluşmaktadır. Tezkire-

tü'l-Evliyâ'nın Batı Türkçesi tercümelerinin muhtelif kütüphâne-

lerde çok sayıda nüshası bulunmaktadır. Bunların bir kısmı eski 

Anadolu Türkçesi ile yapılmış tercüme nüshaları iken diğer bir 

kısmı Osmanlı Türkçesi sahasına aittir. Tezkiretü'l-Evliyâ tercü-

meleri üzerine şu ana kadar nüshaların tavsifi ve tasnifi hakkın-

da müstakil bir araştırma yapılmamıştır. Bu eserde, tercümeler 

ve mütercimler üzerinde durulmuştur. Yazma eser kütüphânele-

rindeki nüshalar arasında mukayeseler yapılmıştır. Tezkiretü'l-

Evliyâ hakkında günümüze kadar yapılan çalışmaların genelinde 

tekrar edilen bazı hatalı bilgilerin tashihi ve eserin Batı Türkçesi 

tercümelerinin sayısına dair bir tespiti yapılmıştır.  

3.13.Nazmî-zâde Hüseyin Murtazâ’nın Tezkire-i Evliyâ-

i Bağdâd İsimli Eseri (inceleme-tenkitli metin- dizin). 

Tarafımızdan 2017 yılında doktora tezi olarak hazırlanan 

eser 351 sayfadan oluşmaktadır. Murtazâ Efendi’nin Tezkire-i Ev-

liyâ-i Bağdâd isimli eseri, transkripsiyonlu ve mukayeseli olarak 

ele alınmıştır. Otuz yedi nüshası tespit edilen Tezkire-i Evliyâ-i 

Bağdâd’ın Topkapı Sarayı Müzesi R.1501, Kılıç Ali Paşa 784, Se-

lim Ağa 779, Nadir Eserler 2512, Bağdatlı Vehbi Efendi 1259 

numaralı beş nüshası transkript edilerek, nüshalar arasında 

karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmada tezkire ve evliyâ tezkireleriy-

le ilgili bilgiler verilerek 17. yüzyılda yaşamış olan Murtazâ Efen-

di’nin biyografisi, eserleri ve yararlandığı kaynaklar incelenmiştir. 

Eser, Attâr tezkiresinin tercümesi ve Sinan Paşa’nın Evliyâ Tezki-

resi ile karşılaştırılmıştır. Bu eserde velîlerin hayatları, menkıbe-

leri ve tasavvuf hakkında bilgiler verilmiştir. Tezkire-i Evliyâ-i 
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Bağdâd, evliyâ tezkireleri arasında önemli bir yere sahiptir. Eser, 

ilk özgün Türkçe Evliyâ tezkiresi olma özelliğini taşımaktadır.  

4.Sonuç 

Tezkireler arasında evliyâ tezkireleri’nin önemli bir yeri 

vardır. Bu makalede Türk İslam Edebiyatı sahasına dâhil edebi-

leceğimiz evliyâ tezkirleri ve onlar hakkında yapılan çalışmalar 

tanıtılmaya çalışılmıştır. Evliyâ hayatlarını anlatan eserler, top-

lumumuzun dine bağlılığını, dînî heyecanını artırmış ve manevi 

güç katmıştır. Siysi çalkantıların çok olduğu dönemlerde evliyâ 

tezkireleri Müslüman fertleri ayakta tutmaya çalışmıştır.  

Evliyâ hayatları, menkıbeleri anlatılırken iman esasları, 

ibadetler ve siyer örnekleri ele alınmış ve okuyanın, dinleyenin 

ibret alması, din bilgisini geliştirmesi amaçlanmıştır. Evliyâ tezki-

releri dil bakımından da örnek metinler olmuştur. Secîli anlatım-

ları, şiirlerden misaller sunmaları, zengin dil kullanmaları bakı-

mından hem kültür kaynağı hem de edebî zevki geliştirici metin-

ler olmuşlardır.    

Evliyâ tezkireleri de diğer tezkireler gibi değişiklik göster-

mektedir. Bir şehrin velîlerini anlatan evliyâ tezkireleri olduğu gi-

bi belli başlı isimleri anlatan tezkireler de vardır. Attar’ın evliyâ 

tezkiresi bu alanın ilk eseridir. Müellifi belli olmayan evliyâ tezki-

releri bulunmakla beraber edebiyatımızda müellifi belli Türkçe 

yazılan ilk telif eser, Bağdatlı Nazmî-zâde Hüseyin Murtazâ’nın on 

yedinci yüzyılda kaleme aldığı Tezkire-i Evliyâ-i Bağdat isimli tez-

kiresidir. Sinan Paşa’nın Evliyâ Tezkiresi ise Attar’dan çeviri ol-

makla birlikte telif özelliği taşıyan önemli bir tezkiredir.  

Evliyâ tezkirelerinde, velîlerin hayatlarından önemli zaman 

dilimleri, talebeleriyle, müritleriyle yaşadığı ilginç vakalar üzerin-

de durulmuştur. Velîlerin hayatlarını anlatırken müelliflerin de-

ğerlendirmeler yaptığı, âyet, hadis, güzel söz ve şiirlerden, ri-

vâyetlerden yararlandığı ve ibret için bunları aktardığı görülmüş-

tür. Evliyâ tezkirelerinin bazılarında velîlerin ölüm tarihleri, me-

zarlarının nerede ve ne durumda olduğu belirtilirken bazılarında 
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ise belirtilmemiştir. 

Evliyâ tezkirelerinde, Allah dostu anlamına gelen velîlerin 

hayatları anlatılarak Müslüman halkı İslam inancına teşvik etme, 

gayrete getirme ve onlarda heyecan uyandırma amacı güdülmüş-

tür. 

Evliyâ tezkireleri edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji, biyog-

rafi gibi birçok alanın kaynağı olmuştur. Bu bakımdan birçok 

sosyal bilimciyi ilgilendiren bu eserler toplum hayatımızın vazge-

çilmez kaynaklarıdır ve yüzyıllardan beri okunmaya, anlatılmaya 

devam edilmektedir.  

Evliyâ tezkireleriyle ilgili çalışmalardan hareketle Müslü-

man Türk toplumunu ayakta tutan temellerden birinin islâmî ya-

şayış olduğunu ve bunu da velî, evliyâ, Allah dostu gibi isimlerle 

vasıflandıran insanların hayatlarıyla temsil ettiğini söyleyebiliriz.   
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Turkish Islamic Literature And Tadhkiras Of Saints 

 

Summary  

Tadhkira (collection of biographies), which is among the 

basic resources of our classical literature, means to remember, to 

mention. Tadhkiras of Turkish literature originated from the books 

of Ṭabaqāt (biographical dictionaries) in Arabic Literature. Writing 

tadhkiras started in the 12th century and continued up to 20th 

century. There are hundreds of examples of tadhkiras, which are 

regarded as one the most important resources of Turkish Islamic 

literature.  

We learn about the lives of our poets of the classical era 

generally from tadhkiras; we also learn about the lives, extraordi-

nary incidents and stories of saints (awliyā) from the tadhkiras of 

saints. Tadhkiras were written in several fields. There are tadhki-

ras in various issues like Tadhkirat al-shuʿarā (tadhkiras of poets), 

Tadhkirat al-awliyā (tadhkiras of saints),  Tadhkirat al-ʿOthmānī 

(Ottoman tadhkiras) and Tadhkirat al-Hattatîn (tadhkiras of callig-

raphers). There are also tadhkiras dealing with the people living in 

a certain region or city like Manāqib al- awliyā al Miṣr and Tadhki-

rat al-awliyā al-Baghdad. We get detailed information about Turk-

ish Ṣūfi literature and its history from tadhkiras. Tadhkiras reflect 

the culture of the era when they were written. Their topics are the 

lives, activities and works of the people they deal with. They give 

examples from the works of the people they deal with and make 

interpretations about their personalities. An author of Tadhkira 

does such an action so that these people are not forgotten. When a 

tadhkira writer writes about them, he also shows his skill; he tries 

to use an artistic and harmonious style. 

Allāh’s friends have served for hundreds of years in order to 

sustain the religious life of the Muslim Turkish nation. Those 

friends of Allāh are called wali (saint); the plural form is awliyā 
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(saints). Wali lexically means “friend, buddy, helpmate and neigh-

bor”; awliyā is its plural form. However, awliyā is used as a singu-

lar word in colloquial speech. In Ṣūfi terminology, it is used in the 

sense of “he who loves Allāh, becomes a friend of Allāh and is be-

friended by Allāh”.  

The concept wali started to be used in the first century of 

Islam in the Islamic communities and became widespread with the 

emergence of tārīkhas; it continued to exist with the meaning 

Allāh’s friend. It became even more widespread with the works of 

the people like Sarraj, Kalabadhi, Qushayri, Hujwiri and Ibn 

Zayyad, and settled among the Muslim people permanently. We 

see that the term “khātam al-awliyā” is used for saints like the 

term “khātam al-anbiyāʾ” used for the Prophet. Walis (saints) have 

degrees like Nuqabā, Nujabāʾ, Abdāl, Awtād and Quṭb. 

Tadhkiras of saints started to appear in Turkish literature 

in the 13th century. They are generally translations of Farīd al-Dīn 

ʿAṭṭār's tadhkira. Tadhkiras of saints played an important role in 

the resettlement of Anatolia, which was demolished by mongol 

invasion. The people became hopeless, afraid and panicky as a 

result of long wars and disorders. The greatest support for them at 

those times of despair was the lives and stories of saints. We see 

that some other tadhkiras were also translated along with that of 

Attar. The translations of Mullā Jamī’s Nafahat al-uns, Mullā Ḥu-

sayn al-Kāshifī's  Rashaḥāt ʿayn al-ḥayāt, and Abū l-Lays al-

Samarqandī’s tadhkira'l- awliyā  are the first tadhkiras of saints 

we see in the Turkish-Islamic literature. According to our re-

search, the first original Turkish  tadhkira of saints in our litera-

ture is Nazmî-zāde Murtazā Efendi’s Baghdad's awliyā (Saints of 

Baghdad). The lives and stories of saints and information about 

taṣawwuf (Ṣūfism) are given in this book, which was prepared by 

us in 2017 as a doctoral thesis.   

When lives and stories of saints were narrated, principles of 
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belief, deeds of worshipping and examples from the life of the 

Prophet were dealt with; thus, the ones who read and listened to 

them were meant to take lessons and improve their religious 

knowledge. Tadhkiras of saints became exemplary texts in terms 

of language. Rhymes in prose, examples from poems, usage of rich 

language in tadhkiras enabled them to become both sources of 

culture and texts that develop literary pleasures. 

Important time periods in the lives of saints, interesting in-

cidents between saints and their students and followers are nar-

rated in tadhkiras of saints. It is seen that the writers make eval-

uations while narrating the lives of saints, quote verses of the 

Qurʾān, ḥadīths of the Prophet, aphorisms, poems and narrations 

so that people will take lessons. The dates of death of saints, the 

place of their graves and how the graves are now are mentioned in 

some tadhkiras of saints but they are not mentioned in others.      

Tadhkiras of saints became resources for several fields like 

literature, history, sociology, psychology and biography. Therefore, 

those books, which interest many social scientists, are indispen-

sable resources of our community life; they have been read and 

narrated for centuries.  

Acting upon the studies on tadhkiras of saints, we can say 

that one of the foundations that keep up the Muslim Turkish 

community is Islamic life and that people called saints and friends 

of Allāh represent it in their lives. 

We have determined that thirteen theses have been pre-

pared up to now on tadhkiras of saints, which started with Mullā 

Jāmiʿ and Alī Shīr Navāʾī and which are regarded as indispensable 

resources of Turkish Islamic literature. We did not include non-

academic publications in this study. Thus, we have observed that 

studies on this topic are very few. Among the studies, two of the 

tadhkiras of saints were prepared as graduation theses, seven of 

them as master’s theses and four of them as doctoral theses. We 

give information on tadhkira, tadhkira in Turkish Islamic litera-
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ture and t tadhkiras of saints in this essay. We have tried to intro-

duce main tadhkiras of saints.  

Keywords: tadhkira (tezkire), wali (saint), tadhkira of saints, 

taṣawwuf (Ṣūfism), biography 
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İmam Buhârî’nin el-Edebü’l-Müfred İsimli Eserindeki Metodu 

Öz 

Meşhur hadis âlimlerinden İmam Buhârî, en büyük muhad-

dislerden kabul edilmektedir. İslam kütüphanelerine kendisinden 

sonra gelen nesillerin faydalandığı zengin bir hazine bırakmıştır. 

İmam Buhârî’nin el-Edebü’l-Müfred isimli kitabı, Müslümanlar için 

bir bakıma hadis ve ahlak kaynağı sayılmaktadır. Bu yönüyle bu 

eser İslâm ahlakı ve nebevî âdâp konusunda İslâm âlimlerinin kendi 

yöntemini elde ettiği kıymetli bir eserdir. 

Bu araştırma, söz konusu kitabın önemini ve konusunu 

açıklama, eserin müellifine nispetinin doğruluğunun yanı sıra, 

İmam Buhârî’nin metin ve isnad alanındaki yöntemini beyan etmeyi 

hedeflemektedir. Çalışmamızda müellifin, isnad açısından ricâl ilmi, 

hadis tahammül ve eda yolları, senetler hakkında bir takım tespitler 

yapma; metin açısından ise bâb başlıkları, muhteva değerlendirme-

si, metinlerin tekrarı ve kısaltılması gibi konulardaki yöntemini ele 

almaya gayret ettik. 

Öte yandan bu çalışma, amellerin faziletleri hakkında İmam 

Buhârî’nin zayıf hadisle amel etme konusundaki görüşlerini açıkla-

mayı amaçlamaktadır. Zira bu mesele hakkında özellikle İmam 

Buhârî’ye sonraki asırlarda büyük eleştiriler yöneltilmiştir. 

Ayrıca araştırmamız genel olarak şer’i ilimleri elde etmek is-

teyen, özellikle de hadis ilminde uzmanlaşmak isteyen kimseler için 

muhaddislerin senet ve metne dair metodunu öğrenmenin önemini 

vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Edebül-Müfred, Buhârî, Hadis, 

Amellerin faziletleri, Zayıf hadis, Metod.   
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The Methodology of Imām al-Bukhārī In al-Adab al-Mufrad 

Abstract 

Imām al-Bukhārī is considered as one of the prominent 

ḥadīth scholars, and he enriched the Islamic library with a great 

number of valuable books of prophetic ḥadīth. Prophetic manners 

and character are considered as the pure source from which the 

entire Islamic nation derive their unchangeable moral system and 

nations are valued by their own morality. This is why the book of al-

Bukhārī's book entiteled al-Ādāb al-mufrad can be considered as a 

reference in terms of ḥadīth and ethics for the entire Muslim nation. 

This study aims to show the prominent status of this book 

and the issues it tackles. It also proves the authenticity of its au-

thorship and shows Imām al-Bukhārī's methodology as regards the 

isnād (narration) and matn (text) of prophetic ḥadīth. The isnād is 

dealt with from the perspective of narrators, varieties of ascriptions, 

ways of reporting and reception of ḥadīth, and comments on and 

judgment of ascriptions. As for the matn is studied from the view-

point of division of topics, comments on texts, repetition of texts, 

and summing up of texts. 

The study also aims to show Imām al-Bukhārī's attitude as 

regards the use of weak ḥadīth in good manners – an issue of great 

controversy and misunderstanding in modern times. 

The study further seeks to show the importance of the 

knowledge of the methodology of ḥadīth scholars for students of 

sharīʿa in general and for specialists of prophetic ḥadīth in particu-

lar. 

Keywords: Imām al-Bukhārī, ḥadīth, good manners, weak, 

methodology. 
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 األدب المفردمنهج اإلمام البخاري في 
 مـقـــدمــــة

د اهلل هذا الدين مبواهب نادرة عجيبة فتح كتابُه احلكيم مغاليقه أيّد لقد ا، وسدَّ
حديث نبيِّه الكرمي هنجها، فّبزت الدنيا وفاقت العامل مبا قدمت من علوم وأجنزت من 
حضارة، كان منها أئمة احلديث رضوان اهلل عليهم أمجعني من الصحابة فالتابعني مث من 

صدورهم بتلك احلافظة العجيبة، يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم بعدهم، فحفظوا 
محايًة له من النسيان  مث مجعوه يف مصنفات، ف زيادة يف احلفظ والضبطوأودعوه الصح

والغلط، إذ طالت األسانيد وتشعبت، وكثرت الروايات لكل حديث وتعددت، فأعىي 
احلوافظ ضبطُها بدقة، وأعوزت ذاكرة الصدور مساعدة ذاكرة السطور، فكثرت أنواع الكتب 

 ؤلفيها واختلفت أساليبهم ومقاصدهم فيها.املؤلفة يف احلديث الشريف، وتنوعت مناهج م
وهكذا كان من األمهية مبكان أن يعلم طالب احلديث مناهج احملدثني يف الرواية، تلك        

املناهج اليت ضبطت ضبطًا ال يقاربه ضبط، سواء يف الرواية الشفهية أو يف الرواية الكتابية، 
يف علم احلديث والتفقه فيه، وقد اخرتت   يستطيع الطالب فهم مقاصد احملدثني الفنية هكذاو 

املفرد(، وقمت بقراءته ودراسته للتعرف على  البخاري رمحه اهلل املسمى )األدب كتاب اإلمام
من حيث الصناعة احلديثية، ال من حيث موضوعات املنت  منهج هذا اإلمام فيه سنداً ومتناً 

 .و نقده
 أهمية البحث وسبب اختياره

مهم مفيد يف بابه، بل يف مصنفات احلديث عمومًا لكونه من األدب املفرد كتاب 
 تصنيف اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهلل، وقد اخرتته ألسباب عديدة أذكر منها.

أنه كتاب مهم يف بابه مهم يف مقصده، فهو كتاب يف اآلداب واألخالق االجتماعية،  – 1
والفضائل يف كل شأن من شؤون وال شك أن هتذيب األخالق والتحلي باآلداب 

احلياة أمٌر من لباب الشريعة ومقاصدها الرفيعة، ويف سرية نبّينا حممد متام مكارم 
األخالق وكرمي الشيم، وال شك أن قيام إمام كالبخاري جبمع كتاب حافل يف األدب 
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هلو خري ( وغريمها 141( وأمحد بن حنبل )ت:181)ت: واألخالق أسوة بابن املبارك
 على أمهية هذا املوضوع ومكانته بني أبواب الدين. دليل

ة واضحة على جواز  –وهذا من أهم دواعي اهتمامي به  –هذا الكتاب  – 1 يعد حجَّ
واستحباب العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال بشروطه، ال سيما وقد وافقه 

أن عددًا من ، لكن الغريب كما سيأيت معنا 1مجهور املتقدمني واملتأخرين يف ذلك
قًا وأنه ال حيتج لديث الضعيف مطالعمل باحلمينع من العلماء نسب إىل البخاري أنه 

إال بالصحيح!! لكن هذا الرأي منقوض وهذا اإلدعاء مردود مبا سنثبته خالل الكالم 
اليت  األحاديث ةوى عنهم ودرجر عن الصنعة احلديثية ومراتب الرواة الذين اختارهم و 

 يف كتابه األدب املفرد.نقلها وأثبتها 

أنه مل ينل ما جيب من دراسة صنعته احلديثية وبيان منهجه يف السند واملنت وطرق  – 3
الرواية على الرغم من جاللته وجودته، وعلى الرغم من اهتمام العلماء به كالشيخ 

( الذي شرحه يف كتابه 1311السيد فضل بن السيد أمحد علي احليدر آبادي )ت 
الصمد( وحققه من بعده الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي، واألستاذ صاحل )فضل اهلل 

 الشامي واهتم برتتيبه وغريمها.

وقد وقفت على أمساء بعض الرسائل العلمية املتعلقة بكتاب )األدب املفرد( يف         
اجلامعات السعودية لكنها يف جمال احلديث املوضوعي وليس علوم احلديث ومناهج 

اولت املوضوعات األخالقية والدعوية والصحية يف أحاديث األدب املفرد احملدثني تن
االدب وهي خمتلفة املقصد واملنهج عن مقاليت هذه، كما أنين وجدت مقالة بعنوان ) 

( للدكتور خالد بن مرغوب بن  المفرد لإلمام البخاري تعريفه وجهود العلماء نحوه
يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وقد  حممد أمني األستاذ املشارك يف كلية احلديث

                                                   

سفيان الثوري وابن عيينة والرتمذي و  املتقدمني أمحدوالسخاوي فمن أشهر سيأيت الكالم عن ذلك يف نقل السيوطي  1
 وغريمها، ومن املتأخرين ابن الصالح والنووي والعراقي وابن حجر وغريمها.
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نشرت املقالة يف جملة احلديث الصادرة عن معهد دراسات احلديث النبوي التابع 
للكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية يف والية سالجنور مباليزيا، السنة اخلامسة العدد 

حماولة مجع ما (، لكنها أيضًا اقتصرت على تعريف عام بالكتاب و 1112التاسع )
قدم من جهود حوله فهي مقالة تعريفية باجلملة ليس فيها غوص يف ثنايا التعريف 
باملنهج العلملي للكتاب و جوانب الصنعة احلديثية املتمثلة بطريقة املؤلف يف عرض 
السند واملنت وطرق الرواية وما شابه ذلك، وهي عبارة عن نقول واقتباسات ليس فيها 

ومقارنته و استنتاجاته نصيب وافر، كما أنه مل يرجع إىل املصادر  الستقراء الكاتب
لبا ي وأحكامه على القدمية بل اكتفى المتأخر يف أغلب األحيان، واعتمد منهج األ

أحاديث الكتاب و نسبة تصحيحه وتضعيفه وهذا غري معتم ألبتة فأحكام األلبا ي 
لماء و أبرزوا تناقضاته يف أكثر من موضع، إىل غري ذلك من اعرتض عليها الع

املالحظات اليت لست بصدد بياهنا يف هذا املوضع إمنا قصدت بيان أنه على الرغم من  
كون املقالتني تتناوالن كتاب األدب املفرد  فإن هناك اختالفًا بني مقاليت وبني مقالته 

ولت الصنعة احلديثية من جوانب متعددة يف العنوان واملنهج واهلدف، ففي مقاليت تنا
من حيث أنواع األحاديث و ومن حيث الصنعة اإلسنادية و من حيث طرق عرض 
املتون وتوسعت كثريًا يف تناول مسألة العمل بالضعبف يف فضائل األعمال واليت مل 

 2.يتعرض إليها كاتب املقالة الثانية هنائياً يف مقالته

 
                                                   

دقيقة تقريباً بعنوان )منهج اإلمام البخاري ومنهجه  31وهناك دراسة على شبكة االنرتنت على شكل مقطع صويت مدته  2
مكتوبة أو مطبوعة!! وهو درس عام للشيخ يشرح فيه آراءه يف مناهج  يف األدب املفرد( للشيخ عبد اهلل السعد، مل أجدها

احملدثني باختصار، وليست دراسة علمية أكادميية إطالقاً، أغلبها نصائح وقصص، وباخلالصة هي ليست كافية أبداً ويقول 
بأن البخاري يعمل وهذا غري صحيح وسيأيت تفصيل ذلك، وللتهرب من القول  : )الضعيف يف األدب قليل ومنجرب(فيها

جلأ السعد إىل القول بأن ذكر -وهو أي عبد اهلل السعد ال يقبل الضعيف كاأللبا ي  –بالضعيف يف فضائل األعمال 
 الضعيف يف األدب املفرد يدل على العمل هبذا احلديث ال العمل بالضعيف بشكل عام وبشروطه اليت سنأيت على ذكرها.

U0--https://www.youtube.com/watch?v=1M07m0L 

https://www.youtube.com/watch?v=1M07m0L--U0
https://www.youtube.com/watch?v=1M07m0L--U0


Muhammed Saeed ALMAJD 

~ 239 ~ 

 منهــج البحث
ج الذي سلكته يف حبثي عمومًا منهجًا استقرائياً، حاولت فيه استظهار منهج يعترب املنه

والتدقيق يف أسانيده ورجاله، ومتونه  قراءته من خالل ،ي يف كتابه األدب املفرداإلمام البخار 
 حيث إ ي في العزو مالحظة مهمة تتعلق بمنهجي كوهنا .وترامجه، وأنواع احلديث فيه

اديث األدب املفردة لتكون شواهد على صحة دراسيت واستقرائي، أمثلة كثرية من أح ذكرت
مثااًل، لذلك مل أجعل العزو واإلحالة يف اهلامش أسفل الصحيفة حىت  111وعددها يفوق 

فقط  سطر على أقل تقدير، لذلك اكتفيت بذكر أرقامها 111ال يزيد حجم املقالة مبقدار 
)ح( قبل احلديث وحرف )ب( قبل الباب يف طبعة حممد فؤاد عبد الباقي، واضعًا حرف 

ترقيم األحاديث واألبواب يف طبعة عبد الباقي وشرح  علمًا أن دون العزو إىل الصفحة،
 اجليال ي واحد مما يسهل الرجوع إليهما. 

 تعريف مناهج المحدثين:
 مركب إضايف يتألف من كلميت )منهاج + حمدث(.« مناهج احملدثني»هذه العبارة 

َهج، وهو كالنَ ْهج واملنهاج: الطريق الواضحمجالمناهج:  مجع حمدث، والمحدثون:  .3ع َمن ْ
ث، واحلديث من حُدث نقيض قُدم. اجلديد ويطلق على والحديث:  اسم فاعل من حدَّ

 .4اخلرب
وقد غلب استعمال احملدث يف العرف العام واخلاص على املشتغل باحلديث النبوي، 

الطرق اليت يتبعها »من قولنا مناهج احملدثني: اصطالحًا اد املعىن املر  إنهالقول وهكذا ميكن 
احملدثون يف رواية احلديث، وتصنيفه، وسياق أسانيده، واملقاصد الفقهية والفنية اإلسنادية 

 .5ولدراستها فوائد عديدة ذكرها العلماء وتوسعوا فيها. «اليت يرمزون إليها من ذلك
                                                   

 .122(, 1113القاموس احمليط )بريوت: مؤسسة الرسالة, ،جمد الدين الفريوزآبادي 3
 .114املرجع السابق,  4
قاعي, مناهج احملدثني )بريوت: علي الب. 31 – 18(,  1114: دار الفكر,نور الدين عرت, مناهج احملدثني ) دمشق 5
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 .6ؤلفه، موضوعه: اسم الكتاب، نسبته إلى مالمبحث األول

 اسم الكتاب . 1

اتفق مجيع من تعرض لرتمجة البخاري األتية أو خلدمة هذا الكتاب أو العزو إليه أو اإلشارة 
املفرد(.  فقد طبع الكتاب أكثر من مثا ي مرات يف اهلند والقسطنطينية  إليه أن امسه )األدب

الزهريي  ر البشائر ببريوت، مث مسريوالق اهرة والش ام، أشهرها طبعة حممد فؤاد عبد الباقي بدا
مبكتبة املعارف بالرياض، مث صاحل الشامي بدار القلم بدمشق وقد أعاد ترتيبه، كما قسمه 
األلبا ي إىل صحيح وضعيف وطبعهما مبكتبة الدليل بالرياض، وشرحه عامل اهلند الشيخ 

لها أمجعت على تسميته الكثرية، وك 7فضل اهلل احليدرآبادي اجليال ي وذكر أصوله املخطوطة
 «.األدب املفرد»

وقد تعرض لسبب تسميته كذلك حمدث املغرب العالمة الشيخ حممد بن جعفر الكتا ي يف 
واألدب املفرد أي الذي أفرد بالتأليف احرتازاً عن كتاب األدب »رسالته اجلامعة حيث قال: 

 الصحيح وفيه قليل الذي هو من مجلة اجلامع الصحيح، يشتمل على أحاديث زائدة عما يف

                                                                                                                                       

 . 13 – 11(, 1113دار البشائر اإلسالمية,
مل أترجم حلياة البخاري هنا ألنه ليس من صلب البحث، والشتهار حياته وعدم وجود مواقف ذات صلة قريبة تتعلق  6

ة املختصرة قد ال دجد رابطًا مع بكتاب األدب املفرد و ما يتعلق حبالة تأليفه، فالرتمجة املطولة ال تناسب املقالة، والرتمج
أمحد بن علي اخلطيب, تاريخ بغداد ) بريوت: دار  موضوع الكتاب، وللتوسع ميكن مراجعة املصادر و املراجع اآلتية:

(,  111هتذيب األمساء واللغات ) بريوت: دار الفكر,  ،وما بعدها. حميي الدين النووي 4:1(, . 1111الكنب العلمية,
. وما بعدها. 111:1(, 1113ها. تاج الدين السبكي, طبقات الشافعية الكربى )القاهرة: دار هجر,. وما بعد82:1

. وما بعدها. وكذا العجلو ي من املتأخرين مساها 4:1:1وقد أفرد له ابن حجر ترمجة مستقلة مساها )هداية الساري( 
 )الفوائد الدراري( وقد تكلم فيه عمن أفرد البخاري بالرتمجة.

 .12: 1اهلل اجليال ي, فضل اهلل الصمد يف توضيح األدب املفرد ) محص: املكتبة اإلسالمية (, فضل  7
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من اآلثار املوقوفة وهو كثري الفائدة، وذكر األمري أنه كتاب ضخم حنو عشرة أجزاء، والذي 
 .8«رأيناه فيه جملدة لطيفة مشتملة على حنو من مائة وعشرين ورقة...

 نسبته إلى مؤلفه . 2

ت فحدث نسبته لإلمام البخاري ال شك فيها، أما من ناحية مساعات الكتاب واملخطوطا
 وال حرج.

ورد فيه ذكر كتاب األدب املفرد  –وقفت عليه  –وبالنظر للكتب املفهرسة فأقدم كتاب 
أبو عبد اهلل »( ونص كالمه: 381لإلمام البخاري هو كتاب )الِفهرِست( البن الندمي )ت:

ريخ حممد بن إمساعيل بن املغرية البخاري من علماء احملدثني الثقات، له من الكتب كتاب التا
الكبري، وكتاب التاريخ الصغري، وكتاب األمساء والكىن، وكتاب الضعفاء، وكتاب الصحيح، 

 .9«وكتاب السنن يف الفقه، وكتاب األدب........ 

وأكثر من حتدث عن ختريج أحاديٍث أو رواٍة ذُكروا يف األدب املفرد اإلمام احلافظ أمري 
ال ي فقد أشار إليه يف مواضع باملئات يف املؤمنني يف احلديث شهاب الدين ابن حجر العسق

أغلب كتبه يف اإلصابة وتعجيل املنفعة وهتذيب التهذيب ولسان امليزان وتغليق التعليق والقول 
املسدد ويف شرحه على الصحيح املسمى فتح الباري حىت إنه يف املقدمة وحدها أشار إليه يف 

املفهرس( الذي جيرد فيه أسانيده إىل  ، كما أنه ذكره يف كتابه )املعجم10مخسة عشر موضعاً 
 الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة.

فقد ذكره وذكر إسنادين له إىل اإلمام البخاري صاحب الكتاب قراءًة على شيخه شرف 
                                                   

 .23(, 1182حممد بن جعفر الكتا ي, الرسالة املستطرفة )بريوت: دار البشائر اإلسالمية,  8
 .182,  ()بريوت: دار املعرفة الفهرست, الندميحممد بن  9

 – 44 – 43 – 31 – 11 – 11 – 12)بريوت: دار املعرفة(, من املواضع ابن حجر العسقال ي, هدي الساري 10
41. 
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 .11الدين أيب بكر بن مجاعة، والثا ي مساعاً من شيخه أمحد بن حنبل املقدسي

 موضوعه والعالقة بينه والجامع الصحيح. 3

د يظن البعض أن مادة الكتاب قد أخذها اإلمام البخاري من مادة كتاب ) األدب ( يف ق
اجلامع الصحيح، فاإلمام البخاري أفرد كتابًا يف جامعه مساه كتاب ) األدب ( وهو الكتاب 

( حديثاً، وبدأ  :12( باباً، و)  118الثامن والسبعون يف الصحيح تضمن هذا الكتاب ) 
الذي بدأ فيه يف األدب املفرد حيث صدر الكتاب بقوله سبحانه هناك بنفس احلديث 

[، ولكن كتابنا هنا ) األدب  8] العنكبوت:  ووصينا اإلنسان بوالديه حسنًا  وتعاىل: 
املفرد ( اشتمل على الكثري الكثري مما ليس يف كتاب األدب يف اجلامع، مجع فيه اإلمام 

لكتب األخرى الواردة يف اجلامع نفسه، إضافة إىل البخاري مادة الكتاب من عدد كبري من ا
( 244( حديثًا يف ) 1331أحاديث أخرى مما ليس يف اجلامع، وبلغ جمموع األحاديث ) 

  ومنه أخذ آداب السالم واالستئذان.كتاب االستئذان: باباً، ونذكر هنا على سبيل املثال: 
أخذ منه موضوع الفأل وقد كتاب الطب:   ومنه أخذ عيادة املرضى.كتاب المرضى: 

 ومنه أخذ ما يتعلق باحلّب واأللفة.كتاب اإليمان: والطرية.

وهذا ما جيعلنا نذهب إىل أن اإلمام البخاري قد وضع يف هذا الكتاب معامل لنظام األخالق 
واآلداب، ومل يتقيد مبا جاء يف كتاب األدب من اجلامع الصحيح، وأراد أن يكون هذا 

رد مسلم يف بنائه األخالقي، يرسم له طريقة إلتزامه بآداب اإلسالم يف الكتاب دستوراً لكل ف
 .12حق نفسه ويف أمر تعامله مع اآلخرين

بعدما تعرفنا على موضوع الكتاب بشكل عام ويعد تأكد القارئ من صحة نسبة       

                                                   
(,  1114ابن حجر العسقال ي, اجملمع املؤسس أو دجريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة ) بريوت: دار املعرفة, 11

84. 
 .13(,  1111حممد بن إمساعيل البخاري, األدب املفرد )دمشق: دار القلم, 12
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الكتاب إىل البخاري ننتقل اآلن لبيان منهج البخاري يف تصنيف الكتاب وما ضّمنه من 
 اديث وأسانيد ومتون.أح

 المبحث الثاني: أنواع الحديث في األدب المفرد

توسع العلماء كثريًا يف بيان أنواع احلديث تبعًا لتقسيماهتا املتعددة، ولكننا يف حبثنا هذا 
مقتصرين على نوعها من جهة من  –من حيث وجودها يف األدب املفرد  –سنتكلم عنها 

 والرد ملحقني بعض األمور الظاهرة يف الكتاب. أضيف إليه ونوعها من جهة القبول

 أنواع الحديث من جهة من أضيف إليه: المطلب األول

عادة عندما نتكلم عن هذا التفصيل نذكر املرفوع واملوقوف واملقطوع، وسأحلق به أيضاً 
 احلديث القدسي لتمام الفائدة.

قال »به مثل: هو ما أضيف إىل رسول اهلل وأسنده إىل ر الحديث القدسي:  – 1
 ومن أمثلته: 13«اهلل قال اهلل تعاىل فيما رواه عنه رسول»أو « رسول اهلل فيما يرويه عن ربه

إ ي قد ياعبادي »عن اهلل تبارك وتعالى قال: ( ... عن أيب ذر عن النيب، 411)ح:  – 1
إنكم ختطئون يا عبادي حّرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرمًا فال تظاملوا، 

 إخل.« ليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب وال أبايل، فاستغفرو ي أغفر لكم...........بال

( .... عن زيد بن خالد اجُلَهين أنه قال: صّلى لنا رسول اهلل صالة الصبح :11)ح:  – 1
باحلديبية، على أثر مساء كانت من الليلة، فلما انصرف النيب أقبل على الناس فقال: 

أصبح من عبادي »؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال: «ربكمهل تدرون ماذا قال »
مؤمن يب وكافر، فأما من قال: ُمطرنا بفضل اهلل ورمحته فذلك مؤمن يب كافر 

 «.بالكواكب، وأما من قال: بِنَ ْوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب

                                                   
 .313(, :111ور الدين عرت, منهج النقد يف علوم احلديث )دمشق: دار الفكر,ن 13
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رير أو هو ما أضيف إىل النيب خاصة من قول أو فعل أو تقالحديث المرفوع:  – 2
( حديثاً، وأمثلته كثرية سنتذكر 131، وهذا النوع موجود يف كتابنا كثريًا جدًا يف )14وصف

 منها:

 «.من برَّ والديه طوىب له، زاد اهلل يف عمره » (... قال النيب   11)ح: – 1

أمل   و تبارك  (.. عن جابر قال: كان النيب ال ينام حىت يقرأ  1111)ح: – 1
 ة. السجد تن زيل 

هو ما أضيف إىل الصحابة رضوان اهلل عليهم، ومل يتجاوز الحديث الموقوف:  – 3
 .15به إىل رسول اهلل

(.. عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان ُيصبح إليهما  :: )ح: 1
وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدمها  –يعين من اجلنة  –حمتسباً إال فتح اهلل له بابني 

 اهلل عنه حىت يرضى عنه، قيل وإن ظلماه، قال: وإن ظلماه. مل يرض

(.. عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا كانت تقول: الشعر منه حسن  822: )ح: 1
ومنه قبيح فخذ باحلسن ودع القبيح، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارًا منها 

 القصيدة فيها أربعون بيتاً، ودون ذلك.

 . ومن أمثلتها:16و ما أضيف إىل التابعيهالحديث المقطوع:  – 3

 أنه سئل عن اجلار ؟  -أي البصري  –(.... عن احلسن  111)ح:  -1

 فقال: أربعني داراً أمامه، وأربعني خلفه، وأربعني عن ميينه، وأربعني عن يساره.

                                                   
 .312 ,املرجع السابق 14
 . 312املرجع السابق,  15

 .:31املرجع السابق,  16



Muhammed Saeed ALMAJD 

~ 245 ~ 

(.. عن أمساء بنت ُعَبيد قال: قلت البن سريين: عندي يتيم، قال:  141)ح:  -1
 تصنع بولدك، اضربه ما تضرُب ولدك.اصنع به ما 

 المطلب الثاني: أنواع الحديث من حيث القبول والرد
أنواع احلديث من حيث القبول والرد ثالثة: صحيح بقسميه، وحسن بقسميه، وضعيف، 
وهذه األنواع الثالثة موجودة وبشكل واضح يف األدب املفرد، فكثري من أحاديث األدب 

، وعدد جّيد منها موجود يف الرتمذي مما حكم حبسنه، ويوجد املفرد موجود يف الصحيحني
فيه أيضًا عدد جّيد من الضعيف، وسأعرض مثالني لكل واحد منها مع مالحظة إفراد 

 الضعيف ببحث موسع ألمهية ذلك.

وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه وال الصحيح:  – 1
 .17يكون شاذاً وال معلالً 

وا بامسي وال َتَكنَّوا بكنييت، فإ ي أنا أبو » ( مسعت أبا هريرة عن النيب  قال:832)ح:  تسمَّ
 «.القاسم 

هذا احلديث أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح، كتاب املناقب، باب كنية النيب رقم 
[ 3231 ]18. 

ر حىت ظننت ما زال جربيل يوصيين باجلا»( عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل: 114)ح: 
 «.أنه سيَورِّثه

هذا احلديث البخاري يف اجلامع الصحيح، كتاب األدب، باب الوصاءة باجلار رقم 
[ 2112 ]19. 

                                                   

 .141نور الدين عرت, منهج النقد,   17

 . 212(, 1111حممد بن إمساعيل البخاري, اجلامع الصحيح ) الرياض: دار السالم, 18

 . 1121لسابق,املرجع ا 19
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 .20هو احلديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خّف ضبطه غري شاذ وال معللالحسن: – 2
م يومه، من أصبح آمنًا يف ِسْربِه، معاىًف يف جسده، عنده طعا»( عن النيب قال: 311)ح: 

قال أبو عيسى: »هذا احلديث رواه اإلمام الرتمذي يف سننه وقال: «. فكأمنا حيزت له الدنيا
 .21«هذا حديث حسن غريب

خري األصحاب عند اهلل خريهم لصاحبه، وخري اجلريان »( عن رسول اهلل قال: 112)ح: 
قال أبو عيسى: » هذا احلديث رواه اإلمام الرتمذي يف سننه وقال:«. عند اهلل خريهم جلاره

 .22«هذا حديث حسن غريب
هو ما فقد شرطًا من شروط احلديث املقبول، وشروط احلديث املقبول ستة: الضعيف: – 3

العدالة والضبط )ولو مل يكن تاماً(، االتصال، فقد الشذوذ، فقد العلة القادحة، العاضد عند 
( مع إمكان 211ماحي )االحتياج إليه وأنواعه كثرية بلغت يف إحصاء الشيخ حممد الس

 .23الزيادة
واحلديث الضعيف موجود بال شك يف األدب املفرد وألمهية ذكر اإلمام البخاري للضعيف 

 يف كتابه الذي موضوعه فضائل األعمال فصلت هذا املوضوع يف مطلب مستقل.

 عمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمالال
يف أبواب احلالل واحلرام، ونصوا على أن اتفق العلماء على حجية احلديث الصحيح واحلسن 

احلديث الضعيف ال يعمل به يف إثبات األحكام أصالًة، أما العمل بالضعيف يف فضائل 
قضايا اليت وقع فيها من الاألعمال املتعلقة باألخالق واآلداب والرتغيب والرتهيب فكانت 

                                                   

 .124نور الدين عرت, منهج النقد,   20

(, كتاب الزهد، باب : يف الوصف من حيزت 1111حممد بن عيسى الرتمذي, سنن الرتمذي ) الرياض: دار السالم, 21
 .232[  1342له الدنيا، برقم ] 

 .421[  1144املرجع السابق، كتاب الرب والصلة، باب : ما جاء يف حق اجلوار، برقم ]  22

 . :18 – 182نور الدين عرت, منهج النقد,   23
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يف العصر األخري لكن  اختالف بني العلماء، هل نقبل احلديث الضعيف فيها أو ال؟
تدخل احلديث الضعيف باملوضوع وتطرحه بالتايل كلياً األلبا ي احلديثية اليت انتشرت سالسل 

؟!! هذا كله على الرغم من النقول الكثرية جدًا عما يزيد عن مخسني إمامًا على أقل تقدير 
 يثبتون وجييزون العمل بالضعيف بشروطه يف فضائل األعمال.

السيوطي مذاهب العلماء حول العمل باحلديث الضعيف، فيما نقاله وقد خلص السخاوي و 
 عن احلافظ ابن حجر، وخالصة مذاهب العلماء هي:

 _ ال يعمل به مطلقاً، وينسب أليب بكر بن العريب. 1
وأيب داود من لإلمام أمحد _ يعمل به مطلقًا وذلك إذا مل يكن يف الباب غريه، وينسب 1

 احملدثني وغريمها.
: أن يكون مندرجاً 1: أال يشتد ضعفه.1ل به يف فضائل األعمال بشروط هي: _ يعم3

 .24: أال يعتقد عند العمل به ثبوته، وهو مذهب مجهور العلماء3حتت أصل معمول به.
حجة دامغة لقبول أئمة احلديث األثبات للعمل به  صنيع البخاري يف األدب املفردويعد      

الرقاق واملناقب، السيما وقد نسب بعضهم املنع من العمل يف الفضائل واآلداب واألخالق و 

                                                   

 ملخصاً عن املصادر التالية: 24

(, 1111مشس الدين السخاوي, القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع  ) السعودية: مؤسسة الريان, 
د احلي عب . اللكنوي, 342:1(, 1112. جالل الدين السيوطي, تدريب الراوي ) دمشق: دار الكلم الطيب, 4:1

.  إال 182(, 1111اللكنوي, ظفر األما ي بشرح خمتصر السيد الشريف اجلرجا ي ) حلب: مكتبة املطبوعات اإلسالمية, 
أن يف نسبة املنع أليب بكر بن العريب نظراً, فقد ثبت عنه نصوص متعددة يف عارضة األحوذي تثبت عمله بالضعيف يف 

ه يف تنزيه الشريعة ما يؤيد عمله به, وقد نسب املنع لغريه كابن معني وأيب شامة الفضائل, كما أن ابن عراق الكنا ي نقل عن
وغريمها, إال أهنا أيضا دعاوى ثبت عكسها, وهو حبث مهم الميكن استيعابه يف هذا البحث, ينظر حتقيق مذهب ابن 

حممود سعيد ممدوح, التعريف  . و4:1العريب يف تعليق الشيخ حممد عوامة على: مشس الدين السخاوي, القول البديع,  
.  وما بعدها ففيهما توسع كبري يف مناقشة :1(, 1111بأوهام من قسم السنن لصحيح وضعيف )ديب: دار البحوث,

 مذهب املانعني, و نقل لنصوص العلماء العديدة اليت تثبت عملهم بالضعيف بشروطه واهلل أعلم.
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بالضعيف لإلمام البخاري رمحه اهلل انطالقًا من نظره لكتابه اجلامع الصحيح، وقد تنّبه هلذا 
اخلطأ الشيخ العالمة عبد الفتاح أبو غدة يف تعليقه على الكتاب املمتع )ظفر األما ي( 

ر أواًل كالم من نسب املنع للبخاري، مث تعليق الشيخ للعالمة اللكنوي رمحه اهلل، لذا سأذك
 أبو غدة عليه، مث إثبات وجود الضعيف يف األدب املفرد.

»... فقد نسب املنع لإلمام البخاري الشيخ مجال الدين القامسي فقال بعد ذكر املانعني 
 .25«والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً يدل عليه شرط البخاري يف صحيحه. 

واملنع من األخذ بالضعيف على اإلطالق »وكذلك الشيخ حممد زاهد الكوثري إذ قال: 
 .26«مذهب البخاري.... 

ولقد علق على صنيع الشيخني الكوثري والقامسي الشيخ أبو غدة فقال ناسباً قبول الضعيف 
ن وأفاد هذا الذي قدمته... أن ما قاله واستظهره الشيخ مجال الدي»لإلمام البخاري: 

القامسي يف )قواعد التحديث( .... وما قاله شيخنا الكوثري يف )املقاالت( غري ُمَسّلم 
 .27«ومنقوض هبذا الذي قدمته من صنيعه يف األدب املفرد

والضعيف موجود بال شك أو ريب يف كتاب األدب املفرد ظهر يل ذلك واضحًا جليًا من 
ضل اهلل شارِِحه بالرواة، وقد نّبه إىل خالل استقراء الكتاب مع النظر إىل تعريف الشيخ ف

وعلى ما ذهب إليه اإلمام أمحد وغريه »ذلك وأيده باألمثلة الشيخ أبو غدة حيث قال أواًل: 
من أئمة ذلك العصر.... جرى اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل يف كتابه )األدب املفرد( 

اًل بها في الباب، وقد يكون فأورد فيه جملة كبيرة من األحاديث واآلثار الضعيفة مستد
الباب قاصرًا عليها، وفي رواتها الضعيف والمجهول ومنكر الحديث والمتروك وأشباه 
                                                   

.  ونقل كالمه حممد عجاج 113(, 1121دار إحياء الرتاث, مجال الدين القامسي, قواعد التحديث )القاهرة: 25
 .384(,  :112اخلطيب, أصول احلديث )بريوت: دار الفكر,

. وقد اكتفيت بالنقل عنهما فقط, 22 – 24حممد زاهد الكوثري, مقاالت الكوثري )مصر: حممد راتب احلاكمي(,   26
 وقد جاء من بعدهم كثري ممن يكرر ذلك فال حاجة لتتبعهم.

 .182 – 181اللكنوي, ظفر األما ي بشرح خمتصر السيد الشريف اجلرجا ي,  27
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 .28«ذلك...

 واآلن إليك أمثلة من األحاديث تثبت ذلك:

( حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال: حدثين الليث قال: حدثين خالد بن يزيد 11)ح:  – 1
ازم عن أيب مرة موىل عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه عن سعيد بن أيب هالل عن أيب ح

« عبد اهلل بن صاحل اجلهين » فهذا احلديث من رجاله: « مروان وكان يكون بذي احلليفة... 
قال ابن عدي: هو عندي مستقيم احلديث إال أنه يقع يف حديثه غلط، قال أمحد: كان أمره 

ال ابن املديين: ضربت على حديثه فما متماسكًا مث فسد بأخرة، متهم وليس هو بشيء، ق
أروي عنه شيئاً، قال أبو علي صاحل بن حممد: كان ابن معني يوثقه، وعندي أنه كان 

يكذب، قال ابن حبَّان: كان صدوقاً يف نفسه وإمنا وقعت املناكري يف حديثه من قبل جار له  
اهلل ويرميه يف  كان يضع احلديث على شيخ عبد اهلل بن صاحل ويكتب خبط يشبه خط عبد

. وعبد اهلل مل يذكره البخاري هنا فقط 29داره بني كتبه فيتوهم عبد اهلل أنه خطه فيحدث به
 [.84و 81و 24و 22و 41بل جاء يف احلديث ]

( حدثنا عبيد اهلل بن موسى، قال: أخربنا سليمان أبو إدام قال مسعت عبد 23)ح:  – 1
 اهلل بن أيب أوىف يقول عن النيب قال:

« سليمان أبو إدام»فهذا احلديث يف إسناده «. الرمحة ال تنزل على قوم فيهم قاطع رحم إن»
 وهو سليمان بن زيد.

قال حيىي بن معني: ضعيف ليس بثقة كذاب حديثه ال يسوى فلساً، قال ابن عدي: مل أر 

                                                   

 .182 – 181اللكنوي, ظفر األما ي بشرح خمتصر السيد الشريف اجلرجا ي,  28

. مشس الدين الذهيب, املغين 121:2(, 1123عبد الرمحن ابن أيب حامت, اجلرح والتعديل )بريوت: دار إحياء الرتاث, 29
. ابن حجر العسقال ي, لسان امليزان ) بريوت: دار 383:1(, 1112طر: دار إحياء الرتاث اإلسالمي, يف الضعفاء )ق

 .22:1. اجليال ي, فضل اهلل الصمد, ::181(, 1111البشائر اإلسالمية,
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له حديثًا منكرًا وهو قليل احلديث، قال النسائي: مرتوك احلديث، قال ابن حجر: ضعيف 
 .30ماه حيىير 

( حدثنا عبد اهلل بن عثمان قال أخربنا سعيد بن أيب أيوب عن حيىي بن أيب :13)ح:  – 3
خري بيت يف املسلمني بيت فيه »سليمان عن أيب َعتَّاب عن أيب هريرة قال، قال رسول اهلل: 

نة  يتيم حيسن إليه، وشر بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم يف اجل
قال البخاري: «. حيىي بن أيب سليمان»يشري بأصبعيه. فهذا احلديث يف إسناده « كهاتني

 .31منكر احلديث، قال ابن حجر: لني احلديث

( حدثنا احلسن بن ِبْشر، قال: حدثنا احلكم بن عبد امللك، عن قتادة، عن 31)ح:  – 4
الزنا وشرب اخلمر ما تقولون يف »احلسن عن عمران بن حصني قال: قال رسول اهلل 

ُهن الفواحش وفيهن العقوبة أال أنبئكم بأكرب »، قلنا اهلل ورسوله أعلم، قال: «والسرقة
 «.والّزور»وكان متكئاً فاحتفز قال « الكبائر؟ الشرك باهلل، وعقوق الوالدين

وهو احلسن بن بشر اهلَْمدا ي أبو علي، قال « احلسن بن بشر»فهذا احلديث من رجاله 
 .32ليس بالقوي، وقال ابن ِخرَاش: منكر احلديث، وقال ابن حجر: صدوق خيطئ النسائي:

( حدثنا بشر بن حممد، قال: أخربنا عبد اهلل، قال: أخربنا حممد ابن عبد 43)ح:  – 2
الرمحن عن حممد بن ُفالن بن طلحة عن أيب بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النيب قال:  

                                                   

ني .  أبو الفرج ابن اجلوزي,  الضعفاء واملرتوك322:1(, 11:2أبو حامت ابن حبان, اجملروحني ) حلب: دار الوعي, 30
.  ابن حجر العسقال ي, تقريب التهذيب )بريوت: مؤسسة 11:1(, 1112)بريوت: دار الكتب العلمية, 

 [.  1221.  برقم ] 121(, 1112الرسالة,

. مشس الدين الذهيب, املغين يف 1::41(, 1114أبو جعفر العقيلي, الضعفاء الكبري )بريوت: املكبة العلمية,  31
 .414:1[. اجليال ي, فضل اهلل الصمد,   222:برقم ]   211تقريب التهذيب,  . العسقال ي, 1::3:الضعفاء  

. عرت, املغين يف الضعفاء,  1/311(,  1182عبد اهلل ابن عدي, الكامل يف ضعفاء الرجال )بريوت: دار الفكر,  32
 . 11:1[. اجليال ي, فضل اهلل الصمد,  1114برقم ]  128. العسقال ي, تقريب التهذيب, :1/12
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 «.يتوارث إن الود»كفيتك إن رسول اهلل قال: 

قال ابن حجر: جمهول، وإن كان حممد بن عبد « حممد بن ُفالن»فهذا احلديث من رجاله 
الرمحن بن طلحة الَعْبَدري كما قال فهو: ضعيف يسرق احلديث كما قال ابن عدي، وقال 

 .33الدارقطين: مرتوك

ذكر الشيخ أبو  وقد اكتفيت هبذه األمثلة إثباتاً لذكر اإلمام البخاري الضعيف يف كتابه، وقد
 غدة أمثلة أخرى وسنرى يف الكالم عن رواة البخاري أمثلًة أخرى كثرية.

 ثالثيات البخاري )اإلسناد العالي(: المطلب الرابع

أحلقت هذا اجلانب ألمهيته يف علوم احلديث، فعلو اإلسناد والقرب من سيد العباد وأكابر 
هج، وال يبعد عنا ما مجعه اخلطيب البغدادي الرواة مطمح بُذلت يف الرحلة إليه األرواح وامل

 يف كتابه املاتع )الرحلة يف طلب احلديث(.

 .34فاحلديث الثالثي هو: ما كان بني اإلمام املصنف وبني النيب ثالث وسائط

( حديثًا يف اجلامع الصحيح، وقد وقفت منها على 11وثالثيات اإلمام البخاري عددها )
 وهو: مثال يف كتابنا األدب املفرد 

( قال اإلمام البخاري: حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة 223)ح:  -
ضحاياكم ال يصبح أحدكم بعد ثالثة ويف بيته منه شيء، فلما  »اأَلْكوع قال: قال النيب: 

كلوا وادخروا، »كان العام املقبل قالوا: يا رسول اهلل، نفعل كما فعلنا العام املاضي؟ قال: 
 «.ك العام كانوا يف جهد فأردت أن تعينوافإن ذل

وقد وقفت على أحاديث أخرى ثالثية ذكرها يف اجلامع، إال أنه أوردها هنا أنزل درجة، وهذا 
                                                   

(, :111.  ابن حجر العسقال ي, هتذيب التهذيب )اهلند: دار العلوم,212:1, املغين يف الضعفاء, الذهيب 33
 .111:1[. اجليال ي, فضل اهلل الصمد,  21:2برقم ]   411.  العسقال ي,  تقريب التهذيب, 4:1:1

 أي يف روايته.  111عرت,منهج النقد,  34
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 من فن اإلمام البخاري يف تعداد األسانيد لغايات متعددة واهلل أعلم.

 المبحث الثالث: صنعة اإلسناد 
انيد وضبطها وترتيبها، ولقد قمت بقراءة وهي صنعة حديثية خالصة دقيقة تتعلق باألس

 ودراسة عدد جيد من أحاديث الكتاب وتوصلت إىل عدة مالحظات سأدوهنا مرتّبة.

 المطلب األول: علم الرواة 
إن اإلمام البخاري ذكر عدداً كبرياً من الرواة يف كتابه، وكان ذكره ألمسائهم يتفاوت من  أواًل:

رفته، أو وجود مشابه له امسًا أو كنية أو لقباً، ومتييزًا له شخص آلخر تبعًا لدرجة شهرته ومع
مما يكون متفقًا ومفرتقًا ومؤتلفًا وخمتلفاً، وبالنظر ألمساء الرواة يف غري موضوع نرى عدة 

 مالحظات سأدون أمثلة عليها ورقم احلديث أمامها.

 نسبته كقوله:فهو تارة قد يذكر اسم الراوي منفرداً دون اسم أبيه أو لقبه أو  – آ
 (.13حدثنا قَِبْيصة. /أو حدثنا آدم. احلديث/ أو حدثنا إسحاق. )ح: 

( / أو حدثنا :4: وتارة يذكر امسه مع اسم أبيه كقوله: حدثنا موسى بن إمساعيل. )ح: ب
 (.42( / أو حدثنا عبد الرمحن بن شيبة. )ح: 33عّياش بن الوليد. )ح: 

بته كقوله: حدثنا َضْمَضم بن عمرو احلنفي. )ح: : وتارة يذكر امسه مع اسم أبيه ونسج
( /أو حدثنا وائل بن داود الليثي. :2( / أو حدثنا سعيد بن أيب سعيد املقربي. )ح: :4

 (.4:)ح: 
( / أو حدثنا أبو 1: وتاردة يذكر كنيته فقط الشتهاره هبا كقوله: حدثنا أبو نعيم. )ح: د

- 38( / أو حدثنا أبو الربيع. )ح: 2(. / أو حدثنا أبو زرعة. )ح: 4عاصم. )ح: 
111.) 

: وتارة يذكر امسه مع نسبته أو شهرته أو قبيلته أو عمله كقوله: حدثنا يزيد النحوي. )ح: هـ
ْيِمي. )ح: 13  (.:( /أو حدثنا سعيد الَقْيسي. )ح: :( / أو حدثنا سليمان الت َّ
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دون امسه الشتهاره باالثنني   : وتارة يذكر الراوي بامسه ويف موضع آخر يذكره بكنيته فقطو
 ( وهو نفسه.::( وقال: حدثنا الفضل بن دَُكنْي )ح: 1كقوله: حدثنا أبو نعيم )ح: 

وتارة يذكر الراوي بامسه األّول خمتصرًا مث يذكره مفصاًل يف مكان آخر كقوله: حدثنا  ز:
اج( يف كثري من املواضع )ح:  ا 1:1 – 121 – :)َحجَّ ج بن املِْنِهال (. وذكره كاماًل )َحجَّ

 (.121 – 22اأَلمْنَاِطي( يف )ح: 
 (.22( وذكره كاماًل )آدم بن أيب إياس( يف )ح: 1وقوله: حدثنا )آدم( يف )ح: 

 : وبالنسبة للسفيانني:ح
( 12سفيان بن عيينة ال يذكره إال مضبوطًا كما نرى: حدثنا )ابن عيينة( يف )ح:  – 1

 ( وغري موضع.133( احلديث )ح: وغري موضع، أو حدثنا )سفيان بن عيينة
( 841- 814 – 21: – 1أما إن قال حدثنا )سفيان( فهو يريد به الثوري )ح:  – 1

 وغري موضع.
أما اإلمام حممد بن مسلم بن شهاب الزهري: تارة يذكره )ابن شهاب( الشتهاره هبا  ط:

 (.22( )ح: 23)ح: 
 (.1:( )ح: 1:: وتارة يذكره )الزهري( الشتهاره هبا أيضاً احلديث )ح

روى اإلمام البخاري يف كتابه عن جمموعة من النساء ممن هن صحابيات أو دون ثانياً: 
( أم سعيد 133( أُنَ ْيَسة )ح: 18الصحابيات من التابعيات وغريهم منهن: أم الدرداء )ح: 

 (.1141( أم مهاجر )ح: 141( مُشَْيَسة العتكية )ح: 133)ح: 
ن روى عنهم متفاوتة، فال شك أنه روى عن الثقات وجبال الرواية درجات الرواة الذيثالثاً: 

ومن هم يف طبقهم، أو من حيسن احلديث ألجلهم، لكن من املالحظ أيضًا كما قدمنا أنه 
 روى عن مجاعة من الضعفاء واملستورين واجملهولني، وسأذكر أمثلة منهم.

)بخ( قال ابن حجر:  35املد ي أبو بكر حيىي بن النَّْضر األنصاري أما المستورون: منهم
                                                   

 [. 112:برقم ] .  212العسقال ي,  تقريب التهذيب, 35
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)بخ( قال ابن حجر:  36( / ومنهم: بن َحَسَنة اجُلهين32مستور، وقد جاء يف إسناد )ح: 
 (.22مستور، وقد جاء يف إسناد )ح: 

وهؤالء كثري، وقد أشرنا إليهم يف الكالم عن احتجاج البخاري بالضعيف يف  وأما الضعفاء:
 األدب املفرد.

( / ومنهم 22ورد يف إسناد )ح:  37حممد بن عبد اجلبار )جمهول(فمنهم  وأما المجاهيل:
ْنِبهي النََّخِعّي 111ورد يف إسناد )ح:  38عبد اهلل بن املَِساِور )جمهول(

َ
( / ومنهم أبو عمر امل

 (.112ورد يف إسناد )ح:  39)جمهول(
هي ( و 1142منهم: قوله )عجوز من الكوفة( كما يف إسناد )ح: : وأما المبهمة أسماؤهم

/  41( وهو يسار بن عبد أبو عزة1181/ )رجل من قومه( كما يف إسناد )ح:  40أم طلحة
/ قوله  42( مل يذكرها أصحاب كتب الرجال111قوله )عمة له حدثته( كما يف إسناد )ح: 

( هي من صباح عبد القيس، وصباح بطن يف 1:2)امرأة من َصَباح( كما يف إسناد )ح: 
 .43ولةعبد القيس، وهي أعرابية جمه

                                                   

 [. 8424.  برقم ] 281املرجع السابق,  36

[ العسقال ي, هتذيب  1221.  برقم ] 114:4. العقيلي, الضعفاء الكبري,138:1اجليال ي, فضل اهلل الصمد,  37
 [. 481برقم ]   128:1التهذيب, 

 [. 41برقم ]  14:2. العسقال ي, هتذيب التهذيب, 114:1املرجع السابق 38

(, 1112.  مجال الدين املزي,  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) بريوت: مؤسسة الرسالة, 111:1السابقاملرجع  39
 [. 231:.  برقم ] 112:34

 . 2:1:1اجليال ي, فضل اهلل الصمد,  40

 . 211:1املرجع السابق   41

 . 112:1املرجع السابق   42

 . 421:1املرجع السابق   43
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 المطلب الثاني: تعدد األسانيد 

إذا نظرت يف كتب السنة املعتمدة كالبخاري ومسلم والرتمذي، مث نظرت يف مدونات السنة 
السابقة عليها دجد أن السابقني كان جل اهتمامهم مجع احلديث واستيعابه يف التأليف، إىل 

 احلديث حسب أن جاء اإلمام البخاري ومن بعده من تالمذته، فوضعوا كتبهم يف
املوضوعات اليت قصدوها وكان هلم مجيعًا مزيد العناية بفن اإلسناد، فأتوا بطرق احلديث 
ومرويات الصحابة يف الباب كل حسب شرطه وطريقته بذلوا يف ذلك جمهوداً عظيماً، وأبدوا 

 .44تفنناً عظيماً 

وأسانيده واتفاقهم  وقد ذكر العلماء أن هناك أمهية عظيمة جدًا ملعرفة تعدد رواة احلديث
واختالفهم، حىت بان هناك أربعة من علوم احلديث نادجة عن معرفة هذا األمر، وهي 

 .45املتابعات والشواهد والصحيح لغريه واحلسن لغريه

حىت إن احلافظ اإلمام ابن حجر العسقال ي حتدث عن تكرار األحاديث وتعدد األسانيد يف اجلامع 
وإذا تقرر ذلك اتضح »هلا بلغت إحدى عشرة فائدة وختم بقوله:  الصحيح وذكر فوائد كثرية جداً 

أنه ال يعيد إال لفائدة، حىت لو مل تظهر فائدة من جهة اإلسناد وال من جهة املنت لكان ذلك 
 .46«إلعادته ألجل مغايرة احلكم الذي تشتمل عليه الرتمجة الثانية موجباً لئال يعد مكرراً بال فائدة

ن تعدد األسانيد أقول: إن اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل قد مشى يف  بعد هذه املقدمة ع
 كتابه األدب املفرد على ذلك وسأثبت بعض األمثلة اليت تؤكد ذلك وسأكتفي بثالث منها:

 «.من لطم عبده فليُ ْعِتْقه من غري إجياب»( باب 181( و )ح: ::1املثال األول: )ح: 

                                                   

( وقد استفدت منه كثريًا السيما يف مقدمات املباحث  113زنة بني جامعه والصحيحني ) عرت, اإلمام الرتمذي واملوا 44
 واملطالب.

 . 112املرجع السابق   45

 . 12العسقال ي, هدي الساري,  46
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 إسناداً:  –آ 

د قال: حدثنا أبو َعوانة عن فراس عن أيب صاحل حدثنا ع –( ::1)ح:  مرو بن عون وُمَسدَّ
 عن زَاَذان عن ابن عمر.

حدثنا موسى قال حدثنا: أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أيب صاحل عن  –( 181)ح: 
 زاذان أيب عمر قال كنا عند ابن عمر.

 فهذا إسنادان خمرجهما واحد يبدأ عند أيب عوانة، وخيتلفان فقط ب :

 شيخ البخاري فاألول: عمرو ومسدد، والثا ي: موسى، أما بقية السند فواحدة. – 1
      

طريق التحمل فاألول: عنعنة عن فراس مث عن ابن عمر، والثا ي: حتديث عن فراس مث   – 1
 كنا عند ابن عمر.

ديث وهناك فوائد لتعدد اإلسناد منها إثبات احلديث، وإثبات أخذ أيب عوانة عن فراس بالتح
 وهو أمر مهم جداً.

هناك زيادة يف املنت الثا ي، ذكر فيها أصل احلديث وسبب وروده، ولن أحتدث متناً:  –ب 
 عنه هنا بل يف احلديث عن املنت وتكراره يف األدب املفرد.

 «.يطيق ال ال يكلف العبد من العمل ما»( باب 113( و )ح: 111املثال الثا ي: )ح: 

 إسناداً: –آ 

حدثنا عبد اهلل بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال حدثين ابن  –( 111)ح: 
 َعجالن عن بكري بن عبد اهلل عن َعجالن عن أيب هريرة.

حدثنا عبد اهلل قال حدثين الليث قال حدثين ابن عجالن عن بكري أن  –( 113)ح: 
 عجالن أبا حممد حدثه قبيل وفاته أنه مسع أبا هريرة.
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بدرجة علّو واحدة وخمرجهما واحد يبدأ عند ابن عجالن ولكنهما فهذان اإلسنادان 
 ب : خيتلفان

شيخ عبد اهلل بن يزيد فاألول: سعيد بن أيب أيوب، والثا ي: الليث بن سعد، أما بقية  – 1
 ويف هذا فائدة أن عبد اهلل أخذه عن شيخني ويف ذلك زيادة قوة للحديث. السند فواحدة.

 عنعنة بكري عن عجالن، والثا ي: حتديث.طرق التحمل فاألول:  – 1

كما أن هناك فوائد كثرية ظهرت: فاألول ذكر عبد اهلل بن يزيد، والثا ي ذكر عبد اهلل فقط.  
كما أن األول مل حيدد وقت مساع بكري من عجالن، والثا ي حدد وقت التحديث وهو قبيل 

 للمختلطني. وفاته، وهذه دقية عظيمة وفائدة مهمة جداً، ال سيما بالنسبة

 أبواب: 3( ضمن 114( و )ح: 111( و )ح: 112املثال الثالث: األحاديث )ح: 
 باب املرأة راعية. – 3باب الرجل راع يف أهله.  – 1باب العبد راع.  – 1

حدثنا إمساعيل بن أيب أُويس حدثين مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن  –( 112)ح: 
 عمر.احلديث )عايل: أربعة رجال(.

حدثنا عارم حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن ُبَكري...احلديث  –( 111)ح: 
 )نازل: مخسة رجال(.

حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربنا سامل عن ابن –( 114)ح: 
 عمراحلديث )نازل: مخسة رجال(.

هي خمتلفة متامًا عن بعضها من فهذه ثالثة أسانيد للحديث نفسه عن سيدنا ابن عمر، و 
عند شيخ البخاري إىل الراوي عن سيدنا ابن عمر وهذا التعدد يؤيد احلديث ويؤيد أصله 

  ويقويه.

 المطلب الثاني: طرق التحمل واألداء



İmam Buhârî’nin el-Edebü’l-Müfred İsimli Eserindeki Metodu 

~ 258 ~ 

من األمور املهمة اليت جيب اإلشارة إليها يف دراسة مناهج احملدثني هي طرق التحمل واألداء 
دثون، وقد أشار إىل ذلك اإلمام البخاري نفسه يف اجلامع الصحيح وعقد اليت اتفق عليها احمل

 .47باباً مساه: باب قول احملدث حدثنا أو أخربنا أوأنبأنا

وفصل القول يف ذلك احلافظ ابن حجر وبنيَّ بأنه: صحيح أن املتقدمني مل يفرقوا بينها، 
 .48التحمل ولكن املتأخرين كانوا يراعون الفرق بينها لئال ختتلط أصول

وطرق التحمل مثانية: )السماع من الشيخ، القراءة على الشيخ، اإلجازة، املناولة، املكاتبة، 
 اإلعالم، الوصية، الوجادة(

أما رواية البخاري عن شيوخه فكانت تقريبًا يف الكتاب كّله بصيغة )حدثنا( وهي  – 1
دب املفرد، روى هبا عن أعلى درجات التحمل عن الشيوخ، وهي األكثر استعمااًل يف األ

 مئتني وشيخني يف األدب املفرد خمتلفة بالدهم وأوطاهنم.

 أما ضمن األسانيد فهي: – 1

 – ::1 – 18 – 12 – 11 – 2 – 1)مسعت( كما يف األحاديث )ح:  –آ 
 ( وهي كثرية االستعمال فيما يزيد على مئة ومثانني مرة.1111

 1122 – 13 – 11 – 43 – 41 – 2 – 4)أخربنا( كما يف األحاديث )ح:  –ب 
 ( وهي كثرية االستعمال فيما يزيد على املئة واخلمسني مرة.1311-

 – 382 – 3:1 – 311 – 32 – 11 – 4)أخرب ي( كما يف األحاديث )ح:  –ج 
841 – 11.) 

 (.1142)أخربتنا( كما يف األحاديث )ح:  –د 

                                                   

 .41:1البخاري,  اجلامع الصحيح, كتاب العلم,  47

 .142:1ابن حجر العسقال ي, فتح الباري )بريوت: دار املعرفة(,  48
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 :33 – 122 – 111 – 111 – 21 – 11)حدثين( كما يف األحاديث )ح:  -ه  
– 28: .) 

 – 1113 – :14 – 818 – 312 – 133)حدثتين( كما يف األحاديث )ح:  –و 
11:8.) 

 2:: – 313 – 118 – 32 – 12 – 13 – 2)عن( كما يف األحاديث )ح:  –ز 
 ( كثرية جداً.

 (.121)أنبأنا( مثل )ح:  –ح 

 المطلب الرابع: جمع الشيوخ بالعطف والتحويل اختصاراً 
أن أئمة احلديث كانوا يتحملون احلديث عن كثري من الشيوخ حرصًا على العلم  ال شك

ومجعه وحفظه، وتثبيًا يف األخذ والرواية، ولئال حتصل اإلطالة يف التحديث وعرض األسانيد  
 كما أخذوها عن شيوخهم، يلجأ العلماء اختصاراً إلحدى طريقتني.

 عماهلا عند كثري من احملدثني.، وقد اشتهر استالجمع بالعطف بين الشيوخ –آ 

، وقد اشتهرت كثرياً عن اإلمام مسلم من خالل الجمع بالتحويل إلى اإلسناد اآلخر –ب 
 صنعته اإلسنادية، وقد استعمل الطريقتني اإلمام البخاري يف صحيحه. 

 أما يف األدب املفرد فلم أَر استعماله للتحويل فيما ظهر يل، وأما العطف فاستعمله كثرياً 
 وهذه أمثلة عليه:

األعمش والحسن ابن عمرو (: حدثنا حممد بن كثري قال أخربنا سفيان عن 28)ح:  – 1
 عن جماهد.وِفطر 

 حدثنا أبو عوانة.حدثنا عمرو بن عون ومسدد قاال حدثنا (: ::1)ح:  – 1

(: حدثنا موسى حدثنا عبد اهلل بن حسان العنربي حدثتين جدتاي 11:8)ح:  – 3
 وكانتا ربيبيت قبلة أهنما أخربهتما قبلة.ت ُعَلْيَبة وُدَحْيَبة بنت ُعَلْيَبة َصِفيَّة بن
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ومن االختصار أنه قد يذكر اإلمام اإلسناد واملنت، مث بعده يكون هناك منت آخر باإلسناد 
 نفسه، وهذا املنت ذو صلة باألول فيختصر وال يذكر اإلسناد بل يقول: وقال.. وإليك مثال:

( حدثنا حممد بن سالم أخربنا، أبو معاوية، 123ات له سقط(: )ح: باب: )من م- 1
حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل: 

ما تعدون »( وقال: قال رسول اهلل: 124)ح: « ... أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله»
 «.ما تعدون فيكم الصرعة ؟...»اهلل: ( وقال: قال رسول 122)ح: «. يف الرقوب؟

 المطلب الخامس: التعليق على األسانيد

 التعليق بالتعريف بالرواة: – 1
فقد كان يذكر أمساء الرواة كما هي يف اإلسناد الذي تلقاه عن شيوخه، وقد يعلق على بعض 

كذا ما الرواة فيعرف هبم خشية اختالطهم بغريهم مما يتفق ويفرتق أو يأتلف وخيتلف، وه
 يظهر له خوف اختالطه يبينه أو يعلق عليه، وأمثلته كثرية:

حممد بن ُشَرْحِبيل: أخي بين عبد الّدار. )ح:  – 1( /:محاد: هو ابن سلمة. )ح:  – 1
33.) 

 (.112الفضل: يعين ابن املبشر. )ح:  –4( / :11سليمان: هو ابن حّيان. )ح:  – 3
عمر: رجل من بين حنيفة هو ابن جابر  – 2( / 1118حيىي: هو ابن كثري. )ح:  – 2

 (.1111)ح: 
 التعليق على اإلسناد ببيان وقت الرواية أو مكانها: – 2

 كقوله:  مكانها أما –آ 

 (121أن احلسن حدثه بواسط. )ح:  – 1
 (:112عن َفَضاَلة بن عبيد وكان مبجمع من اجملامع. )ح:  – 1
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ثه قبيل وفاته أنه مسع أبا هريرة. )ح: كقوله: أن عجالن أبا حممد حد  زمانهاأما  –ب 
113) 

 التعليق بالتردد في السند إن كان هناك شك في الراوي أو اسمه: – 3
 –أو غريه  –حدثنا هشام بن عروة عن أبيه »الشك والرتدد يف شخصية الراوي: كقوله  –آ 

 (.44أن أبا هريرة. )ح: 

عاصم األحول عن مٌشَيط أو مُسَيط حدثنا »الشك أو الرتدد يف اسم الراوي: كقوله:  –ب 
 (.1118عن أيب األحوص )ح:

 إن ذكر ذلك الرواة أو اختلفوا فيه: التعليق برفع الحديث أو وقفه:  – 4

حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان عن األعمش واحلسن ابن عمرو وِفطر عن -( 28)ح: 
إلى النبي، ورفعه الحسن وقال سفيان: لم يرفعه األعمش  –جماهد عن عبد اهلل بن عمرو 

 عن النيب. –وِفطر 

 المطلب السادس: الحكم على إسناد الحديث

وهذا أمر مهم جداً لكونه من كالم املصنف نفسه، وهذا دجلى بعد سياق املتون فيبدأ بقوله: 
 قال أبو عبد اهلل: ......

 ما يروى يف الباب.واألمثلة اليت وقفت عيها صورتان: األوىل: يف إسناده نظر، الثانية: أصح 

أما قوله: يف إسناده نظر فليس فيها جرح للراوي بالذات كما قرر العلماء، بل توقف منه يف 
 ، ومثاله:49ثبوت هذا األسناد الذي جاء من رواية هذا الراوي، أو يف اإلسناد املوصل إليه

                                                   

 .388(, 1111ي, الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل ) حلب: مكتبة املطبوعات اإلسالمية, اللكنو  49

 . الكالم للمحق حممد عوامة.111(, 1111مشس الدين الذهيب,  الكاشف ) جدة: دار القبلة, 
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عمر  (: حدثنا عبيد اهلل بن سعيد يعين أبا قدامة، قال: حدثنا بشر بن118)ح:  – 1
 الّزْهرَا ي، قال: حدثنا عكرمة بن عّمار، عن إسحاق بن عبد اهلل عن أنس بن مالك......

 .في إسناده نظرقال أبو عبد اهلل: 

(: حدثنا حممد بن املثىن، قال: حدثنا سامل بن نوح، قال: أخربنا عمر 1111)ح:  – 1
عن عبد الرمحن بن  رجل من بين حنيفة هو ابن جابر عن وعلة بن عبد الرمحن بن وثاب

 . في إسناده نظرعلي عن أبيه عن النيب..احلديث قال أبو عبد اهلل، 

وأما حكمه بأنه األصح أو األثبت فال يلزم منهاحلكم بالصحة، فقد يقال هذا ويكون 
احلديث ضعيفًا أو حسناً، بل مراده أنه أرجح شئ يف الباب، أو أقله ضعفاً، وهذا مستعمل 

 .50ي كثرياً عند تلميذه الرتمذ

(: حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة، حدثنا عبد 111)ح:  – 1
إذا عطس فليقل: احلمد »عن النيب قال:  عن أيب هريرةاهلل بن دينار عن أيب صاحل السمان 

 هلل، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه: يرمحك اهلل، فإذا قال له: يرمحك اهلل فليقل: يهديك
 «.اهلل ويصلح بالك

هذا احلديث الذي يروى عن أيب صاحل  أثبت مايروى في هذا البابقال أبو عبد اهلل: 
 السمان.

(: حدثنا إسحاق بن العالء، حدثين عمرو بن احلارث، حدثين عبد اهلل 1113)ح:  – 1
وىل بن سامل عن حممد بن الوليد حدثنا يزيد عن شريح أن أبا حي املؤذن حدثه أن ثَوبان م

ال حيل المرئ مسلم أن ينظر إىل جوف بيت حىت يستأذن »رسول اهلل حدثه إن النيب قال: 
فإن فعل فقد دخل، وال يؤمَّ قومًا فيخص نفسه بدعوة دوهنم حىت ينصرف، وال يصلي وهو 

 هذا احلديث. أصح ما يروى في هذا البابقال أبو عبد اهلل: « حاقن حىت يتخفف
                                                   

 .1:2.  عرت, اإلمام الرتمذي, 83:1السيوطي, تدريب الراوي,  50



Muhammed Saeed ALMAJD 

~ 263 ~ 

 تن المبحث السابع: صنعة الم
ستكون بابًا وتعدد ترامجه وأساليبه وتنوعت، و  244بلغ عدد األبواب يف األدب املفرد 

تكرار -3التعليق على المتن.- 1تراجم األبواب.-1دراستنا هنا خالل ثالثة مطالب: 
 المتون واالختصار.

 المطلب األول: تراجم األبواب 

الستة على ترتيب األحاديث درج العلماء املصنفون يف احلديث وخصوصًا أصحاب الكتب 
وتنسيقها ضمن جمموعات بشكل دقيق، عرفت بالكتب واألبواب حسب املوضوعات، 
حيث كانوا جيمعون األحاديث املتعلقة مبوضوع واحد يف مكان واحد مث يعلمون عنها 

ترشد القارئ وتقربه من الفهم من الوهلة األوىل عندما ينظر إىل -مسيت بالرتاجم  –بعناوين 
 تاب.الك

وقد استظهر العلماء من فعل هؤالء احملدثني فوائد جليلة عظيمة، وقد امتاز بفن الرتاجم 
 «.فقه البخاري يف ترامجه»اإلمام البخاري حىت قيل 

واإلمام البخاري سلك طريقًا يف اجلامع الصحيح حيث كان يضع عنوان )كتاب( للعناوين 
املعينة خبصوصها، لكنه يف األدب املفرد مل  اجلامعة للمتفرقات املتعددة، و )باب( للمسألة

يستعمل )كتاب( بل اكتفى بالباب حيث أن املوضوع العام للكتاب واحد فهو ليس جامع 
 وال سنن بل موضوعه )األدب( الذي هو كتاب من كتب اجلامع.

 أنواع التراجم في األدب المفرد: – 1
 ثة املعروفة يف الرتاجم وهي:استعمل اإلمام البخاري يف األدب املفرد الطرق الثال

أي اليت تدل على مضمون الباب من األحاديث داللة واضحة ال التراجم الظاهرة:  –آ 
 :حتتاج إىل إعمال فكر ملعرفة وجه االستدالل، ومن أمثلتها
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اللهم إ ي أعوذ ( »222باب من تعوذ باهلل من الكسل. ومنت احلديث ) –( 182)ب: 
 «.بك من الكسل واملغرم.... 

من مل يسأل ( »228باب من مل يسأل اهلل يغضب عليه. ومنت احلديث ) –( 182)ب: 
 «.اهلل يغضب عليه

( 224باب من قال: يستجاب للعبد مامل يعجل. ومنت احلديث ) –( 184)ب: 
 «.يستجاب ألحدكم ما مل يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب يل»

حيتاج قارئ أحاديث الباب إىل إعمال وهي اليت التراجم الخفية أو االستنباطيَّة:  –ب 
ومن أوضح أمثلتها طريقة  ،فكره فيها ملعرفة كيفية داللة عنوان الباب على هذه األحاديث

 االستفهام أو الشرط يف عنوان الباب أو أن يضع العنوان آية قرآنية.

 أما اآليات:
 [.8عنكبوت: ]ال  ووصّينا اإلنسان بوالديه حسناً  ( باب قوله تعاىل: 1)ب:  – 1
]احلجرات:  وال يغتب بعضكم بعضًا  ( باب الغيبة وقول اهلل تعاىل 312)ب:  – 1

11.] 
 [. 28] النور:  ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم  ( باب 482)ب:  – 3
 [. 21] النور:  وإذا بلغ األطفال منكم احللم  ( باب قول اهلل 482)ب:  – 4

 لذي يصوغ به اإلمام ترمجة الباب.ااالستفهام أو السؤال وأما 

( باب )هل يَُكىنَّ املشرك؟( وأورد فيه قصة عبد اهلل بن أيب بن أيب سلول 3:4)ب:  – 1
إذًا جيوز، « أي سعد أال تسمع ما يقول أبو ُحَباب؟»قبل اإلسالم، وقول رسول اهلل عنه 

 ة. ولكنه أورد هذا التعليق لبيان فائدة علمية استنباطية من هذه القص

( باب   كيف املشي مع الُكرَباء وأهل الفضل؟  وذكر قصة سري سيدنا 3:1)ب:  – 1
بالل مع رسول اهلل، وكيف كان ميشي خلفه وال يرضى املشي أمامه، فعدها اإلمام البخاري 

 أدباً وقاعدة سلوكية وترجم الباب مبا يفيد.
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 ( باب   كيف يقوم عند الباب؟418)ب:  – 3

 ُبسر أن رسول اهلل مل يكن يستقبل الباب بل يقف ميينًا أو مشااًل، وذكر حديث عبد اهلل
 واستفاد منه عنوان الباب.

 ( باب   كيف الرد على أهل الذمة؟212)ب:  – 4

 «.إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإمنا يقول السام عليكم فقولوا: وعليك»وذكر حديث 

االستباطية الدقيقة عند اإلمام البخاري من كل وهكذا هذان البابان األخريان يظهران النظرة 
 قصة وأخذ فائدة وحكمة وقاعدة فقهية أو سلوكية.

وليس املراد ظاهر الشرط بل استفادة حكم من هذا التقييد، ما حكمه وماذا الشرط: وأما 
 يرتتب عليه.

 ( باب إذا عطس مراراً.413)ب:  – 1

 ومل يُرِد به سوءاً.( باب إذا ضرب الرجل َفِخذ أخيه 434)ب:  – 1

 ( باب إذا دخل ومل يستأذن.211)ب:  – 3

دون أن يرتجم بشيء، « باب»وهي اليت اكتفى هبا بالعنوان التراجم المرسلة:  –ج 
 استعمل اإلمام البخاري هذه الطريقة يف الرتاجم يف مواضع قليلة فيما ظهر يل منها:

 حديثاً مجلتها يف الدعوات. ( )باب( هكذا فقط، أورد حتته اثين عشر1:1)ب:  – 1

 ( )باب( أورد حتته حديثني وبيان ترابطهما حيتاج إىل بعد نظر احملدثني.381)ب:  – 1
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قوله: »وقد حتدث اإلمام ابن حجر العسقال ي عن قضية الرتمجة املرسلة يف فتح الباري فقال: 
خاصة يكون مبنزلة الفصل باب، كذا هو يف روايتنا بال ترمجة.... الباب إذا مل يُذكر له ترمجة 

 «.51مما قبله مع تعلقه به، كصنيع مصنفي الفقهاء

قوله: باب، كذا هو يف األصل بال ترمجة، وكأنه بيض له فاستمر  »ويف موضع آخر قال: 
كذلك وأما قول ابن رشيد: إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب، فهو 

 .52«بله مناسبة.... حسن حيث يكون بينه وبني الباب الذي ق

 وبنظرة استقرائية لألبواب اليت ذكرها اإلمام البخاري يظهر لنا عدة مالحظات.

جاءت بعض األبواب بشكل جمموعات، تعاجل كل جمموعة منها موضوعًا واحداً،  – 1
 ولكن هذا مل حيل دون أن ينّد من جمموعة ما، ليأيت يف مكان آخر بعيداً عنها.

كثر حتمل عنواناً واحداً، يف أماكن متقاربة تارة، ومتباعدة تارة أخرى، وجود بابني أو أ – 2
 ومن أمثلة ذلك:

باب دعوات النيّب جاء يف )ب: -( 2:3، 1:1باب ما يقول إذا أصبح، جاء يف )ب:  -
188 ،111.) 

باب من تعوذ من  -(. 312، :12، 122باب التؤدة يف األمور، جاء يف )ب:  -
 -(. :23، 1:1باب احلياء، جاء يف )ب:  -(. 348، 182الكسل، جاء يف )ب: 

 (.318، 341باب يف الغناء واللهو، جاء يف )ب: 

 هذا على الرغم من اختالف األحاديث املندرجة حتت هذه العناوين لألبواب.

 وجود أبواب ذات موضوع واحد، جاءت يف أماكن متباعدة، ومن أمثلة ذلك: – 3

                                                   

 .24/ 1العسقال ي, فتح الباري,  51

 .1/228املرجع السابق,   52
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( مث جاء ما يتعلق به يف 131 – 118األبواب )ب: موضوع الشورى، الذي جاء يف  -
 ( وعنوانه )باب من أشار على أخيه وإن مل يستشره(.112)ب: 

يف )ب:  –سابقًا عليه  –(، جاء ما يكمله 388موضوع التمين، الذي جاء يف )ب:  -
 ( حتت عنوان )باب ما يكره من التمين(.343

( حتت 422ء ما يكمله يف )ب: ( وجا441موضوع املصافحة، الذي جاء يف )ب:  -
 عنوان )باب دهن اليد للمصافحة(.

 وجود أبواب متباعدة جرت عادة املصنفني على وضعها متجاورة، ومثال ذلك: – 4
( وجاء موضوع النميمة يف :31 – 312موضوع الغيبة: الذي جاء يف األبواب )ب:  -

 كون متالزماً.( وقد جرت العادة أن احلديث عن الغيبة والنميمة ي121)ب: 
)ب:  ( وجاء يف باب: ما يقول الرجل إذا زُكي123موضوع التمادح: الذي جاء يف )ب: -

 ( والظاهر تالزم هذين البابني.312

وجود أبواب جاءت يف وسط جمموعة أبواب ذات موضوع واحد فقطعتها عن بعضها  – 5
 ومن أمثلة ذلك:

( وتبعه 111صطناع املال( )ب: (. فقد سبقه: باب )ا113باب دعوة املظلوم )ب:  -
 ( ومها يف موضوع واحد.114باب )سؤال العبد الرزق( )ب: 

( وتبعه باب 333(. فقد سبقه باب )قول الرجل: ويلك( )ب: 334باب البناء )ب:  -
 ( ومها يف موضوع واحد.332)قول الرجل، ال وأبيك( )ب: 

لة على الرغم من إمعان الفكر وجود أحاديث يف بعض األبواب ال متت إىل ترامجها بص – 6
 ، وقد أشار الشارح إىل بعضها:53فيها طويالً 

                                                   

 .احملقق مقدمة.  12, املفرد األدب, البخاري 53
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مثاهلا ما ذكر شارح األدب املفرد الشيخ فضل اهلل اجليال ي يف باب )العيادة يف جوف  -
 (.411 – 412الليل( فيه أربعة أحاديث )ح: 

يفة سمع لما ثقل حذ»... ( فظاهر اتصاله بعنوان الباب فنصه 412أما األول: )ح: 
أو عند الصبح، قال أعوذ باهلل من صباح بذلك َرْهطُه األنصار فأتوه في جوف الليل 

ن به؟ قلنا: نعم، قال: ال تُغالوا باألكفان فإنه إن يكن يل عند  النار، مث قال: جئتم مبا أَُكفَّ
ب فداللته على البا« اهلل خري بدلت به خريًا منه، وإن كانت األخرى سلبت سلبًا سريعاً 

 ظاهرة.

( فهي ذات صلة بأجر املريض الصابر، وميكن 418 – :41أما الثا ي والثالث: )ح: 
( فهو 411إحلاقها بباب كفارة املريض الذي يسبق الباب الذي وردت فيه، أما الرابع: )ح: 

يف عيادة رسول اهلل لسعد ووصيته ورقيته له، وليس فيه إشارة إىل كوهنا يف الليل، وقد علق 
هذه األحاديث الثالثة األخرية ال تتعلق بالباب إال أن يكون »الثة اجليال ي قائاًل: على الث

 «.دخل باب العيادة يف جوف الليل يف باب آخر

 وجود تراجم جاءت بصيغة خمتصرة، من أمثلتها: – 7
( 224)ب:  – 3( باب االحتباء.  221)ب:  – 1( باب الرتبع.  221)ب:  – 1

 باب االستلقاء.
( باب 211)ب:  – 2( باب الظن.  211)ب:  – 2( باب القمار.  218: )ب – 4

 الوسوسة.

 ووجود تراجم جاءت مفصلة وأغلبها استنباطية. – 8

 ( باب إذا أرسل رجاًل إىل رجل يف حاجة فال خيربه.241)ب:  – 1

 ( باب الشيطان جيئ بالُعود والشيء يطرحه على الغراس.:22)ب:  – 1

 كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه.  ( باب من211)ب:  – 3



Muhammed Saeed ALMAJD 

~ 269 ~ 

 تعليق اإلمام البخاري على المتون المطلب الثاني:

كما مر معنا فإن اإلمام البخاري كان يعلق على األسانيد بالتعريف براٍو مبهم أو امسه قد 
يشكل مع غريه، أو يذكر مكان الرواية أو زماهنا أو حيكم على االسناد، وكذلك لإلمام 

 ليقات على املتون من خالل عدة نقاط.البخاري تع

شارحًا لكلمة غريبة فيه أو معرفًا بشخص يذكر فقد يعلق اإلمام البخاري على املنت  –آ 
 مثاله:فيه، و

« هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان»(: عن حممد بن علي ابن احلنفية: 131)ح:  – 1
لة للرب والفاجر،   بو عبيد: ُمَسجَّلة مرسلة.قال أبو عبد اهلل: قال أقال: هي ُمَسجَّ

« إذا سرق اململوك بِْعُه ولو بَِنشّ »( عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل: 122)ح:  – 1
 قال أبو عبد اهلل: النّش عشرون، والنواة خمسة، واألوقية أربعون.

اختنت إبراهيم عليه السالم بعد »( عن أيب هريرة أن رسول اهلل قال: 1144)ح:  – 3
 قال أبو عبد اهلل: يعني موضعاً.« ، واختنت بالَقُدوممثانني سنة

فقال حيىي: أّمنا يف هذا املسجد رجل من بين كنانة من ( »...... 1123)ح:  – 4
قال أبو عبد اهلل: أبو قرصافة اسمه « أصحاب النيب يكىن أبا ِقْرصافة أربعني سنة....

 ُجْنَدرَة بن َخْيَشَنة.

 :ومثالهمهمة جداً لشرح الحديث وتحديد المراد منه، فائدة  مبيناً وتارة يعلق  –ب 
يف اللَُّعب كلها غري  لنـاكان أصحابنا يرخصون »( عن إبراهيم قال: :111)ح:  -

فهذا تفسريه لكلمة )لنا( يف املنت واعتمد على قال أبو عبد اهلل: يعني الصبيان. « الكالب
 ل: باب: لعب الصبيان باجلوز.تفسريه هذا نظٌر لبقية األحاديث يف ترمجة الباب فقا

 المطلب الثالث: تكرار المتون واختصارها
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بينا يف احلديث أن تعدد األسانيد وتكرار األحاديث ذو أمهية كبرية وفوائد التكرار:  –آ 
عظيمة، ال سيما عند اإلمام البخاري دقيق النظر يف فهم املتون واالستباط منها، وقد وقع 

 ثلته:التكرار هنا كثرياً من أم
( هذا احلديثان مها حقيقة حديث واحد اختلف إسناده إىل 181( و )ح: ::1)ح:  – 1

 «.من لطم عبده أو ضربه حدًا مل يأته فكفارته عتقه»فاألول: خمتصر  الصحايب، أما متنه:
من ضرب مملوكه حدًا مل يأته أو لطم وجهه »والثا ي: مفصل ذكر سبب ورود احلديث مث 

 .«فكفارته أن يعتقه

 وعنوان الباب )قول املعروف(.« كل معروف صدقة»( هذا احلديث متنه 131)ح:  – 1

وعنوان الباب )إن كل معروف « كل معروف صدقة»( هذا احلديث متنه 114و )ح: 
 صدقة(.

للملوك طعامه وكسوته وال يَُكلَّف من العمل إال »( منت هذا احلديث 111)ح:  – 3
 «.يطيق ما

 «.يطيق للملوك طعامه وكسوته وال يكلف إال ما»حلديث ( منت هذا ا113و )ح: 

 ومها حديث واحد عن أيب هريرة اختلف إسناده ومتنه بفائدة كما رأينا.

مواضع يف: )العبد راع( و )الرجل راع( و )املرأة  3وحديث سيدنا ابن عمر أورد يف  – 4
 راعية(.

فاألمري الذي »( قال 112: )ح: وساق لكل منت إسنادًا خمتلفاً، ووقع االختالف يف املتون
 «اإلمام راع......« »فاألمري راع......»( قال 111)ح: « على الناس راع

رأينا أنه قد يكرر املنت كله الختالف بسيط فيه فائدة فقهية أو االختصار:  –ب 
 استنباطية، ولكنه تارة ال يكرره بل يذكر موضع الزيادة فقط، مثاله:
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«  ن َعاَل جاريتني حىت تُْدرِكا دخلُت أنا وهو يف اجلنة كهاتنيمَ » ( متنه  814)ح:  -1
بَّابة والوسطى.  وأشار حممد بن عبد العزيز بالسَّ

وبابان يعجالن يف الدنيا: البغي » ( مل يذكر إسناده بل متنه مباشرة  812)ح:  -1
 «.وقطيعة الرحم 

 الخـاتـمــــــة 
كتاب األدب املفرد من حيث موضوعه  إن   :تهاخالصوهكذا يف هناية حبثنا نصل إىل نتائج 

يف مقصده، مجع فيه البخاري مجلة عظيمة من األحاديث واآلثار يف اآلداب  مهمكتاب 
 ة.الشريع مقاصدمن  ا مقصد أساسيوالفضائل، وال شك أن التحلي هبواألخالق 

يوافق هو أنواع احلديث املختلفة، وبذكره للضعيف للعمل به ف: مجع فيه حيث اإلسنادمن 
 مجهور احملدثني على جواز واستحباب العمل بالضعيف بشروطه يف فضائل األعمال.

 استعمل فيه تعدد األسانيد وتكرار األحاديث، جاء له فيه أسانيد عالية منها الثالثيات
 واختصارها، وحكم على بعض األسانيد.

كان خيتصر ، و ة أو اخلفيةتألقه يف الرتاجم االستنباطيو  حيث املنت: ظهر اتقان البخاريمن 
 كما كان يعلق على املتون أحياناً.،  املتون تارة ويكررها تارة أخرى

هذا كله فيما يتعلق بالصنعة احلديثية أما نقد املنت وموضوعات متون البخاري فهي ليست 
هدف البحث وقد ذكرت يف املقدمة أنه تناولتها بالبحث رسائل علمية يف بعض اجلامعات 

 ة له مبنهجي يف هذه املقالة.مما ال صل

  المصادر والمراجـع

األدب املفرد، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر  ،حممد بن إمساعيل .البخاري
 .1111 ،بريوت، اإلسالمية

 .1111دمشق،  ،. األدب املفرد، ت: صاحل أمحد الشامي، دار القلم                            
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 .1111. اجلامع الصحيح، دار السالم، الرياض،                           

مناهج احملدثني اخلاصة والعامة، دار البشائر اإلسالمية، بريوت،  ،البقاعي. علي نايف
1113. 

 .1111سنن الرتمذي، دار السالم الرياض،  ،حممد بن عيسى .الرتمذي

 كتبة اإلسالمية، محص.فضل اهلل الصمد يف توضيح األدب املفرد، امل ،فضل اهلل .اجليال ي

 بريوت. ،دار الكتب العلمية ،تاريخ بغداد ،أمحد بن علي .اخلطيب

دار الفكر، بريوت،  ،أصول احلديث علومه ومصطلحه ،طيبحممد عجاج اخل .اخلطيب
112:. 

 .1111الكاشف، ت: حممد عوامة، دار القبلة، جدة،  ،مشس الدين .الذهيب

 ين يف الضعفاء، ت: نور الدين عرت، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر.املغ                           ،

 .1114طبقات الشافعية الكربى، ت: حممود الطناحي، دار هجر،  الدين،تاج  .السبكي

مشس الدين، القول البديع، ت: حممد عوامة، مؤسسة الريان، السعودية،  .السخاوي
1111. 

 .1112ر الكلم الطيب، دمشق، جالل الدين، تدريب الراوي، دا .السيوطي

 . 1114 ،دار املعرفة، بريوت، ابن حجر، دجريد األسانيد .العسقال ي

 .1112 ،بريوت الرسالة،مؤسسة  مرشد،. تقريب التهذيب، ت: عادل                           

 .:111. هتذيب التهذيب، طبع اهلند                           

 . فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت.                          

 . 1111. لسان امليزان، ت: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، بريوت،                          
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. هدي الساري، وهي مقدمة شرحه للبخاري، ت: حممود فؤاد عبد الباقي، دار                           
 ة، بريوت.املعرف

أبو جعفر، الضعفاء الكبري، ت: عبد املعطي قلعجي، املكتبة العلمية، بريوت،  .العقيلي
1114. 

القاموس احمليط، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،  .الفريوزآبادي جمد الدين
 .1113بريوت،

جت حممد مجال الدين، قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، ت: حممد هب .القامسي
 .1121البيطار، دار إحياء الرتاث العريب، القاهرة، 

حممد بن جعفر، الرسالة املستطرفة، ت: حممد املنتصر الكتا ي، دار البشائر  .الكتا ي
 .1182 –اإلسالمية، بريوت

 حممد زاهد، مقاالت الكوثري، نشرها: حممد راتب حاكمي. .الكوثري

السيد الشريف اجلرجا ي، ت: عبد الفتاح  عبد احلي، ظفر األما ي بشرح خمتصر .اللكنوي
 .:111أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، 

الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات                                   .
 .1111اإلسالمية، حلب، 

 . 1112الرجال، مؤسسة الرسالة، بريوت، مجال الدين، هتذيب الكمال يف أمساء . املزي

 .1113، 1حميي الدين، هتذيب األمساء واللغات، دار الفكر، بريوت، ط .النووي

 .1112، 1أبو الفرج، الضعفاء واملرتوكني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط .ابن اجلوزي

 ت: رضا دجدد. أبو الفرج، الفهرست، .ابن الندمي

، اجلرح والتعديل، تصوير دار إحياء الرتاث العريب، عبد الرمحن .ابن أيب حامت
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 .1123بريوت،

 .1182عبد اهلل، الكامل يف ضعفاء الرجال، دار الفكر، بريوت، . ابن عدي

 .11:2أبو حامت، اجملروحني، ت: حممود زايد، دار الوعي، حلب،  .ابن حبان

 .1113كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بريوت،   .حاجي خليفة

نور الدين، اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني، مؤسسة الرسالة،  عرت.
 .11:1، 1ط

 .1114 مناهج احملدثني العامة، دار الفكر، دمشق،                           .

 .:111منهج النقد يف علوم احلديث، دار الفكر، دمشق،                            .

التعريف بأوهام من قسم السنن إىل صحيح وضعيف، دار البحوث  .ممدوح حممود سعيد
 .1111للدراسات اإلسالمية، ديب، 
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The Methodology of Imām al-Bukhārī In al-Adab al-Mufrad 

 

Summary 

Imām al-Bukhārī is considered one of the foremost promi-

nent scholars of ḥadīth. He has enriched the Islamic library with 

great treasures from which generations have benefited time after 

time. Prophetic manners and proprieties are the pristine source 

from which the community derives its moral system and abiding 

values. Indeed, nations are defined by whatever endures of their 

own ethics. This is why Bukhārī's book entitled al-Ādāb al-mufrad is 

considered a reference-work in ḥadīth and ethics (akhlāq) for the 

Muslim community. 

This study aims to illustrate the significance of this book and 

its subject. It confirms the authenticity of its authorship and shows 

Imām al-Bukhārī’s methodology in it as to the various ḥadīths it 

contains, their respective speakers and their status with regard to 

acceptance or rejection. It touches on the two disciplines of trans-

mission chain (isnād) and textual content (matn). The former is re-

lated to narrators, its function is to verify their names and their re-

spective status with precision - whether they are among other as-

pects unknown, obscure, anonymous and the like – as well as the 

multiplicity of chains, the modalities of acquisition and audition, 

the commentary on the chains, and the verdict of authentication. As 

for the textual content is studied from the viewpoint of chapter-

headings, commentary on the texts, their repetition or abridgment, 

and many other aspects. 

The study also aims to show Imām al-Bukhārī’s stance re-

garding the use of weak ḥadīths for good deeds – an issue of great 

controversy in recent times, especially with regard to Imām al-

Bukhārī. In reality, the attribution to Imām al-Bukhārī of the posi-

tion that it is impermissible to put weak ḥadīths into practice – on 

the basis of his exclusive use of sound ḥadīths in his book al-Jāmiʿ 

al- ṣaḥīḥ – is an entirely spurious claim. The proof of this is that in 
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the latter book he did not content himself with the criteria agreed 

upon among scholars over what constitutes a sound ḥadīth, but 

was much more demanding and stricter with regard to narrators of 

ḥadīths. Thereafter, he himself followed up with another book in 

which he compiled ḥadīths related to proprieties, morals and excel-

lent traits that would serve as a prophetic program for for all Mus-

lims, and which he named The Singular Book of Manners (al-Ādāb 

al-mufrad). Since such subjects are the type that accept the use of 

fair (ḥasan) and weak (ḍaʿīf) reports –in accordance to what al- Bu-

khārī’s teachers and his teachers’ teachers had stipulated, such as 

Aḥmad b. Ḥanbal, Ibn Mahdī, and Ibn al-Madīnī– he included weak 

ḥadīths in that book. He did so because no other reports might be 

found to illustrate a particular subject-heading, and also because it 

is permissible to put weak ḥadīths into practice in such a context, 

provided such does not initiate an independent juridical ruling or 

contradict the pre-existing legal foundations and the texts they are 

based on. 

The study also seeks to emphasize the importance of the knowledge 

of the various methodologies used by ḥadīth scholars for students 

interested in sacred knowledge in general, and for those who spe-

cialize in the field of prophetic ḥadīths in particular. 

Keywords: Imām al-Bukhārī, ḥadīth, good manners, weak, 

methodology. 
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Nasîruddîn Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî Adlı Eserinde Yer Alan  

Evrimle İlgili Görüşleri Üzerine 

Öz 

Dünyanın nasıl var olduğu, dünya üzerindeki canlı yaşamı-

nın nasıl başladığı, insanların nasıl var olduğu gibi sorular insanlı-

ğın ilk dönemlerinden günümüze zihinlerimizi meşgul eden husus-

lar olmuştur. Bazıları bu sorulara çevresel izlenimlerinden yola çı-

karak aklıyla cevap bulmaya çalışırken bazı kimseler de bu konular 

hakkında çok az bilgi veren dini metinlere müracaat etmişlerdir. 

Bazı düşünürler ise hem dini metinleri referans alıp hem de çevresel 

izlenimleriyle bu konuya yeni bir bakış açısı kazandırmışlardır. Ma-

kalemizin konusu olan ve evrim hakkında görüşlerini tespit etmeye 

çalıştığımız Nasîruddîn Tûsî de dini metinler ve çevresel izlenimler-

den yaralanarak cansızların, canlıların ve dolayısıyla da insanın 

yaratılışıyla ilgili bir teori geliştirerek bu konuya cevap bulmaya ça-

lışmıştır. Biz bu çalışmamızda Nasîruddîn Tûsî’nin hayatı ve Ahlâk-ı 

Nâsırî adlı eseri hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra onun evrim-

le ilgili görüşlerini Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserindeki ilgili bölümü dikkate 

alarak inceleyeceğiz. Ayrıca “Evrim Teorisi”nin modern anlamda dil-

lendirilmeye başlamasından asırlar önce İslam düşünürleri tarafın-

dan ciddiyetle araştırıldığını göstermeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Nasîruddîn Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, 

Evrim, Yaratılış 

On Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūsī’s Opinions About Evolotion 

In His Work Akhlāq-I Nāṣirī 

Abstract 

From the earliest stages of humanity, some questions have 

been asked. How the world is created? How the living life on Earth 

begins? How people exist? These questions are examples related to 

issues that have occupied our mind. Some of them have tried to find 

answers to these questions from their environmental impressions in 

their minds, while others have tried to answer them from religious 
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texts which give however little information on these questions. Some 

thinkers have taken a new perspective on this issue with reference 

to religious texts and their environmental impressions.  

In this work we study Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī and his point of view on 

evolution. In particular, we try to find out how Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

tries to find an answer to this question by developing a theory on 

the creation of non-living bodies, of the living beings and in particu-

lar of the human being by using religious texts and environmental 

impressions. In this work, after giving a short information about his 

life and his work Akhlāq-i Nāṣirī, we will examine the evolutionary 

views of Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, taking into account the relevant sec-

tion in his work Akhlāq-i Nāṣirī. We will also try to show that the 

"Theory of Evolution" has been seriously explored centuries ago by 

Islamic thinkers, before it has begun to be named with modern 

terms. 

Keywords: Kalām, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Akhlāq-i Nāṣirī, Evo-

lution, Genesis. 

Giriş 

Günümüzde evrenin, dünyanın; canlı ve cansız varlıkların 

meydana gelmesiyle ilgili teorilerin nispeten daha net verilerle orta-

ya konmaya başladığı görülmektedir. Örneğin bugün evrenin 13,5 

milyar, dünyanın 4,5 milyar yıl önce oluştuğunu; dünyadaki canlı 

yaşamın ise yaklaşık 3,8 milyar yıl önce başladığını modern bilimsel 

araştırmalardan öğrenebiliyoruz.1 Fakat geçmiş yüzyıllarda teknolo-

jinin az gelişmiş ya da gelişmemiş olması ve bilimsel imkânların kı-

sıtlılığı nedeniyle dünyanın yapısı ve yeryüzünde yaşayan canlı, 

cansız varlıklarla ilgili veriler günümüze oranla yetersizdi. Bu ne-

denle o dönemlerde yaşamış bilim insanları teorilerini dönemim kı-

sıtlı bilimsel verileri ışığında geliştirmek zorunda kalmışlardır.  

Evrim fikri Darwin’den uzun zaman önce Yunan filozofların-

                                                   
1 Bk. Yuval Noah Hariri, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, 7. Baskı, trc. Ertuğrul 
Genç (İstanbul: Kolektif Kitap, 2015), 17. 
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dan olan Anaksimandros (MÖ 610-546) tarafından dile getirilmiştir. 

O, denizlerin çekilmesiyle yaşam alanı daralan balıkların karaya 

uyum sağlamak zorunda kaldığını ve karaya uyum sağlayan bu ba-

lıkların hayvanlara ve insanlara kaynaklık ettiğini söylemiştir.2 Yu-

nanlı filozoflardan sonra onların fikirlerinden de yararlanan İslam 

düşünürleri evrim fikrini orijinal teorileriyle ortaya koymuşlardır. 

Hatta “…onlar evrim ve gelişimi inorganik mineralleri de kapsaya-

cak şekilde genişleterek bu konuda bizim gidebileceğimizden çok 

daha ileri gitmişlerdir.”3 (Draper, 1875, 118) 

İçinde yaşadığımız çağdan yüzyıllar önce İslam düşünürleri-

nin dile getirdikleri evrimsel görüşlerin tam olarak günümüz Evrim 

Teorisini yansıttığı söylenemez. Onlar yukarıda da dediğimiz gibi 

teknolojik altyapının imkân verdiği ölçüde araştırmalar yapmış, çev-

resel izlenimler edinmiş ve nihayet evrimsel fikirler içeren bazı so-

nuçlara ulaşmışlardır. Örneğin bu düşünürlerden birisi olan Câhız 

(ö.255/869) dünya üzerindeki canlı ve cansız bütün varlıkların Al-

lah’ın yarattığı ilk maddeden zuhur ettiği görüşünü savunmuştur.4 

İlk maddeden meydana gelen bu varlıklar belirli bir transformasyon 

sürecinin ardından yeni türlere dönüşmüşlerdir.5 Yine bu konuda 

görüş bildiren İslam düşünürlerinden olan İbn Tufeyl (ö.581/1185) 

ve İbn Nefis de (ö.687/1288) doğal olaylar silsilesi neticesinde insa-

nın oluştuğundan bahsetmektedirler.6  

İslam düşünürlerden bazıları evrimsel görüş açısından önceki 

âlimlerin izinden giderken bazı İslam düşünürleri ise bu konuda 

daha özgün teoriler geliştirmişlerdir. Örneğin Müslüman alimler 

                                                   
2 Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık, 2. Baskı (Ankara: Bilgi Yayınları, 
1998), 27. 
3 John William Draper, History Of The Conflict Between Religion and Science (New 

York: D. Appleton and Company, 1875), 118. 
4 Bk. Câhız, Kitâbü’l Hayevân, thk. Abdusselam Muhammed Harun (Beyrut: 1969), 
4: 90. 
5 Geniş bilgi için bk. Câhız, Kitâbü’l Hayevân, 4: 68-71. 
6 Geniş bilgi için bk. İbn Tufeyl, Hayy b. Yekzan, thk. L. Gauthier (Beyrut: 
Imprimerie Catholique, 1936), 24-29.; İbnu’n Nefis, er-Risaletu’l-kâmiliyye Fi’s-
sîreti’n-nebeviyye, thk. Max Meyerhof-Joseph Schacht (Oxford: Oxford University 
Press, 1968), 1-6.  
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arasında evrim konusunda ilk fikir beyan eden kişi olan Câbir b. 

Hayyân (ö.200/815) canlıların kendiliğinden (spontane) oluşumu 

konusu üzerinde durmuştur.7 Bu yaklaşım her ne kadar bir bütün 

halinde evrim teorisini açıklamaya yetmese de onun önemli bir aya-

ğını oluşturan kendiliğinden oluşum tezini açıklamaktadır.  Câbir b. 

Hayyân’dan sonra gelen İslam düşünürlerinin bazıları onun bu teo-

risini geliştirerek savunurken bazıları ise evrimin farklı alanlarında 

görüşler beyan etmişlerdir. Bu düşünürlerden bir tanesi de 

Nasîruddîn Tûsî’dir.8 

Nasîruddîn Tûsî kendinden önce yaşamış bir İslam düşünürü 

olan İbn Miskeveyh’in (ö.421/1030) Tehzîbü’l-Ahlâk adlı eserinden 

faydalanarak cansız maddelerin, bitkilerin, hayvanların ve insanla-

rın yaratılışıyla ilgili çeşitli görüşlerini Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserinde 

dile getirmiştir.9 O, daha önce birçok İslam düşünürü tarafından 

dile getirilen benzer görüşleri zenginleştirerek eserine yansıtmıştır. 

Biz makalemizde onun bu evrimsel görüşlerini mezkûr eserin ilgili 

bölümünden faydalanarak ele almaya çalışacağız. 

1. Nasîruddîn Tûsî’nin (597/1201-672/1274) Hayatı 

Tam adı, “Muhammed b. Muhammed b. el-Hasan’dır.10 Bazı 

kaynaklarda künyesi “Ebu Cafer” olarak geçen Tûsî’nin en çok bili-

nen lakabı Hâce Nasîruddîn’dir. Nasîruddîn Tûsî 1201 yılında Tûs 

şehrinde doğmuştur.11 Doğduğu yere nispeten ona Tûsî denilmiştir. 

Eğitim hayatına babasının dersleriyle başlayan Tûsî erken yaşlarda 

birçok İslam düşünüründen çeşitli alanlarda dersler almıştır. Henüz 

çok genç yaştayken ilme olan bu düşkünlüğü onun kısa sürede ün-

                                                   
7 Mehmet Bayrakdar, İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi, 2. Baskı (Ankara: Kitabiyat, 

2001), 33. 
8 Kenan Ateş, “Dünü ve Bugünüyle Evrim Kuramı”, Dünü ve Bugünüyle Evrim 
Teorisi (İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2009), 18, 280. 
9 Nâsiruddîn Tûsi, Âhlak-ı Nâsırî, 3. Baskı, trc. Anar Gafarov - Zaur Şükürov 
(İstanbul: Litera Yayıncılık, 2016), 12. 
10 Müderris Razavî, Ahval ve Asar-i Hace Nasîruddîn Tûsî (Tahran: İntişârât-ı 
Daneşgah, 1334), 1. 
11 Ağababa Rızayev, Nasreddin Tusi: Hayatı, İlmi, Dünya Görüşü (Bakü: Kitab 
Klubu, 1996), 11. 



Nasîruddîn Tûsî’nin Ahlâk-I Nâsırî Adlı Eserinde Yer Alan Evrimle İlgili Görüşleri Üzerine 

~ 286 ~ 

lenmesini sağlamıştır. O sıralar Kûhistan valiliği yapan ve felsefe, 

mantık ve ahlak gibi alanlara ilgisi bulunan Nasîruddîn Abdurrahîm 

b. Mansûr (ö. 655/1257) da bu ünü duyup onu yanına davet etmiş-

tir. Etrafında çeşitli alanlardan birçok bilgini toplayan Kûhistan va-

lisinin davetini kabul eden Hâce Nasîruddîn ilmi çalışmalarına bir 

süre burada devam etmiştir.12 Bir süre sonra Kûhistan’a hâkim 

olan İsmâilîlerle arası açılan Tûsî burada bir müddet göz hapsinde 

tutulmuştur.13 İlhanlı hükümdarı Hülâgu’nün İsmâilîlerden Alamut 

Kalesi’ni almasıyla özgürlüğüne kavuşan Nasîruddîn Tûsî bundan 

sonra ilmi çalışmalarını İlhanlı hükümdarları himayesinde devam 

ettirmiştir.14  

İlhanlı Devleti döneminde ilmi çalışmalarına devam eden 

Nasîruddîn Tûsî, Hülâgu Han’ın da desteğiyle 1259 yılında Azerbay-

can’ın Merağa şehrinde Merağa Rasathanesini kurdurmuştur. Bu 

rasathane o döneme kadar İslam coğrafyasında kurulmuş en büyük 

rasathanedir.15 Merağa Rasathanesi’nde başta astronomi olmak 

üzere birçok alanda bilimsel çalışmalar yapan Tûsî burada Moğolla-

rın Bağdat’ı yağmaladığı esnada bizzat kendisinin kurtardığı eserler 

ve çeşitli yerlerden getirttiği kitaplarla büyük bir kütüphane de 

kurmuştur.16  

Kelâm, felsefe, mantık, ahlak, matematik, astronomi, optik, 

musiki17 ve tıp gibi alanlarda eğitim alan ve birçok eser veren18 Hâce 

Nasîruddîn 1274 yılında Bağdat’a yaptığı bir seferde hastalanarak 

                                                   
12 Muhammed Müderrisî Zencanî, Sergozeşt ve Akayid-i Felsefiy-i Hace Nasîruddîn 
Tûsî (Tahran: İntişârât-ı Emir Kebir, 1379), 23. 
13 Zencanî, Sergozeşt ve Akayid-i Felsefiy-i Hace Nasîruddîn Tûsî, 48.; ayrıca bk., 
Murat Demirkol, Nasîruddîn Tûsî’nın İbn Sînâcılığı (Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi, 2007), 13. 
14 Murat Demirkol, Nasîreddin Tusi’nin Ahlâk Felsefesine Etkisi (Ankara: Fecr 

Yayınları, 2011), 31. 
15 Agil Şirinov, “Tûsî Nasîruddîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012), 41: 437. 
16 Murat Demirkol, Tûsî’nin İbn Sina Savunması, Ankara: Fecr Yayınları, 2010), 35. 
17 Fazlı Arslan, “Nasîreddin er-Tûsî ve Musikî Risalesi”, Dini Araştırmalar Dergisi 9 
(Eylül-Aralık 2006): 317-336. 
18 Tüten Özkaya, “Sovyetler Birliği’nde Nasîruddîn-i Tûsî’nin Âhlak-I Nâsırî Eseri 
Üzerine Çalışmalar”, Erdem Dergisi 4/10 (1998): 273. 
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hayatını kaybetmiştir.19 Mezarı ünlü Şia imamı Mûsâ el-Kâzım’ın 

Bağdat’ta bulunan türbesinin yanındadır.20 

2. Nasîruddîn Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî Adlı Eseri  

İslami ilimler ve pozitif bilimler alanında yaklaşık 200 eseri21 

olduğu bilinen22 Nasîruddîn Tûsî İslam düşünce tarihinde sistema-

tik ahlak alanında yazılmış en önemli eserlerin başında gelen23 

Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserini Kûhistan valisinin isteği üzerine kaleme 

almıştır. Aslında Kûhistan valisi Nasîruddîn Abdurrahîm b. Mansûr, 

Nasîruddîn Tûsî’den İbn Miskeveyh’in  Kitabu’t-Tahâre adlı eserini 

Farsça’ya çevirmesini istemiştir. Nasîruddîn Tûsî ilk başta bu teklifi 

olumlu bulsa da daha sonra bunun uygun olmayacağını şu sözlerle 

ifade etmiştir:  

“Böyle aktarılması zor sözlerle ifade edilmiş değerli fikirleri 

çevirmek, onların üzerine geçirilen entari gibi olup, onlara bayağılığı 

ifade eden elbiseyi giydirmektir ki bu da kitabı tahrif etmektir ve 

basiret sahibi her kişi ona vakıf olduğunda, ayıplama ve eleştiriden 

uzak kalamaz.”24 (Tûsî, 2016, 12) Nasîruddîn Tûsî bu düşüncelerin-

den dolayı eseri tercüme etmekten vazgeçmiş bunun yerine İbn 

Miskeveyh’in eserinin ana temasına bağlı kalıp kitapta eksik gördü-

ğü bölümleri de ekleyerek yeni bir eser yazmayı valiye teklif etmiştir. 

Teklifin kabul görmesi üzerine Nasîruddîn Tûsî eserini telif etmiştir. 

Eserin yazılmasına vesile olan dönemin Kûhistan valisi Nasîruddîn 

Abdurrahîm b. Mansûr’a ithafen de kitabın adını Ahlâk-ı Nâsırî 

                                                   
19 Bahtiyar Hüseyin Sıddıki, “Nasuriddin Tûsî”, trc. Kasım Turhan, İslam 
Düşüncesi Tarihi, thk. Mian Muhammed Şerif (İstanbul: İnsan Yayınları, 1990), 
2:188. 
20 Şirinov, “Tûsî Nasîruddîn”, 41: 437. 
21 Bazı araştırmacılara göre Nasîruddîn Tûsî’nin eser sayısı yetmiş civarındadır. 

Bk., Rahim Sultanov, “Nasîreddin Tûsî ve Ahlak-ı Nâsırî Adlı Eseri”, Ahlâk-ı Nâsırî, 

trc. Abdulvahap Taştan - Habil Nazlıgül (Ankara: Fecr Yayınları, 2005), 10. 
22 Mian Muhammed Şerif, Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri, 3. Baskı 
(İstanbul: İnsan Yayınları, 2000), 374-375.; Seçil Uyman, Ahlakta Değişim ve 
Gelişim Nasîruddin Tûsî Örneği, (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2016), 
16-20. 
23 Hilmi Z. Ülken, İslam Felsefesi, 3. Baskı (İstanbul: Ülken Yayınları, 1983), 135. 
24 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 12. 
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koymuştur.25 

Ahlâk-ı Nâsırî adlı bu eser Nasîruddîn Tûsî’nin doğu medeni-

yeti tarafından tanınması ve sevilmesini sağlamıştır.26 Eser bir mu-

kaddime ve üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü İbn Miske-

veyh’in eserinden mülhem olan kitabın ev idaresi ve siyaset ilmini 

içeren ikinci ve üçüncü bölümleri tamamen Nasîruddîn Tûsî’ye ait-

tir.27 Nasîruddîn Tûsî’nin evrimsel görüşlerini de içeren ve kitabın 

birinci bölümünü oluşturan “Ahlak Terbiyesi” makalesi ise İbn Mis-

keveyh’in fikirleri etrafında şekillenmiştir. Bölümün bu şekilde yazı-

lacağı Nasîruddîn Tûsî tarafından daha önce açıkça zikredilmiştir.28 

Nasîruddîn Tûsî kitabın bu bölümünde alıntılamış olduğu ana te-

mayı zenginleştirerek eserine yansıtmıştır.29 

3. Nasîruddîn Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî Eserindeki Evrimsel 

Görüşleri 

Nasîruddîn Tûsî, evrimsel görüşlerini dile getirdiği Ahlâk-ı 

Nâsırî eserinin birinci kısmının dördüncü faslı olan, “İnsanın Bu 

Âlemde Var Olanların En Şereflisi Olmasının Açıklanması” adını 

verdiği bu bölümde evrim ve adaptasyon/ uyum hakkında önemli 

noktalara temas etmiştir. Kendinden önce konuyu benzer şekilde 

dile getiren İbn Miskeveyh30 ve İhvân-ı Safâ31 gibi Tûsî de öncelikle 

basit varlıkların oluşumu konusunu ele almış devamında daha 

karmaşık yapılı varlıkların oluşumu, yapısı ve özelliklerine değin-

                                                   
25 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 12. 
26 Bk. Azime Şimşek, Nasireddin Tûsî’nin Ahlâk ve Eğitim Anlayışı (Yüksek Lisans 
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005), 12. 
27 Sıddıki, “Nasuriddin Tûsî”, 190. 
28 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 12. 
29 A. Vahap TAŞTAN, “Nasreddin Tusi: Hayatı, Eserleri, Din ve Toplum Görüşü”, 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/11 (2001): 160. 
30 İbn Miskeveyh’in evrimsel yaratılış hakkındaki görüşleri hakkında detaylı bilgi 
için bk. İbn Miskeveyh, Kitâbu’l-fevz’il-asgar, neşr. Salih Udayme (Beyrut: 1319), 
111-119, 253-260.; İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-ahlak, çev. A. Şener, C. Tunç, İ. 
Kayaoğlu (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1983), 65-70. 
31 İhvân_ı Safâ’nın evrimsel yaratılış görüşleri için bk. İhvân-ı Safâ, Resâilü 
İhvâni’s-Sâfâ ve Hullâni’l-Vefâ, thk. Ârif Tâmir (Beyrut- Paris: Menşûrât-ı Uveydât, 
1995), 2: 293-294, 3: 183-187. 
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miştir.32  

Nasîruddîn Tûsî’ye göre doğada bulunan cisimlerin yalın ha-

liyle birbirinden daha üstün veya daha aşağı olması söz konusu 

değildir. O’na göre bu cisimler birbirine denktir.33 Âlemi oluşturan 

bu tür denk cisimler daha sonra doğadaki unsurlarla ve bu unsur-

ların da birbiriyle çeşitli ilişkiler kurması neticesinde birbirine üs-

tünlük kurmuşlardır.34 Doğal unsurların cisimlerle ve birbiriyle olan 

bu ilişkisi neticesinde oluşan bileşikler doğaya uyum yeteneklerine 

göre çeşitli mertebelere ayrılmışlardır. Nasîruddîn Tûsî cansız cisim-

lerden canlı varlıklara evrimin ilk aşamasını, yukarıda da bahsedil-

diği üzere, cansız cisimlerden doğal yapıları gereği “…maddesi su-

retleri kabul etmeye daha boyun eğici olanlar…”ın35 (Tûsî, 2016, 38) 

birtakım unsurların da tesiriyle çeşitli formlara girerek geçirdiği ev-

relere bağlamıştır.36 Canlılığa geçişin ilk aşamasını ünlü İslam dü-

şünürü olan Fârâbî (ö.339/950) gibi açıklayan 37Nasîruddîn Tûsî’ye 

göre cansız cisimlerden bitkilere geçiş için cisimlerin sahip olması 

gereken en önemli özellik suretleri kabul etmeye meyilli olmaktır. 

Buna göre bu özelliğe en çok sahip olan cisim cansız varlıkların en 

üstünüdür38 ve bu cisim kendi kategorisinin sınırı olan bitkisel ne-

fisle şereflenir.39  

Nasîruddîn Tûsî cansız cisimlerden bitkilere evrimleşme sü-

recinde cansız maddelerin geçirdiği birçok süreç ve aldığı birçok 

şekilden bahseder. O’na göre âlemi oluşturan ve hiçbir özelliği bu-

lunmayan cisimler ile bitkisel nefsin sınırlarına dayanmış olan ve 

cansız maddelerin en şereflisi unvanına sahip cisim arasında mer-

                                                   
32 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38-46. 
33 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
34 Adam Hart-Davis v.dğr., Bilim Kitabı, çev. Ahmet Fethi Yıldırım (İstanbul: Alfa 

Yayınları, 2015), 23. 
35 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
36 Farid Alakbarli, "A 13th-Century Darwin? Tusi's Views on Evolution", Azerbaijan 
International, 9/2 (2001): 48–49. 
37 Fârâbî, el- Medinetü’l Fazıla, çev. Nafiz Danışman (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, 2001), 47. 
38 Adam Hart-Davis v.dğr., Bilim Kitabı, 23 
39 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
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tebe ve dereceleri farklı sayısız cisimler bulunmaktadır.40 Onun bu 

düşüncesinin modern evrim teorisinin en önemli kanıtlarından biri-

si olan ara geçiş formlarını akla getirdiği söylenebilir.41 Günümüzde 

canlı varlıklar için kullanılan bir ifade olan ara geçiş formlarına 

Nasîruddîn Tûsî’nin cansız varlıkları da dâhil etmesi ilginçtir.  

Cansız maddelerden canlı yaşama evrim sürecinde sistematik 

bir yol izleyen Tûsî’ye göre cansız maddelerin en üstünü bitkisel 

nefisle şereflenerek canlılık hayatına ilk adımı atmış olur. Tûsî, bit-

kisel yaşama geçen cansız maddelerin birtakım özellikler kazandığı-

nı belirtir. Bu özellikleri Tûsî’nin kaleminden okuyacak olursak;  

“Böylece (madde) bu nefisle (bitkisel nefis) şereflenmiş olur. 

Daha sonra onda beslenme, büyüme, uygun olanı çekme, uygun 

olmayanı itme gibi birkaç büyük özellik ortaya çıkar. Ondaki bu 

kuvveler, istidadın çeşitliliğine göre çeşitlilik arz eder.”42 (Tûsî, 

2016, 38)  

Nasîruddîn Tûsî, bitkilerin genel özelliklerinden olan beslen-

me, büyüme gibi genel gözlemlerin yanında “uygun olanı çekme ve 

uygun olmayanı itme” ifadesiyle sınırlı bir şekilde de olsa bugünün 

evrim teorisinin en önemli basamaklarından biri olan “doğal seçi-

lim”e yüzyıllar öncesinden işaret etmiştir. Bilindiği üzere modern 

anlamda doğal seçilim, çevreye daha uyumlu olanın hayatta kalma-

sı demektir. Nasîruddîn Tûsî de “uygun olanı çekme, uygun olma-

yanı itme” tabiriyle bir nevi çevreye uyumu kastetmiştir. O’na göre 

de bu özelliği en fazla barındırabilen, yani çevreye daha fazla uyum 

sağlayabilen bitkisel varlık gelişmeye daha fazla müsaittir.43 

Nasîruddîn Tûsî bitkisel sınıflandırmanın en altına kendisine 

göre yarı maden özelliği gösteren mercan gibi varlıkları koyar.44 

Mercanlar yerleşik olmaları yönüyle madenlere, dokunma hissini 

                                                   
40 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
41 Bk. Tamer Kaya, Yaşam, Evrim ve Biz (İstanbul: Alfa Yayınları, 2015), 238-242. 
42 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
43 Farid Alakbarli, "A 13th-Century Darwin? Tusi's Views on Evolution", 48-49. 
44 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
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algılamaları ve canlı olmaları; büyüyüp gelişmeleri yönüyle de bitki-

lere örnek olarak gösterilmiş olmalıdır.45 Tûsî’nin bitkiler sınıflan-

dırmasında mercanlar gibi cansızlar alanına yakın olan guruptan 

sonra uzun süreli bireysel ve türsel kalıcılık gösteremeyen ve her-

hangi bir müdahaleye gerek olmaksızın güneş ve rüzgârların etkisiy-

le büyüyüp gelişen yeşillikler yer almaktadır.46 Bu kısım otlardan 

sonra (Tûsî’nin tabiriyle), bireysel ve türsel kalıcılık gösterebilen to-

humlu yeşillikler ve meyveli ağaçlar gelmektedir. Bu bitkiler tohum-

lar, çekirdekler vasıtasıyla uzun süreli bireysel kalıcılık gösterebilir-

ler.47 Dikkat edilirse Tûsî kendisinin de belirttiği üzere bireysel isti-

datların çeşitliliğine göre sınıflandırmasını devam ettirmiştir. Buna 

göre yeteneği en fazla olan tür sınıflandırmada en üstte yer almak-

tadır. Nasîruddîn Tûsî herhangi bir müdahale olmadan kendi ken-

dine yetişen yeşilliklerden bir üst sınıfa koyduğu tohumlu yeşillikler 

ve meyveli ağaçları da kendi aralarında sınıflandırmıştır. Bu türler-

den bazıları hayvansal özellikler olan erillik ve dişilik bakımından 

birbirinden ayrılmaktadırlar ki onlar bu özelliğe sahip olmayanlar-

dan daha üst bir sınıfa aittir.48 

Nasîruddîn Tûsî selefi İbn Miskeveyh gibi hurma ağacına çok 

önem göstermiş49 ve onu bitkiler âleminin en üstünü olarak nitele-

miştir. Ona göre bu dereceden sonra hayvanlar âlemi başlamakta-

dır. Nasîruddîn Tûsî, hurma ağacının birçok yönden hayvanî özellik 

barındırdığını belirtmiştir. Bu yönüyle hurma ağacına özel bir önem 

atfeden Nasîruddîn Tûsî konuyla ilgili olarak şunları söyler:  

“Böylece hayvanların özelliklerinden birkaç özelliğe sahip 

olan hurma ağacına ulaşıncaya kadar gidilir. Zira onun bünyesinde 

diğer hayvanların kalbi mesabesinde olan, garîzi sıcaklığı çok olan 

belli bir parça vardır ki, oradan çıkan dallar ve budaklar kalpten 

                                                   
45 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
46 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38-39. 
47 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
48 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38. 
49 İbn Msikeveyh’in hurma ağacına ilişkin görüşleri için bk. İbn Miskeveyh, 
Kitâbu’l-fevz’il-asgar, 111-119. 
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çıkan damarlar gibidir. Ayrıca mayalanma ve döllenme zamanı 

meydana gelen koku, döllenme zamanındaki hayvan nutfesinin ko-

kusuna benzer. Yine başı kesildiğinde, kalbi bir afete maruz kaldı-

ğında ya da suyun içine batırıldığında kuruyup gitmesi, belli hay-

vanların durumuyla benzerlik arz etmektedir. Bazı çiftçiler hurma 

ağacının daha şaşırtıcı olan diğer bir özelliğinden bahsetmişler ki o 

da bir (hurma) ağacının başka bir (hurma) ağacına eğilimli olması ve 

ondan başka herhangi bir ağaçla döllenmeyi kabul etmemesidir. Bu 

özellik diğer canlılarda (hayvanlarda) bulunan ülfet ve aşk özellikle-

rine yakındır.”50 (Tûsî, 2016, 39)  

Görüldüğü gibi Nasîruddîn Tûsî hurma ağacının birden fazla 

hayvani özelliğinin olduğunu belirtmiştir. Hurma ağacının bu özel-

liklerinden dolayı Nasîruddîn Tûsî onu bir tür geçiş bitkisi olarak 

nitelemiştir. Tüm bu özelliklere rağmen Nasîruddîn Tûsî hurma 

ağacını hareket edememesi ve kendi besinini arayamaması nedeniy-

le hayvanlar âlemine dâhil etmemiştir.51 Zira bu iki önemli özellik 

ona göre hayvanidir. Nasîruddîn Tûsî’nin hurma ağacının bu pozis-

yonuna naslardan bulduğu destek ise çok önemlidir. O, Hz. Mu-

hammed’in (as), “Halanız olan hurma ağacına saygılı davranın! 

Çünkü hurma ağacı Âdem’in balçığının geri kalanından yaratılmış-

tır.”52 sözüyle53 teorisini pekiştirmeye çalışırken bizlere de yaratılış 

konusundaki fikirlerini başka bir açıdan daha anlama fırsatını ver-

miştir. Zira o, hurma ağacının hayvanlar âlemiyle olan ilişkisinin 

insanla da olduğunu bu şekilde belirtmiş ve türlerin köken birliği 

                                                   
50 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 39. 
51 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 39. 
52 Suyûtî, el-Câmi’u’s-Sagir, 1/232; Ebû Ya’lâ, Müsned, 1/353 (hadis no: 455); 
Heysemî, Mecme’u’z-zevaid. 5/39,89. 
53 Ebû Ya’la el-Mevsılî’ye (ö.307/919) ait olan hadis Suyûtî’nin (ö.911/1505) el-
Câmi’u’s-sagir adlı eserinde de geçmektedir. Ebû Ya’la eserinde sahih hadislerin 
yanı sıra zayıf hadislere de yer vermiştir. [Bk. Mücteba Uğur, el-Câmi’u’s-Sagir, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, 1993), 7: 113-114.] Tûsî’nin, ondan önce de İbn Miskeveyh’in teorisini 
pekiştirmek adına başvurduğu bu hadisin sıhhati şüpheli olabilir, fakat hadis zayıf 
bile olsa adı geçen düşünürlerin nasıl bir yaratılış fikrine sahip olduklarını 
anlamak ve değerlendirmek açısından önemlidir. 
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açısından günümüze önemli mesajlar göndermiştir.54 

Evrimle ilgili görüş ortaya koymuş birçok İslam düşünürü gi-

bi Tûsî de hurma ağacını bitkiler makamının zirvesi olarak görmüş-

tür.55 Ona göre bu mertebe aynı zamanda hayvanlar âlemiyle bitiş-

menin de başlangıcıdır. Buradan sonra artık hayvanlar alanı baş-

lamaktadır. Nasîruddîn Tûsî bitkilerden hayvanlara geçişte de bitki-

ler âleminin zirvesini oluşturan türle hayvanlar âleminin en alt mer-

tebesini oluşturan türün özellik ve yetenek olarak benzerlikler sergi-

lediğini belirtmiştir. Bu özellikler türlerin ortak özellikleridir. Buna 

göre Nasîruddîn Tûsî’nin hayvanlar âleminin en alt makamına yer-

leştirdiği yer solucanı ve yılın belli dönemlerinde görünüp kaybolan 

haşarattan bazıları bitki özellikleri sergilemektedirler.56 Tıpkı hurma 

ağacının hayvanî özellikler sergilediği gibi…  

Hayvanlar âlemine solucan, bazı haşere ve hayvan türleriyle 

en alt tabakadan giriş yapan Nasîruddîn Tûsî adı geçen hayvanların 

bu âleme ait olmasını ve onların bitkilerden üstün olmasını sağla-

yan özelliklerin iradi harekette bulunma57, çeşitli duyularla algıla-

ma58, uygun olanı isteme ve besinlerini kendilerinin araması oldu-

                                                   
54 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 39. 
55 Tûsî’yle benzer şekilde evrimsel görüşe sahip olan İslam düşünürlerinin 
düşüncelerini detaylı olarak incelemek ve karşılaştırmak için bk. İbn Miskeveyh, 
Kitâbu’l-fevz’il-asgar, 111-119; İhvân-ı Safâ, Resâilü İhvâni’s-Sâfâ ve Hullâni’l-Vefâ, 
2: 293-294, 3: 183-187; İbn Haldûn, Mukaddime, çev. Zakir Kadiri Ugan (Ankara: 
Milli Eğitim Basımevi, 1968), 1: 193-199; Kınalızâde Ali Efendi, Ahlâk-ı Alâ’iyye, 
(İstanbul: 1145), 37-41; Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme, çev. Faruk Meyan 
(İstanbul: Bedir Yayınevi, 1999), 54-60. 
56 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 40. 
57 Nâsiruddîn Tûsi, hayvânî nefsin bir özelliği olarak belirttiği iradi hareket ettirme 
kuvvesini iki alt kuvveye ayırmıştır. Bunlar şehevi kuvve ve gazabi kuvvedir. 
Bunlardan şehevi kuvve Tûsi’nin zikrettiği ve hayvanlar âleminin en alt tabakasını 

oluşturan varlıkların özelliğidir. Bu kuvvenin özelliği ise cümlenin devamında 
zikredilen bir yararın çekilmesi yani uygun olanı istemedir. (Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 
36) 
58 Nâsiruddîn Tûsi, yine hayvani nefsin bir kuvvesi olarak belirttiği ve organik algı 
olarak nitelendirdiği bu kuvveyi iki sınıfa ayırmıştır. Bunlardan ilki dış duyu 
organlarımızın algıladığı görme, işitme, koklama, tatma ve dokuma kaynaklı 
algılardır. İkincisi ise iç duyular kaynaklı algılar olan duyu, hayal, fikir, vehim ve 
hatırlamadır. (Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 36) 
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ğunu belirtmiştir.59 Hayvanlar âleminin giriş seviyesindeki bu mer-

tebesinden sonra gazabi kuvveye60 sahip bir üst sınıf gelmektedir. 

Bu sınıftaki hayvanlar bu kuvve sayesinde kendilerini başlarına 

gelebilecek her türlü tehlikeden yetenekleri nispetinde koruyabil-

mektedirler. Örnek vermek gerekirse boynuzlu hayvanlar boynuzla-

rını kullanmak suretiyle, diş ve pençelerini kullanan hayvanlar on-

ları karşıtlarına karşı bir bıçak gibi kullanmak suretiyle, kuşlar ve 

başka türler ise gagalarını veya fırlatılan bazı aletleri mızrak gibi 

kullanmak suretiyle bu yeteneklerini kullanmaktadırlar.61 

Nasîruddîn Tûsî’ye göre bu türden silahlara sahip olmayan ve ken-

dini tehlikelerden koruyabilen bu sınıfın üyesi olan bazı canlılar 

daha vardır. Bunlar geyik ve tilki gibi hayvanlardır. Geyik tehlike-

lerden kaçarak kendini koruduğu gibi tilki de kurnazlığı sayesinde 

kendini koruyabilmektedir.62 Aslında Tûsî’nin anlattıkları sadece 

türlerin geçişiyle değil türlerin uyumu konusunda da çevreye en iyi 

adapte olabilen varlığın hayatta kalıp neslini devam ettirebileceğini 

iddia eden günümüz evrim teorisiyle uyuşmaktadır.63 Zira 

Nasîruddîn Tûsî de bazı türlerin boynuz ve pençe gibi çeşitli silahla-

rıyla bazılarının ise kaçmak ve kurnazlık gibi yetenekleriyle çevreye 

uyum sağlayıp yaşamını devam ettirebildiğinden bahsetmektedir.64 

Günümüzde “doğal seçilim” olarak da adlandırılan bu düşünce 

Tûsî’nin modern evrim teorisiyle bu açıdan ne kadar uyuştuğunu 

gözler önüne sermektedir.65 

Nasîruddîn Tûsî hayvanlar âleminin en üst kademesini oluş-

turan türlerin zekâ ve algılama bakımından diğer türlerden ayrıldı-

ğını ifade etmiştir. Buna göre zekâ ve algılama yeteneği gelişmiş 

                                                   
59  Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 40. 
60 İradi hareket ettirme kuvvesinin iki alt kuvvesinden biri olan gazabi (öfke) kuvve 

bir zararın def edilmesini sağlamaktadır. (Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 36) 
61 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 40. 
62 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 40. 
63 Doğal seçilim ve adaptasyon hakkında geniş bilgi için bk. Douglas J. Futuyma, 
Evrim, trc. Meral Kence (Ankara: Palme Yayıncılık, 2008), 247-267. 
64 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 40. 
65 Farid Alakbarli, "A 13th-Century Darwin? Tusi's Views on Evolution", 48-49. 
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olan türler eğitilebilme özelliğine sahiptir.66 Nasîruddîn Tûsî bu ye-

teneğe sahip türe örnek olarak eğitimli atı ve yine eğitilmiş şahini 

örnek vermiştir.67 Bu iki tür kendilerine öğretilen birtakım fiilleri 

algılama ve uygulama yeteneğine sahiptirler. Nasîruddîn Tûsî hay-

vanlar sınıfının en üst kademesine ait olduğunu belirttiği zekâ ve 

algılama kuvvesinin geliştirilebileceğinden bahsetmiştir. Bu kuvve-

leri ileri derecede geliştirebilen hayvanların kendilerinden istenilen 

fiilleri yapabilmesi için artık sadece o davranışı görmeleri yeterli ola-

caktır. “Öyle ki onlar bir şey gördüklerinde, kendilerine uygulanan 

alıştırma (riyazet) ve yorucu çalışma olmaksızın öykünme ile o şeyin 

benzerini yerine getirebilirler.”68 (Tûsî, 2016, 41) Zikredilen bu me-

ziyetleri oluşturan ileri derecede zekâ ve algılama yeteneği artık 

hayvanlık âleminin sonu ve insanlığın başlangıcıdır. Hayvanlar âle-

mi ve insanlar arasındaki geçişi zekâ ve algılama gibi birkaç meziye-

te bağlayan Tûsî bu kuvvenin insanların alt tabakasında görüldü-

ğünü ifade etmiştir. İbn Haldun’dan (ö.808/1406) önce insanları, 

onların davranışlarını, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini iklimsel böl-

gelere göre ayıran69 Tûsî’ye göre Batı’daki siyahi insanlar ve dünya-

nın diğer uç bölgelerinde ikamet eden insanlar, insanlar makamının 

en alt mertebesini oluşturmaktadır. Nasîruddîn Tûsî bu gurubun 

hayvanların en üst kademesiyle algılama, zekâ ve fiillerin yerine ge-

tirilmesinde benzer özellikler sergilediğini söylemiştir.70 Tûsî’nin si-

yahi insanlar ve mutedil olmayan diğer iklim bölgelerinde yaşayan 

insanlar için yaptığı bu değerlendirme günümüz bilimsel verileri göz 

önüne alındığında isabetli görünmemektedir.  

Nasîruddîn Tûsî canlılar hiyerarşisinde hayvanlar sınıfından 

sonra insanın geldiğini belirtmiştir. Hayvanlar âlemiyle organik algı 

ve iradi hareket ettirme kuvveleri bakımından ortak olan insan dü-

                                                   
66 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 41. 
67 Adam Hart-Davis v.dğr., Bilim Kitabı, 23. 
68  Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 41. 
69 Çevresel etkenlerin insanın biyolojik ve psikolojik yapısı üzerindeki etkisi 
hakkında İbn Haldûn’un görüşleri için bk. İbn Haldûn, Mukaddime, trc. Süleyman 
Uludağ (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2015), 1: 259-268. 
70 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 41. 
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şünme kuvvesiyle onlardan ayrılır. Nasîruddîn Tûsî bu durumu şöy-

le ifade etmiştir:  

“İnsânî nefse gelince o, hayvanların nefsleri arasında düşün-

me (nutuk) kuvvesi olarak adlandırılan bir kuvve ile özelleşir. O da 

organsız algı kuvvesi ve algılananlar arasında ayırt etme kuvvesi-

dir.”71 (Tûsî, 2016, 41)  

Düşünme yeteneği ile insanların hayvanlardan ayrıldığını ifa-

de eden Nasîruddîn Tûsî insanın bu kuvveyle var olanların gerçekli-

ğini kavrayabildiğini, iyi ve kötü fiilleri birbirinden ayırt edebildiğini, 

çeşitli yaşamsal işlerini düzenleyebildiğini, sanatsal faaliyetler ya-

pabildiğini belirtmiştir.72 Nasîruddîn Tûsî insanın, doğaya uygun 

olarak gerçekleşen tüm bu süreçler sonunda canlılar sınıfının en 

üst makama yerleştirmiştir.73 Ona göre tüm bu süreç ve bu süreç 

esnasında meydana gelen sıralanma ve çeşitlilik doğaya uygun ola-

rak meydana gelmiştir.74 Modern Evrim Teorisine göre çevresel fak-

törlerin etkisiyle gerçekleşen bu değişim ve çeşitlenme doğal seçilim 

olarak adlandırılmıştır. Buna göre ancak değişen çevresel şartlara 

uyum sağlayan canlılar hayatta kalıp neslini devam ettirecektir. 

Doğaya uyum sağlayamayan canlılar ise yok olacaklardır.75 

Nasîruddîn Tûsî’nin de benzer şekilde ifade ettiği bu değişim iki teo-

riye göre de doğal sürecin bir sonucudur.  

Nasîruddîn Tûsî’ye göre insanı hayvanlar âleminden ayıran 

kuvve yukarıda da bahsedildiği üzere düşünme kuvvesidir.76 Ona 

göre insan bu yetenekle veya yeteneğini kullanma ölçüsüyle diğerle-

rinden ayrılır. Düşünme kuvvesinin kullanılmasında da tedrici bir 

aşamadan bahseden Tûsî’ye göre akıl ve sezgi aracılığıyla düşünme 

eylemini gerçekleştiren bireylerin ilk ulaşacağı derece sanatsal faali-

                                                   
71 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 41. 
72 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 42. 
73 Mohammadali M. Shoja, R Shane Tubbs, "The history of anatomy in Persia". 
Journal of Anatomy 210 (2007): 359–378. doi:10.1111/j.1469-7580.2007.00711.x 
74 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38-41. 
75 Geniş bilgi için bk. Futuyma, Evrim, 247-267.; Kaya, Yaşam, Evrim ve Biz, 148-
176. 
76 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 41. 
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yetler olacaktır. Bunlardan sonra gelen topluluk derin düşünme, 

ilimle uğraşma ve erdemleri elde etme yolunda olanlardır. Daha 

sonra gelen topluluk ise vahiy ve ilham yoluyla bilgi ve hükümleri 

Allah’tan alan kişilerdir. Bunlar diğer insanların yetkinleştirilmesi, 

mutluluğu, Dünya ve Ahiret işlerinin düzenlenmesi için çalışırlar. 

Bu makam insan türünün son makamıdır.77 

Nasîruddîn Tûsî düşünme yeteneğiyle insanı en üst mertebe-

ye koysa da onun donanım olarak birçok canlıdan fakir olduğunu 

belirtmiştir. Örneğin diğer bazı hayvanlarda soğuk ve sıcağın etkisi-

ni kırmak amacıyla tüy ve yünler vardır. Keza bazı hayvanlarda 

kendini savunmak için pençe, gaga ve ok gibi çeşitli aletler vardır. 

Fakat insanlarda bu türden bir donanıma rastlanmamaktadır.78 

Ayrıca insanlar yiyeceklerini, giyeceklerini ve silahlarını bir takım 

aşamalardan geçirerek üretirken diğer birçok canlıda bunlar dona-

nımsal olarak bulunmaktadır. Onlar yiyeceklerini de kesip biçmek, 

öğütmek gibi bazı aşamalardan geçirmeden, hazır halde tüketmek-

tedirler.79 Bütün bu noksanlıklara rağmen düşünme ve akletme ye-

teneğiyle insan bu eksikliklerini gidererek diğer canlılara üstünlük 

kurabilecek kapasiteye sahip olduğu için Nasîruddîn Tûsî tarafın-

dan diğer türlerden daha üstün bir mertebeye yerleştirilmiştir. 

Nasîruddîn Tûsî bu düşünme potansiyelinin kullanılıp kullanılma-

ması bakımından insanı orta mertebeye yerleştirmiştir.80 Eğer insan 

düşünme yeteneğini doğru kullanabilirse söz daha üst makamlara 

ulaşabilecektir. O bunu şu şekilde ifade etmiştir:  

“Eğer (insan) maslahata uygun olarak irade yoluyla doğru ha-

reket ederse, aşamalı olarak ilimlere, marifetlere, edeplere ve erdem-

lere doğru yönelir; doğasında kök salmış yetkinliğe ulaşma arzusu 

onu, ilahi nur üzerinde parlayıncaya ve Hz. Samed’e (Allah’ın) yakın 

kılınanlardan olan Mele-i A’la ile komşuluk kazanıncaya kadar, doğ-

                                                   
77 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38-41. 
78 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 42-43. 
79 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 41-42 
80 Farid Alakbarli, "A 13th-Century Darwin? Tusi's Views on Evolution", 48-49; 
Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 41. 
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ru yol ve övülmeye değer bir maksatla mertebeden mertebeye, ufuk-

tan ufka götürecektir.”81 (Tûsî, 2016, 43)  

İnsanın söz konusu orta mertebeden üst mertebelere nasıl 

yükselebileceğini bu şekilde açıklayan Tûsî insanın düşünme yete-

neğini kullanmaması halinde ise orta mertebeden alt mertebelere 

düşeceğini de belirtmiştir.82 

Sonuç 

Miladi 1201- 1271 yılları arasında yaşamış olan Nasîruddîn 

Tûsî ahlaka yönelik eseri olan Ahlak-ı Nâsırî adlı kitabında insanın 

hangi aşamalardan geçerek son halini aldığına dair teorisini anlat-

mıştır. Tûsî’nin düşüncesine göre dünyada canlılar adına henüz bir 

şey yokken değişime yapıları müsait olan cansız maddeler güneş, 

rüzgâr, su ve bunların etkisiyle oluşan sıcaklık, soğukluk ve nem 

gibi dışsal faktörlerin etkisiyle birtakım hareketlilikler yaşayarak 

canlılık alanına doğru ilerlemişlerdir.83 Yapısı itibariyle canlılar ara-

sında ilerleme ve değişimi konu alan modern evrim teorisi alanına 

girmese de Tûsî’nin cansızlarla ilgili bu görüşü günümüzde ilk can-

lının nasıl oluştuğuna dair teorilere benzerliği açısından önemlidir.84 

Nasîruddîn Tûsî cansızlardan canlı yaşama geçişi tarif ettik-

ten sonra canlıları da kendi özelliklerine göre sınıflandırmıştır. Az 

gelişmiş olandan çok gelişmiş olana doğru olan bu sıralamada bitki-

ler, hayvanlar ve insanlar ayrı ayrı sınıflandırılmıştır.85 Buna göre 

cansızlar bitkilere, bitkiler hayvanlara, hayvanlar da insanlara biti-

şiktir ve tüm sınıflar birbiriyle bağlantılıdır.86 Modern Evrim Teori-

siyle biyolojik çeşitliliğin oluşması, doğal seçilim ve adaptasyon gibi 

birçok alanda benzerlik gösteren Tûsî’nin bu görüşleri İslam düşü-

nürlerinin yeryüzünde canlılığın/ insanlığın var olmasıyla ilgili fikir-

                                                   
81 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 43. 
82 Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 41. 
83 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38-46. 
84 Modern bilime göre ilk canlının oluşumu teorileri hakkında geniş bilgi için bk. 
Kaya, Yaşam, Evrim ve Biz, 52-61. 
85 Farid Alakbarli, "A 13th-Century Darwin? Tusi's Views on Evolution", 48-49. 
86 Bk. Tûsi, Ahlâk-ı Nâsırî, 38-46. 
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lerini anlamak açısından önemlidir. Zira Tûsî birçok İslam düşünü-

rünün kabul ettiği birden bire, sebepsiz yaratma fikri yerine Allah’ın 

dünya üzerindeki canlı ve cansız varlıkları doğa yasaları çerçevesin-

de sebeplere binaen yarattığı görüşünü benimsemiş görünmekte-

dir.87 O, kendinden önce yaratılışı benzer bir şekilde açıklayan İh-

vân-ı Safâ’nın “akıcı hikmet”, “ilahi yardım”  şeklinde açıkladığı Al-

lah’ın yardımını ve yönlendirmesinin88 benzer bir şekilde teorisine 

yansıtmıştır.  Onun görüşleri bu açıdan bakıldığında evrimi, yaratıcı 

tarafından başlatılan ve yönetilen bir süreç, şeklinde açıklayan mo-

dern düşünürlerin teorilerine benzemektedir.89 Buna göre hiçbir şey 

başıboş veya tesadüfi değildir. Evrimin başlatıcısı olan Allah’ın koy-

duğu yasalara göre süreç işlemektedir.90 

Tûsî’nin evrimsel yaratılış görüşlerinin doğal seleksiyon, ha-

yat kavgası ve adaptasyon gibi birçok konuda modern evrimsel dü-

şüncelerle benzeştiği söylenebilir. Onun asırlar öncesinden bilimsel-

liğe ve nedenselliğe verdiği bu destek Müslümanların bilime, araş-

tırmaya ve gözleme gösterdiği önemi gözler önüne sermiştir. Tûsî’nin 

bu fikirleri İslam’da yaratılış düşüncesine yüzyıllar öncesinden yeni 

bir alternatif oluşturmuştur.  
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On Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūsī’s Opinions About Evolotion 

In His Work Akhlāq-I Nāṣirī 

Summary 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, an important figure of the Islamic intel-

lectual history, adopted a different model other than a classical 

thought about the creation/emergence of all living-nonliving beings 

on earth. This model is the model in which living beings rise and 

multiplied gradually by developing from each other. As a matter of 

fact, this model was defended by some Islamic thinkers before Naṣīr 

al-Dīn al-Ṭūsī, but when compared to the number of thinkers hav-

ing the general idea of classical creation this number appears to be 

quite low. It cannot be stated that al-Ṭūsī who is one of the few sci-

entists who had the evolutionary views in the Islamic thought sys-

tem, was independent in terms of these thoughts. He enriched the 

evolutionary views of İbn Miskawayh and reflected them in his 

work. In the face of Ibn Miskawayh's offer to translate his work 

Kitāb al-ṭahāra, al-Ṭūsī expressing this in his work, found it more 

appropriate to compile a new work by enriching the content of the 

book and adding the missing parts to it. 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī has argued that the objects on earth 

came to existence as a result of the change a single material's form. 

Accordingly, these objects being equivalent to each other had un-

dergone various transformations by being exposed to external influ-

ences such as the sun, wind, temperature and coldness and inter-

acting with them; after these transformations, differences have 

emerged between them in terms of level. An important point here is 

that the structures of the objects have the quality of progress. Ac-

cording to him, some of the objects with this feature attained the 

perfect form that inanimate objects can possess after numerous 

changes of shape and they reached the highest level in its species. 

al-Ṭūsī, applying this transformation system from simple to com-

plex, from primitive to developed, in the same way, for plants, ani-

mals and human species, claimed thus that great population diver-
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sity on the earth had come to fruition.  

We can say that the evolutionary thoughts of Naṣīr al-Dīn al-

Ṭūsī that we have tried to summarize above is similar to the modern 

Theory of Evolution in some aspects. Defending the idea that the 

diversity of living depended on natural conditions as in the theory of 

evolution today, al-Ṭūsī’s idea that in-species progression is the re-

sult of minor changes is also similar to the present evolution idea. 

al-Ṭūsī, not using clear expressions about evolution among species 

stated that the being that constitutes the top of each species was 

related and common in terms of the properties to the lowest level of 

the species that was above itself as a class. Although he said that 

the species have been intertwined and there are living creatures at 

this junction with common characteristics of species, it is difficult to 

deduce from these expressions that he believed in the transition 

among species. 

Referring to the 'Natural Selection', which has a significant 

place in contemporary theory of evolution, al-Ṭūsī said that some 

animals were advantageous due to the organs they had; and some 

animals that did not have these organs were in an advantageous 

position due to their different abilities. For instance, it is believed 

that these animals have advantages with their organs like claws and 

quills (hedgehog), and others with their fast running (deer), their 

intelligence / cunning (fox) and the continuous survival of this ani-

mals as well as its species. In other words, al-Ṭūsī stated that not 

the strongest one but those that best adapted stayed alive, which 

has been similarly expressed in today's theory of evolution. In short, 

he made some determinations centuries ago in the areas of theory 

of evolution such as in-species evolution, natural selection and ad-

aptation and we see that most of these determinations are con-

sistent. 

Keywords: Kalām, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Akhlāq-i Nāṣirī, Evo-

lution, Genesis 
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Enver Tuncalp’in Çocuklar İçin Yazılmış “Manzum Hadisler”i 

Üzerine Bir İnceleme 

Öz 

Kırk hadis tercümeleri  İslâmî Türk Edebiyatının Hz. 

Peygamber ile ilgili edebî türlerinden birisidir. Kırk hadis olarak 

adlandırılmasına rağmen eserde yer alan hadis sayılarına göre ba-

zen yüz bir veya bin bir hadis şeklinde de yazılabilmektedir. Ara-

larında mensur çalışmalar olmakla birlikte bu eserler çoğunlukla 

manzum çalışmalardır. Klasik dönemde manzum hadis tercümesi 

türünde birçok eser kaleme alınmasına rağmen Cumhuriyet Dö-

nemi ve sonrasında bu türdeki çalışmalar birkaç eserle sınırlı kal-

mıştır. Cumhuriyet sonrasında manzum hadis tercümesi türünde 

eser veren isimlerden birisi de asker şairlerimizden olan Abdullah 

Enver Tuncalp’tir. “Manzum Hadisler“ isimli Tuncalp’in bu eseri, 

çocuklar için hazırlanmış; tespit edebildiğimiz, bilinen ilk manzum 

bin bir hadis tercümesi olması bakımından önemlidir. 

Çalışmamızda Enver Tuncalp’in hayatı ve edebî kişiliği, ar-

dından edebiyatımızda manzum hadis tercümesi geleneği ve bu 

alanda öne çıkan bazı eserler tanıtılmıştır. Çalışmamızın son 

kısmında ise makalemize konu olan Tuncalp’in “Manzum Hadisler” 

adlı eserinden seçilmiş bazı hadislerin tercümeleri, bu hadislerin 

Arapça metinleri ve tespit edilen hadislerin kaynaklarına yer ver-

ilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Manzum Hadisler, Enver Tuncalp, Gü-

lpınar Dergisi 

The Research on The Work of Enver Tuncalp Named “Manzum 

Ḥadīths” That is Written For Kids 

Abstract 

Forty ḥadīths studies are one of the literary genres of Islamic 

Turkish Literature related to the Prophet Muḥammad. Although it is 
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named forty-nine ḥadīths, it can sometimes be named hundreds or 

thousands of ḥadīths according to the number of ḥadīths in the 

work. These works are mostly works of poetry, among them there 

are prose works as well. Despite the fact that in the classical period 

many works were acquired as hadith translations in verse form 

(manzum ḥadīth), this type of work was limited to a few works dur-

ing and after the Republican period. Enver Tuncalp is one of our 

military poets who gave a translation of ḥadīths in verse form after 

the declaration of the Republic. This work by Tuncalp, entitled 

"Manzum Ḥadīths", is for children; we notice and we note that its 

importance is due to the fact that it is the first translation of the 

thousand and one ḥadīths in the form of verse. 

 In our work, we first introduce the life and literary personali-

ty of Enver Tuncalp, then the tradition of translating the hadith into 

our literature, and some works that are important in this area. In 

the last part of our work, we give place to the translations of certain 

hadiths chosen in the book entitled "Manzum Ḥadīths" of Tuncalp -

which is the subject of my article-, to the Arabic texts of these had-

iths as well as to the sources ḥadīths that have been found. 

Keywords: Hymnal ḥadīth, Enver Tuncalp, Gülpınar Journal. 

Giriş 

Abdullah Enver Tuncalp, 13 Şubat 1913’te Preveze’de 

dünyaya gelir. Dedesi Manastır Askeri İdâdisi Kumandanı Topçu 

Binbaşı Murat Ağa, babası Preveze Müftülüğü ve Niksar Kadılığı 

yapan İsmail Hakkı Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır.1 

 Tuncalp ve ailesi Balkan harbinden dolayı İstanbul’a göç 

eder. Daha sonra Bursa’nın Mudanya ilçesine yerleşen Enver Tun-

calp, Mudanya nüfusuna kayıtlıdır. Bu sebeplerle Tuncalp’in 

çocukluğu Preveze, Kratuva, Yanya, Yemen, Kamaire, İstanbul ve 

                                                   
1 Enver Tuncalp’in oğlu, şair Zafer Sevil Tuncalp ile yapılmış özel mülakat, Mayıs 
2016, Zafer Sevil Tuncalp hakkında bk. Duyguların Ötesinde, (Ankara: Yıldızlar 
Yayıncılık, 2014). 
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Niksar’da geçer.2 

Babası İsmail Hakkı Efendi ve annesi Ayşe Hanım’ın, şairin 

çocukluğunda, evde oluşturduğu manevi atmosferi Tuncalp, Çiçek 

Açan Seccade şiirinde şu şekilde anlatır: 

Annem her namazda yanar tutuşur  

Secdeye kapanır, Rabla buluşur, 

Kaskatı kesilir, ağlardı bol bol,  

Sanki sonsuzluğa açılırdı yol 

… 

Seccade bütün gün yerden kalkmazdı, 

İbadet anama en büyük hazdı, 

Manevi değerler beslerdi onu 

Bir sabah seherde gördüm en sonu:3 

Babası İsmail Hakkı Efendi “Kadızâde” aile ismiyle tanınır. 

Şair Tuncalp,  daha sonraları Kadızâde aile ismini kaleme aldığı 

bazı şiir ve edebî yazılarında da kullanmıştır.4 

Şairin eğitim hayatı Mudanya Şükrü Çavuş İlkokulu’nda 

başlar. Daha sonra Bursa Askeri Lisesi’ni tamamlar.1932 yılında 

Maltepe Askeri Lisesi’nden, 1934 yılında İstanbul Harp Okulu’ndan, 

1935 yılında Süvari ve Binicilik Okulu’ndan mezun olur. Tank ve 

Zırhlı Birlikler Okulu’ndan sonra Zırhlı Birlikler Okulu Öğretmenliği 

yapar. Etimesgut Zırhlı Birlikler Eğitim Merkezi Muâvini iken 1960 

yılında ordudan emekli olur. Türk Ordusunda Albaylık rütbesine 

kadar yükselen Tuncalp, 1937 Trakya, 1937 Ege ve 1938 Tunceli 

Askeri manevralarına katılır. Bunların neticesinde üç adet Atatürk 

                                                   
2  Tuncalp, özel mülakat.  

3 Enver Tuncalp, Çiçek Açan Seccade (Ankara: Şark Matbaası, 1972), 16. 

4 Salih Okumuş ve Sabit Bayram, “Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Açısından 
Gülpınar Dergisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/21 (Bahar 2012): 222. 
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Manevra Hatıra madalyası alır. Emekli olduktan sonra İlahiyat 

Fakültesi’ne devam eder.5  

Ev hanımı Nezihe( Uğurluoğlu) Hanım ile evli olan Tuncalp, 9 

Haziran 1992 tarihinde hayata gözlerini yumar. Serpil Kania, Seçil 

ve Zafer Sevil adında üç çocuk babasıdır.6 

Şair ve yazar Tuncalp, 15 ayrı sivil toplum kuruluşuna 

üyedir. Yeşilay Cemiyeti Yüksek Şura üyeliği bunların başında gelir. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye İlahiyat Din Tedrisatına 

Yardım Eden Dernekler Federasyonu, Türkiye Komünizmle 

Mücadele Derneği, Türkiye İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye 

Edebiyatçılar Derneği, Kemalist Atılım Derneği, Kocatepe Diyanet 

Sitesi Kurulu Üyesi, Türk Kooperatif Eğitim Vakfı ve Türkiye 

Hacılarını Hac İşlerini Düzenleme Derneği kuruculuğu, Türk Ocağı, 

Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) 

bu kuruluşlardan bazılarıdır.7 

İ.O.G.T Milletlerarası Ahlâklı İnsan Geliştirme Kurulu’nun 

daveti ile İsveç’ten Finlandiya’ya kadar bütün Avrupa’yı dolaşır ve 

oralarda konferanslar verir.8 

Askerî, edebî, siyasî ve sosyal kişiliğiyle çok yönlü bir insan 

olmasının yanında Tuncalp, kendisini “Emekli tank albay, şair ve 

yazar” olarak nitelendirir:        

Şu resme insafla eyleyin nazar, 

Hizmette birleşmiş sefer ve hazar, 

Tuncalp’ in tarihte künyesi şöyle: 

                                                   
5 Enver Tuncalp, Manzum Allah Sevgisi, der. Z. Sevil Tuncalp, (Ankara: Yıldızlar 

Yayıncılık, 2016), 376. 
6 Enver Tuncalp, 28 Peygamber, (Ankara: Şark Matbaası, 1972), 110. 
7 Güzide Gülpınar Taranoğlu, “Enver Tuncalp”, Gülpınar Aylık Fikir, Sanat ve 
Edebiyat Dergisi 18, Enver Tuncalp Özel Sayısı 202, (Şubat 1993): 5.  
8 Mlf. yok, “Şair ve Yazar Enver Tuncalp’in Biyografisi ve Aldığı Ödüller”, Büyük 
Ankara Gazetesi, (15 Şubat 1990), 279: 18. 
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Emekli tank albay, şair ve yazar.9 

Edebî kişiliği 

Şair, şiir yazmaya erken yaşlarda başlar. Ağabeyi Murat Tun-

calp’in notlarında, yaklaşık 1923-1924 yıllarında, ilkokul son sınıfta 

iken İstanbul’dan Mudanya’ya dönüşlerinden birinde, Tuncalp’in 

dudaklarından şu dizelerin döküldüğü kayıtlıdır: 

Bekliyorum gelecek diye 

Gözlerimde nem,  

Vakitler gecikti de  

Gelmedi annem 10 

Şiir yazmaya erken yaşta başlayan Tuncalp’in ilk şiiri 9 Mart 

1931 tarihli Bursa’da yayın yapan Halkın Sesi Gazetesi’nin 52. 

sayısında yayınlanır. Bu şiir şairin “Bursa’ya Hasret” isimli şiiridir. 

İlk eseri ise 1941 yılında Lüleburgaz’da neşredilen “Trakya Türkleri” 

isimli eseridir.11  

Yazarın neşredilmiş 43 adet eseri mevcuttur. Bunlar: 

1) Trakya Türkleri - 1941 

2) Şaşkın Bakışlar – 1944 

3) Tank Tanıma Kılavuzu – 1945 

4) Sümer’in Ölümü – 1947 

5) Tanrı’ya Dualar- 1947 

6) Türküm Ne Mutlu Bana – 1948 

7) Manzum Buhârî Şerif 1,2 – 1950 

8) Ramazanın Kudsiyeti ve Oruç – 1957 

9) Hz. Muhammed ve Dört Arkadaşı – 1958 

10) Gaziantep’in Halkı – 1958 

11) Şükürnâme – 1959 

                                                   
9 Enver Tuncalp, Çiçek Açan Seccade, (Ankara: Şark Matbaası, 1972), arka kapak. 
10 Tuncalp, özel mülakat.  
11 Enver Tuncalp, İnandım İman Ettim, (Ankara:  Şark Matbaası, 1974), 123. 
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12) Allah’ın Güzel İsimleri – 1960 

13) Kur’ân-ı Kerîm’den Manzum Ayetler – 1960 

14) İslâm’da Mutlu Günler – 1960 

15) İntikam Destanı (Kıbrıs) – 1964 

16) Milli Misâk – 1965 

17) Orman İçinde Şiirler – 1967 

18) Alkol ve Sarhoş – 1968 

19) Türklük ve Türkiye Sevgisi – 1968 

20) Yeşilay Ülküsü – 1969 

21) Herşey – 1970 

22) Manzum Kitabeler – 1971 

23) Çiçek açan Seccade – 1972 

24) Kur’ân’dan Bize Haber 28 Peygamber -1972 

25) Kışladan Sesler – 1972 

26) Alpaslan ve Malazgirt Destanı – 1973 

27) İslâm’ın Binası – 1973 

28) Mevlânâ Sevgisi – 1973 

29) Cumhuriyet’in 50.Yıl Destanı – 1973 

30) Cumhuriyet Sevgisi – 1973 

31) Manzum Biyografi- 1974 

32) İnandım Îman Ettim- 1974 

33) Kıbrıs Barış Harekatı Destanı-1974 

34) Anne Baba ve Ata Sevgisi-1975 

35) Manzum Hadisler – 1975 

36) Güftesiz Besteler- 1976 

37) Manzum Dualar-1976 

38) Teknolojide Teknik Şiir Denemeleri-1976 

39) Armağan-1979 

40) Bağlıyız Atatürk’e -1981 

41) Yurtta Sulh Cihanda Sulh – 1986 

42) Kerbelâ Destanı-2010 

43) Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları -2014 
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Ülkemizin belli başlı gazete ve dergileri başta olmak üzere 56 

ayrı yayın organında sürekli olarak yazılar kaleme almıştır. Bilhassa 

1940-1970 yılları arasında yayın yapan Anadolu basını diye-

bileceğimiz günlük, haftalık ve aylık süreli yayınlardan birçoğunda 

makale, inceleme, eleştiri ve şiirleri yayınlanmıştır. 

Bursa’da yayın yapan Halkın Sesi başta olmak üzere; Türk 

Yurdu (Ankara), Damla (Edirne), Hâkimiyet (Kayseri), Birlik Gazetesi 

(Siirt), Bahçe Dergisi, Millet, Ay Yıldız, gazeteciler cemiyetinin 

günlük yayın organı olan 24 Saat ve Kaynak Dergisi bu yayın organ-

larından birkaçıdır. Bahçe ve Ece gibi bazı edebiyat ve sanat der-

gilerinin çıkarılmasına öncülük eden şair, bir ara Şamar adlı bir 

dergi de çıkarmıştır.12  

 1976-2005 yılları arasında yayın yapan, 348 sayı ile Türki-

ye’de en uzun soluklu süreli yayınlardan biri olan Gülpınar Aylık 

Fikir, Sanat, Edebiyat Dergisi’nin çıkarılmasına öncülük eden şair,  

aynı derginin yazı işleri ve yönetim müdürlüğü görevlerinde de 

bulunmuştur.13 

Tuncalp; şiir, makale, inceleme, hiciv gibi farklı türlerde 

manzum ve mensur edebî ürünler kaleme almıştır. Bu yazılar, 

işlediği konu bakımından oldukça zengindir. Dil ve edebiyat yazıları, 

teknik şiirler, dinî ve tasavvufî şiirler, farklı yazarlara ait biyografik 

çalışmalar, güncel siyâsî meseleler üzerine yazılmış makaleler bu 

konulardan bazılarıdır.  

Yazar, eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya önem 

verir. Şiirlerinde aruzu ve serbest nazmı çok az kullanan şair, genel-

likle millî veznimiz olan hece veznini kullanır. Şiirlerinde âşık 

tarzına da yer vermiş ve güzel lirik şiirler kaleme almıştır.14 

 Hece ölçüsü ile yazılmış şiirlerinde şair, çoğunlukla 7 veya 

                                                   
12 Tuncalp, özel mülakat. 
13 Bk. Salih Okumuş, Sabit Bayram, “Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Açısından 
Gülpınar Dergisi”, 210. 
14 Fethi Gözler, “Tuncalp Hakkında”, Gülpınar Dergisi 18/204 (Nisan 1993): 16. 
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11’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Nazım biçimi beyit ya da dö-

rtlükler şeklinde yazılmış bu şiirlerde mısra sonlarında sıklıkla tam 

veya yarım kafiye kullanılmıştır. Klasik şiirimizin tüm özelliklerini 

taşıyan şairin şiirleri bir bakıma âşık edebiyatı çağrışımları yapar. 

Tuncalp; dilin sadeliği, geleneksel ve millî dil yapısının 

yabancı unsurlardan korunması için gayret etmiştir. Örneğin; 

sağduyuya aykırı düşen fikirlere, dilimizde uydurukça sözler 

kullanmaya karşıdır. Bu düşüncesini “İki Devir” adlı şiirinde şu 

şekilde dile getirmiştir: 

Ben dünya diyorum, 

Sen evren. 

Ben merasim diyorum, 

Sen tören. 

Ben hatıra diyorum, 

Sen anı. 

Ben çağ diyorum, 

Dönüyor nevrin. 

Biz yavrum, 

İki devrin  

İki ayrı insanı…15 

Bir başka şiirinde;  

“Dilin bozguncunun ağzında lokma 

Diline sahip ol ey Türk Milleti 

Uydurma sözleri diline sokma 

Diline sahip ol ey Türk Milleti….”  16 mısralarıyla millî dil 

                                                   
15 Gözler, “Tuncalp Hakkında”, 16. 
16 Tuncalp, özel mülakat. 
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yapısının korunmasına dikkat çeker. 

Dinî, millî, manevî, tasavvufî, ahlâkî, siyasî hemen her ko-

nuda şiirler yazan Tuncalp’in şiirlerinde dinî ve millî konular 

ağırlıklıdır.  

Yazara göre “sanat memlekete hizmet içindir”. Sanatçı ise mil-

letine, dinine, yurduna bağlı olmalı ve eserlerini bu sorumluluk 

duygusuyla kaleme almalıdır. Millî kültür ve manevî değerlerin ko-

runması sanatın ve edebiyatın öncelikli amacıdır. Türk kültür ve 

medeniyeti Türklük-İslâm sentezinden müteşekkildir. Türk ve 

Müslüman olmak Tuncalp’e göre bir ayrıcalıktır. Bu görüşünü yazar 

şiirlerinde de sık sık dile getirir. 

Çok şükür Allah’a insan yaratmış, 

Türklük cevherimi dozuma katmış. 

Bundandır daima duyduğum sevinç, 

Karakterim sağlam iç varlığım dinç. 

Ne kadar övünsem şüphesiz azdır. 

Türklük insan için en büyük hazdır, 

Ben Türk’üm çok şükür dinim de İslâm 

Demek ki insani meziyetim tam.17  

 Tuncalp için yurt, millet, vatan sevgisi Türklük-İslâm sente-

zinden geçer. Türklük ülküsü ve bunun getirdiği sağ siyasî 

görüşünü şiirlerinde ve yazılarında sıkça savunur. Sağ siyasî ve 

ideolojik görüşleri savunan yazı ve şiirleri azımsanamayacak kadar 

çoktur. 

Kitaplarınızın sayısı çoktur, 

Hele bazısının benzeri yoktur, 

İmanlı mısralar =SOLCU=ya oktur, 

Siz, dünyada ahreti kazanmışsınız.18 

                                                   
17 Tuncalp, İnandım İman Ettim, 10. 
18 Enver Tuncalp, Manzum Biyografi,( Ankara: Şark Matbaası, 1974), 46. 
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Tuncalp’in dinî muhtevâlı şiirlerinin konusu çok geniştir. Al-

lah ve peygamber sevgisi, besmele, âmentü, meleklere iman, pey-

gamberlerin sıfatları ve görevleri, Kur’ân ve diğer kutsal kitapların 

özellikleri, meleklerin özellikleri ve görevleri, Allah’ın sıfatları ve isi-

mleri, dinî bayramlar, mirâc hadisesi, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi, 

namaz, dört halife gibi pek çok dinî muhtevayı şair şiirlerine konu 

edinmiştir. Din eğitimi ile ilgili güncel meselelerden İmam Hatip 

Okullarının önemi, Yüksek İslâm Enstitülerinin işlevi gibi hemen 

her dinî mevzu hakkında şairin manzum veya mensur çalışmalarına 

rastlamak mümkündür.   

Tuncalp’in, İslâmî Türk Edebiyatımız içerisindeki edebî 

türlerden pek çoğunu ihtivâ eden matbû eserlerine rastlamak 

mümkündür. Çalışmamıza konu olan manzum hadis tercümesi, bu 

türde çocuklar için yazılmış, tespit edebildiğimiz ilk eser olması 

bakımından önemlidir.   

 Kur’ân-ı Kerîm’in birçok sûresinin, manzum olarak tercüme-

sini ihtivâ eden Tuncalp’e ait şiirler, dönemin farklı gazete ve süreli 

yayınlarında yer almıştır. Bu tercümeler manzum Kur’ân tercümesi 

türünde kaleme alınmış sayılı çalışmalardandır.19  

 Çocuklara iman esaslarını öğretmek amacıyla yazdığı 

“İnandım İman Ettim” bir akaidnâme örneğidir. Tuncalp’in Kur’ân’da 

ismi geçen 28 peygamberin hayatının anlatıldığı “28 Peygamber” 

isimli eseri, edebiyatımızdaki Peygamberler ile ilgili edebî türlerden 

olan Kısâsu’l-Enbiyâ türünün manzum olarak yazılmış son dönem 

örneklerindendir. Yazarın diğer birçok eseri gibi manzum olarak 

yazılmış “Kerbelâ Destanı” isimli kitabı ise bir maktel örneği olarak 

değerlendirilebilir. 

İslâm tarihinde hüzündür hala, 

Tüyleri ürperten olay KERBELÂ 

                                                   
19 A. Vehbi Ecer, “Kuran-ı Kerim’in Manzum Tercüme Denemeleri”, Hikmet Yurdu 3 
(2009): 210. 
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Şehid edilmişti KÛFE’de Ali, 

Büyük teessüre düştü ahâli, 

Nice nurlu yüzler sarardı soldu 

Kerbelâ’nın başı bu olay oldu…20 

Tuncalp’in dinî temalı şiirleri çocuklara dini öğretmeyi ve 

sevdirmeyi hedefler. İman esasları, peygamberlerin kıssaları, İslâm 

dininin ibadet esasları ve bunların yapılış biçimleri, çocuklara 

Türkçe manzum dualar ve manzum hadis tercümeleri yazarın 

çocuklar için kaleme aldığı eserlerin dinî konularını oluşturur. Tun-

calp’in çocuklar için yazılmış, değerler eğitimi açısından önem arz 

eden pek çok şiiri dönemin süreli yayınlarında yayınlanmıştır. 

 Şairin çalışmamıza konu olan Manzum Hadisler isimli eseri, 

hadisleri daha kolay öğrenebilmeleri ve ezberleyebilmeleri için bizzat 

çocuklar için kaleme alınmıştır. Bu yönüyle Manzum Hadisler, XX. 

yy’a kadar,  çocuklar için yazılmış, tespit edebildiğimiz bilinen ilk 

manzum hadis kitabıdır.  

Edebiyatımızda Kırk Hadis Tercüme Geleneği 

Türklerin XIII. yy’da İslâmiyeti kabul etmeleriyle birlikte 

edebiyatımızdaki temel konulardan biri din olmuştur. Siyer, hilye, 

mîrâciyye, şefaatnâme, mucizât-ı nebî, kırk hadis tercümeleri 

edebiyatımızdaki Hz. Peygamber ile ilgili edebî türlerden bazılarıdır. 

İlk örnekleri en basit derlemeler halinde XVIII. yy’ın sonlarına 

doğru ortaya çıkan kırk hadisler, bir yönüyle dinî, diğer yönüyle 

edebî, ahlâki ve ictimâî özelliklere sahip olduğundan zamanla İslâm 

edebiyat ve tefekkürünün temel türlerinden biri haline gelmiştir.21 

Hz. Peygamberin “Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis 

ezberleyeni Allah kıyamet günü fakîhler ve âlimler zümresiyle 
                                                   
20  Enver Tuncalp, Kerbela Destanı, der. Z. Sevil Tuncalp, (Ankara:  Rulo Ofset 
Matbaacılık, 2010), 9. 
21 Abdulkadir Karahan, “Kırk Hadis”, TDV İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayın-
ları, 2002), 25: 470-473. 
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haşreder” hadisi münasebetiyle İslâm tarihi boyunca çeşitli kırk 

hadisler risaleler şeklinde derlenmiş, ezberlenmeye çalışılmıştır. 

İslâmi geleneğin içinde yer alan kimi şairler de seçtikleri kırk hadisi 

manzum şekilde tercüme etmişler, bu yolla manzum kırk hadis 

kaleme alma geleneği doğmuştur.22 

Kırk Hadis cem ve tasnîfinde bunlardan başka sebepler de rol 

oynamaktadır: Peygamber şefâatine nâiliyet, cehennem ateşinden 

korunma arzusu, hayr dua almak, rahmetle anılmak, faydasız 

geçen zamanı telâfi etmek, daha önce kırk hadis yazanlara benze-

mek, Müslümanlara hizmette bulunmak, dost ve talebe recâsını 

yerine getirmek, ekâbire hoş görünmek gibi maddi ve manevî âmiller 

bilhassa bu meyandadır.23 

Yazılış biçimlerine göre manzum, mensur ya da yarı manzum 

yarı mensur olarak kaleme alınmış hadis tercümeleri mevcutsa da 

Türk dilinde kaleme alınmış kırk hadis tercümeleri ağırlıklı olarak 

manzum biçimde yazılmıştır. Arap ve İran edebiyatına 

kıyaslandığında Türk edebiyatındaki manzum kırk hadis tercümel-

erinin çokluğu dikkati çeker. Öyle ki Müslüman milletlerin hiçbi-

rinde büyük sanatkârlar Türkçede olduğu kadar manzum kırk had-

is tercümeleri ile uğraşmamışlar ve o derece bol eser meydana 

getirmemişlerdir.24 

Genel olarak beyitler veya kıt’alar şeklinde kaleme alınan kırk 

hadis tercümelerinin Arap, Fars ve Türk Edebiyatında pek çok 

sayıda örnekleri mevcuttur. İlk örnekleri Arap Edebiyatında mensur 

eserler olarak görülen kırk hadisler daha sonraları genellikle man-

zum eserler olarak karşımıza çıkmıştır. Az da olsa manzum-mensur 

karışık türleri de mevcuttur. 

Arap dilinde ilk örnekleri Abdullah b. Mübârek’in Erba’ûn 

                                                   
22 Kamil Ali Gıynaş, “Hilâlî’nin Manzum Hadis Tercümesi”, Turkish Studies, (Winter 
2012): 1133. 
23 Abdulkadir Karahan, İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadis, (Ankara: DİB 
Yayınları, 1991), 319.  
24 Karahan, İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadis,  22. 
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Hadis’iyle başlamıştır. İmam Nevevî’nin mensur olarak kaleme aldığı 

Erba’ûn Hadis’i Karahan’a göre “yalnız Arap dilinin değil, bütün İs-

lâm âleminin başlangıçtan bugüne kadar bu sahada vücuda 

getirilmiş en ehemmiyetli, en şöhretli ve en müteammim hadis risa-

lesidir.25 

Molla Câmî’nin Farsça kaleme aldığı kırk hadis Türk müellif-

ler arasında büyük rağbet görmüştür. Türk şairlerin kırk hadis 

tercümeleri ile uğraşmalarında XV. yy’ın ikinci yarısından itibaren, 

Câmî’nin geniş çapta tesiri olmuştur. Nevâi, Fuzûlî, Rihletî, Nâbî, 

Münîf’in kırk hadis risalelerinin Câmî tercümesi olduğunu söylemek 

bunun isbâtıdır.26  

Türk dilinde yazılmış ilk kırk hadis Muhammed b. Ali’nin orta 

Asya edebi lehçesiyle 1358 yılında tamamladığı “Cennetlerin Açık 

Yolu” anlamına gelen “Nehcü’l Ferâdîs “isimli mensur eseridir. 

 Türk Edebiyatının altın çağı olan XVI. yy’da, biraz da Molla 

Câmî’nin tesiriyle kırk hadis türünde bir artış görülmektedir. Bu 

yüzyılda 13 adet manzum hadis tercümesi yapılmıştır. Hazînî, 

Usûlî, Emir Mukaddes, Merdumî, Nev’î, Fuzûlî, Âlî gibi şairlerin 

manzum tercümeleri bu asırda kaleme alınmış eserlerden ba-

zılarıdır. XVII. yy’da ise bir önceki asra göre azalma görülse de yedi 

adet Kırk Hadis tercümesi vardır. XVIII. yy’da 8 adet, XIX, yy’da ise 

40 Hadis tercümesi yapan üç şair vardır.27  

XIX. Yy. Osmanlı İslâm âlimlerinden İsmail Sâdık Kemâl’in 

1011 hadisin manzum tercümesini ve şerhini ihtiva eden Âsâr-ı 

Kemal adlı eseri,28 çalışmamıza konu olan, Enver Tuncalp’in 1001 

hadis tercümesi içeren Manzum Hadisler adlı eseri ile, hadis 

                                                   
25 Karahan, İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadis,  55. 
26 Karahan, İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadis,  141. 
27 Alim Yıldız, “Sirâcî’nin Manzum Hadis Tercümesi”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 
15/1, (2011): 129. 
28 Bk. Bekir Tatlı, “İsmail Sâdık Kemal’in Âsâr’ı Kemâl’deki Hadisçiliği”, Dini 
Araştırmalar 18, sy. 46, (Ocak-Haziran 2015): 45-65. Selahattin Yıldırım, “XIX. 
Yüzyıl Osmanlı Muhaddisleri ve Eserleri”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 13 
(2004): 300-301. 
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sayılarının birbirine yakınlığı sebebiyle benzerlik göstermektedir. 

Her iki eser de ihtiva ettikleri hadis adedince, oldukça hacimli eser-

ler olarak dikkat çekmektedir. 

XX. yy’da, bu türde, sınırlı sayıda eser kaleme alınmıştır. 

Necip Fazıl’ın Esselâm29 isimli kitabı ve Enver Tuncalp’in Manzum 

Hadisler isimli 1001 hadis tercümesi bu asırda kaleme alınan sayılı 

tercümelerdendir.  

XXI. yy’da yapıldığı bilinen ilk manzum hadis tercümesi, Alim 

Yıldız’ın Kırk Hadis isimli eseridir.30 Mahmut Kaya’nın millî veznimiz 

olan hece ölçüsü ile kaleme aldığı “Manzum 101 Hadis”31; Yılmaz 

Öksüz, Kırk Hadis; İsmet Özel, Kırk Hadis; İskender Pala, Kırk 

Güzeller Çeşmesi son yüzyılda, bu türde yazılmış, tespit edebild-

iğimiz diğer eserlerdir. 

Tuncalp’in “Manzum Hadisler” adlı eserini diğer tercümel-

erden ayıran en önemli husus, çocuklara hadislerin mânâlarını da-

ha kolay öğretmek ve ezberletmek amacıyla yazılmasıdır. Bu hu-

susta çocuklar için yazılan, tespit edebildiğimiz, bilinen ilk manzum 

hadis tercümesidir. Eserin “Müslüman Türk Çocukları İçin Manzum 

Kırk Hadis” başlıklı önsözünde yazar bunu şu şekilde ifade etmiştir:  

”Müslüman Türk Çocuklarına dünyada mutlu olmasını ve 

ahirette Allah’ın rahmetine ve Peygamberimizin özel şefaatine ka-

vuşmasını kolaylaştırmak amacı ile, ben de rahatça ezberlenebilecek 

ve manaları hayat boyunca insana zevk verecek 1001 hadisin aslını 

sizlere manzum şekilde sundum.” 

“Müslüman Türk Çocuklarının yüce Peygamberimizin pırlanta 

sözleri olan hadislere ilgi göstermelerini ve seve seve ezberlemek ve 

                                                   
29 Bk. Alim Yıldız, “Klasik Edebiyatımızda Manzum Hadis Tercümeleri ve Necip 
Fazıl’ın 101 Hadis Tercümesi”,  Geleneğin İzinde, edt. Alim Yıldız  (İstanbul: 
Kitabevi, 2013), 221.  
30 Yıldız, “Sirâcî’nin Manzum Hadis Tercümesi”, 129. 
31 Bk. Mahmut Kaya, Manzum 101 Hadis (İstanbul: İnkılab Yayınları, 2017). 
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yaymak için emek sarf etmelerini Cenâb-ı Hak’tan niyaz eylerim.”32  

İki bölümden oluşan bu eserde birden başlayarak sıralanmış 

1001 adet manzum hadis tercümesi bulunmaktadır. Eserin birinci 

bölümü kırkar hadis ihtivâ edecek biçimde on ayrı bölümde tasnif 

edilmiştir. Toplam dört yüz hadis tercümesinin bulunduğu eserin 

birinci bölümündeki hadisler çoğunlukla dörtlükler şeklinde 

tercüme edilmiş olsalar da aralarında beyit şeklinde yazılmış birkaç 

manzum tercümeye de rastlamak mümkündür. Bu beyit ve dö-

rtlüklerde çoğunlukla yedişerli hece ölçüsü kullanılmış ve a – b / a 

– b kafiye şeması ile yazılmışlardır. 

Dört yüz birinci hadisten başlayan ikinci bölümde ise dö-

rtlükler şeklinde yazılmış hadis tercümeleri bulunsa da bu kısım 

genellikle beyitler şeklinde kaleme alınmış manzum tercümelerden 

oluşmaktadır. İlk bölümden farklı olarak bu bölümdeki hadislerin 

bir kısmı aynı muhtevaya sahip olmaları bakımından peş peşe 

sıralanmıştır. Eserde yer alan hadislerin bir kısmının aynı hadis-

lerin farklı tercümeleri olduğunu tespit ettik. Bununla birlikte bazı 

beyit ve dörtlüklerin ise birebir hadis metninin tercümesi değil,  

hadis metnini işaret eden manevî lafızlar olarak yazıldığını fark 

ettik. 

Manzum Hadisler, okuru çocuk olarak düşünülerek kaleme 

alınmış bir eserdir. Bu nedenle çocuğa göreliği sağlama hususunda, 

muhteva veya biçimsel bazı özelliklere sahiptir. Eserde tercümesi 

yapılan hadisler içerisinde temel dinî bilgiler ve evrensel ahlâkî 

mesajlar içeren hadislerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu du-

rum, eserin, çocukların din ve değerler eğitimindeki yerini ve 

ehemmiyetini ortaya koymaktadır. 

Eser dil hususiyetleri bakımından oldukça açık, anlaşılır ve 

sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Bu da Manzum Hadisler isimli eserin, 

çocuklar tarafından okunması ve anlaşılması hususunda kolaylık 

                                                   
32 A. Enver Tuncalp, Manzum Hadisler, (Ankara: Şark Matbaası, 1975), 3-4. 
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sağlamaktadır. Ayrıca eserde hadislerin kafiyeli ve mevzûn ifadelerle 

tercüme edilmiş olması, hadislerin çocuklar tarafından ezberlen-

mesine ve hatırda tutulmasına kolaylık sağlayacak niteliktedir.  

Eserde toplam 1001 adet manzum hadis tercümesi bulun-

maktadır. Hadis tercümesi geleneği içerisinde, çocuk ürünlerinin 

yazımına örnek teşkil eden bu eserdeki hadis sayısının çok olması, 

eserin, zengin bir içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. 

Eserin ilk ve tek baskısı 1975 yılında yapılmıştır. Üzerinden 

henüz yarım yüzyıl geçmiş olmasına rağmen, eser, günümüz 

edebiyat dünyası ve akademik camia tarafından yetirince 

tanınmamaktadır. Oysa eser, belirtilen nitelikleri bakımından İslâmî 

Türk Edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eserin edebiyat 

dünyasına ve akademik camiaya tanıtılması, Türk İslâm Edebiyatı 

içerisindeki yerinin ve öneminin örneklerle ortaya konması ve eserin 

çocuğa göreliğinin daha geniş bir perspektiften okuyucuya sunul-

ması maksadıyla çalışmamız içerisinde eserden tespit edilmiş yak-

laşık kırk adet manzum hadis tercümelerine yer verilmiştir. Ayrıca 

çalışmamızda yer verilen manzum hadis tercümelerinin Arapça 

metinlerine, tercüme-metin uyumunu göstermesi bakımından 

çalışmamız içerisinde yer verilmiştir.  

                           HADİSLER 

                                       1 

  انمااالعمال   بالنيات ...                          

 Ameller Niyetlere Göredir… 33 

Niyet edin ve yapın, 

Hizmette ahenk olur 

Her işinde sevabın  

                                                   

33 Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahih, (Riyad: 

Dârü’s-Selam, 2000), “Bedü’l –vahy”, 1. 
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Niyetine denk olur…(5/2)34 

                                             2 

 ان  الذي ليس في  جوفه  شيء من القران   كالبيت   الخرب                

Ezberinde Kur’ân’dan bir Âyet Bulunmayan Kimse Harap 

Bir Ev Gibidir. 35 

Ezberinde güzel bir 

Ayet bulunmayan kul; 

Harap bir ev gibidir 

Bakımsız, fakir, yoksul…(6/5) 

                                          3    

                                             اكمل المؤمن ايمانا احسنهم خلقا                              

 Müminlerin İman Bakımından En Mükemmeli Ahlâk 

Bakımından En Güzel Olanıdır. 36 

Müminlerin imanca 

En mükemmel olanı; 

Hiç şüphesiz ahlakça  

Tam ve güzel olanı…(6/10) 

                                          4 

 اليجتمع الشح  وااليمان في قلب عبد  ابدا                         

 Bir İnsanın Kalbinde Cimrilik Ve İman Bir Arada Bulun-

maz. 37 

                                                   
34 Tercüme metni yukarda verilen hadisin çalışmamıza konu olan Manzum Hadisler 
isimli eserdeki mevcut konumu, 5. Sayfadaki 2 numaralı hadis (5/2) şeklinde, 
dörtlük ya da beyitlerin sonunda parantez içinde verilmiştir. 
35  Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa. es Sünen, ( Riyad: Darü’s-Selam, 2000 ), 
“Fedâilü’l -Kur’ân” , 18. 
36 Ebû Dâvûd, Süleyman b.el-Eş’as es-Sicistânî, es-Sünen, ( Riyad: Dârü’s-Selam, 
2000), “Sünnet”, 15. 

37  Nesâî, Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, es-Sünen(el Müctebâ),( Ri-
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Cimri olan Müslüman, 

Huzur ile yaşamaz. 

Cimrilik ile iman 

Bir kalpte bağdaşamaz…(8/19)  

                                             5     

 الضرر وال  ضرار                                          

 Zarar Vermek Ve Zarara Zararla Karşılık Yoktur. 38 

Zararla korku salmaz 

Mü’minler hiç bir zaman. 

Zarar verip öc almaz 

Zarar gören müslüman…(9/26) 

                                               6 

  اتق هللا حيثما  كنت وأتبع  السيءة  الحسنة تمحما                      

Nerede Olursan Ol, Allah’a Karşı Sorumluluğunun 

Bilincinde Ol!Kötülüğün Peşinden İyi Bir şey Yap ki Onu Yok 

etsin. İnsanlara da Güzel Ahlâka Uygun Biçimde Davran! 39  

Haz bul iman tadından, 

Allah’tan kork ve eğil. 

Kötülüğün ardından 

İyilik yap, onu sil…(10/34) 

                       

 

                                                                                                                                       

yad: Dârü’s-Selam, 2000), “Cihad” , 8.     

38  ibn Mâce, Muhammed b. Yezid el-Kazvînî, es-Sünen, ( Riyad: Dârüs-
Selam, 2000), “Ahkâm”, 17. 

39  Tirmizî, “Birr”,  55. 
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                                            7 

                                                                                          اولى الناس بي يوم  القيامة  اكثرهم على   صالة                         

 Kıyamet Günü İnsanların Bana En Yakını, Bana En Çok 

Salavat Getirendir. 40  

İsmi haz verir dile 

Dağıtır her kederi;  

Selât ve selâm  ile 

Yâd eyle Peygamberi (12/44) 

                                           8 

                                       اليشبع   المؤمن   دون  جاره                               

 Mü’min, komşusu açken kendi karnını doyurmaz. 41 

Komşusu aç, perişan, 

Kendisi hem tok, hem dinç! 

Böyle kul tam Müslüman, 

Sayılabilir mi hiç?..(13/50)  

                                          9 

                                                                                                          اإلحسان   أن تعبدهللا كأنك تراه فان  لم تكن  تراه  فانه  يراك                    

İhsan, O’nu Görüyormuş gibi Allah’a İbadet etmendir. Sen 

Onu Görmesen de O Seni Görmektedir…42 

Sen görmesen de Rabbi 

Görür Rabbülâlemin… 

Allah’ı görür gibi 

İbadet eder mü’min…(14/51) 

                                                   
40  Tirmizî, “Vitr” , 21. 
41   Buhârî, “Edebû’l- Müfred”, 112. 
42   Buhârî, “Tefsir(Lokman)” , 2 
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                                           10 

 الدين  النصيحة                                     

Din Nasihattir. 43  

İman taşıyan bilgin 

Öğütler verir daim. 

Hiç şüphesiz ki bu din 

Nasihat ile kaim…(14/53) 

                                           11 

 اليزال  احدكم  فى  صالة  مادامت الصالة  تحمسه اليمنعه أن  ينقلب  إلى أهله  إالالصالة        

 Biriniz, (namaz kıldıktan sonra) sadece (bir sonraki) 

namazı beklemek için evine dönmezse beklediği sürece namaz-

daymış gibi olur. 44 

Kim namazı beklemek 

İçin camide kalır; 

O namaz vaktine dek, 

Namaz sevabı alır…(14/56) 

                                            12 

                 اتقواالنار ولو بشق تمرة                                     

Yarım hurma dalı ile de olsa ateşten korununuz. 45 

Bir hurma olsa bile 

Verin verin mutlaka; 

Cehennem ateşine 

Siper olur sadaka…(15/60) 

                                                   
43    Müslim, “ İmân”,  95 
44    Müslim, “Mesâcid”, 275 
45    Buhârî, “Zekat”, 9 
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                                              13 

    اذكروا  محاسن موتاكم  وكفوا  عن مساويهم                           

Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini zikretmekten 

kaçının. 46 

Öleceğiz hepimiz, 

Bu kanunu cihânın. 

Ölülerinizi siz  

Rahmet, hayırla anın…(17/71) 

                                             14 

  التا إب من  الذنب كمن  الذنب  له                                 

 Günahından tevbe eden kimse, günahsız kimse gibidir. 47 

Tevbe etmek güzel iş 

Tevbe eden yaratık 

Hiç günah işlememiş  

Bir kul gibidir artık...(18/77) 

                                             15                                                               

 الصبحة  تمنع الرزق                                     

Sabah uykusu rızka engeldir. 48 

Şeytanın elbet budur 

Sana kurduğu pusu; 

Rızkına mani olur  

Derin sabah uykusu…(20/86) 

 

                                                   
46   Ebû Dâvûd, “Edeb” , 42. 
47   İbn Mâce, “Zühd” , 30. 
48   Ahmed b. Hanbel, Müsned,  I, 73. 
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                                           16 

 واليحل لمسلم  أن  يهجر أخاه فوق  ثالثة   أيام                         

Bir müslümanın din kardeşine üç günden fazla küsmesi 

helal değildir. 49 

Küskün durur mu insan 

Dargınlık hoş hâl değil.  

Üç günden fazla olan  

Dargınlık helal değil…(21/95) 

                                             17 

 أعطوا  األجير أجره   قبل  أن  يجف  عرقه                              

Çalışana ücretini teri kurumadan verin. 50 

İşçilere; Yaradan  

Yardım edeni sever, 

Sen teri kurumadan 

Onun ücretini ver  (29/142) 

                                         18 

                     اليرحم هللا   من اليرحم الناس                             

İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet et-

mez.51 

Merhametli bir sîne, 

Müslümana bir nimet; 

Merhamet etmeyene 

Etmeyiniz merhamet...(31/153) 

                                                   
49   Buhârî, “Edeb” , 57. 
50   İbn Mâce, “Rûhûn” , 4. 
51  Buhari, “Tevhid”,  2. 
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                                            19 

  من ستر   على  مسلم  سترهللا  عليه  فى  الدنيا  واالخرة                   

Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah’ta dünya ve 

ahirette onun ayıplarını örter…52 

Ayıbını bir mü’minin 

Kim ki örter, temizler; 

Cenab-ı Hak ‘ta bilin  

Onun ayıbını gizler…(34/170) 

                                             20                                                                                          

                               ان هللا الينظر  الى صوركم  وأموالكم  ولكن ينظر  الى قلوبكم  وأعمالكم         

Allah; suretlerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve 

amellerinize bakar.53 

Kalp bir çamur, bir kil, 

Yürekte toplu vekar. 

Rab yüzünüze değil,  

Kalplerinize bakar…(35/172) 

                                            21 

 الحرب  خدعة                                         

Harp hiledir. 54 

Peygamber ‘Muhabere  

Bir Hiledir’ buyurdu. 

Başvurup her sebebe  

Koruyalım bu yurdu…(44/227) 

 
                                                   
52  Ebû Dâvûd, “Edeb” , 60. 
53  Müslim, “Birr”, 34. 
54  Müslim, “Cihad”, 18. 
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                                                22 

    اليوءمن احدكم  حتى يحب ألخيه  مايحب  لنفسه                           

 Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi 

içinde istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. 55 

Düşün,  kayır bireyi 

Diğergâm ol her histe. 

Beğendiğin her şeyi  

Din kardeşine iste…(46/236) 

                                                  23 

 كفى بالمرء  إثما   أن يحدث بكل  ما سمع                                 

Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter. 56  

Durmadan sağa, sola,  

Duyduklarını söyler; 

Boşboğazlık bir kula  

Günah olarak yeter…(68/361) 

                                                 24 

 إن الحالل بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات اليعلمهن كثير الناس  فمن اتقى الشبهات

                                            استبرأ   ومن لدينه وعرضه  وقع   فى الشبهات  وقع  فى الحرام

Helal bellidir, haramda bellidir, ikisinin arasında ise bir 

takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. 

Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. 

Kimde şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. 57 

Helâl,  haram hak beyan, 

Şüpheli olanlar var. 

                                                   
55   Tirmizî, “Sıfatû’l-Kıyâme” , 59. 
56  Ebû Dâvûd, “Edeb”, 80. 
57  Müslim, “Müsâkât”, 107. 
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Şüpheliden kaçmayan 

Sonra harama dalar…(74/396) 

                                         25 

  الحج المبرور  ليس له  جزاء  إال الجنة                            

Allah tarafından kabul edilmiş Haccın karşılığı ancak 

cennetidir.58 

Hak yolunda sefer, zinnettir kula, 

Kabul edilmiş Hac cennettir kula.(85/499)  

                                                 26                                                                 

الجسد ساءر بالسهر والحمى   فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذااشتكى منه عضو تداعى له 

 مثل الموءمنين

Müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet ve 

şefkât göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer or-

ganları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir 

bedene benzer. 59 

Mü’minler tek beden, yekpâre sîne, 

Birinin ağrısı geçer hepsine…(97/639) 

                                               27 

    ليس ا لشديد بالصرعة  إنما   الشديد الذى  يملك نفسه  عند  الغضب                 

Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil bilakis öfke 

anında kendisine hâkim olandır. 60 

En kuvvetli insan sanma pehlivan! 

Güçlü, öfkesini yenen Müslüman…(101/684) 

 

                                                   
58   Buhârî, ”Umre” , 1. 
59   Müslim, “Birr” , 66. 
60   Müslim, “Birr”, 107. 
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                                              28 

  إن خياركم   أحسنكم  قضاء                                    

Sizin en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyeninizdir.61 

Borcunu ödemek borçlunun işi, 

Borcunu ödeyen hayırlı kişi...(109/766) 

                                                29 

 إياكم   والحسد فإن  الحسد  يأكل الحسنات  كما  تأكل  النار  الحطب                    

Hasetten sakının çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi 

hasette iyi amelleri yakar bitirir. 62 

Hasedden kaçının çetin ateştir, 

Hased iyiliği yakar, eritir...(112/808) 

                                               30                                                                                                     

 اإليمان   بضع    وسبعون  شعبة     وألحياء     شعبة    من اإليمان                       

İman yetmiş küsür parçadır. Haya da imandan bir par-

çadır. 63 

İman altmış küsür, belki yetmiş yol, 

Hayâ da imandan bir değerli kol…(113/813) 

                                               31 

 إنما  الصبر عند  الصدمة  أولى                                   

Sabır ancak musibetin ilk başa geldiği anda olmalıdır. 64 

Ne kadar kuvvetli olsa sademe, 

İlk anında sabır gerek âdeme…(118/873) 

 

                                                   
61   Buhârî, “Vekâlet”,  5. 
62   Ebû Dâvûd, “Edeb”, 44. 
63  Müslim, “İman”, 57. 
64  Buhârî, “Cenâiz” , 31. 
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                                           32 

 المستبان  ماقاال  فعلى   البادئ     مالم يعتد  المظلوم                         

Birbirine söven iki kişinin günahı mazlum olan haddi 

aşmadıkça ilk sövene aittir. 65 

Birbirine söven iki Müslüman,  

İlk söven şüphesiz, suçlu her zaman…(119/890) 

                                             33 

   من لم   يشكر  الناس  لم يشكر هللا                               

İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a şükretmez. 66 

Kula teşekkürü görev bilen zât, 

Allah’a şükürde yükselir kat kat…(120/901) 

                                              34 

 افضل  الجهاد  كلمة  عدل    عند سلطان  سلطان                           

En faziletli cihat zalim bir yönetici karşısında söylenen 

doğru sözdür. 67 

Cihadın üstünü İslâm’da böyle, 

Zalim bir âmire doğruyu söyle…(122/924) 

 

                                               35 

                                          الظلم   ظلمات  يوم  القيامة                                    

Zulüm, zâlim için zifiri karanlıklardır. 68 

Mahşerde karanlık içinde kalır, 

O çetin azaptan zalim bunalır…(122/92 

                                                   
65  Müslim, “Birr” , 68. 
66  Tirmizî, “Birr”, 35. 
67  Tirmizî, “Fiten”, 13. 
68  Buhârî, “Mezâlim” ,8. 
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                                            36 

  البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل علي                              

Cimri yanında anıldığım halde salavât getirmeyen kim-

sedir. 69 

Anıldığım halde salât ve selâm 

Getirmeyen kişi en cimri adam.(124/933 

                                            37 

           نهيتكم  عن زيارة   القبور  فزوروها  فإن   فى زيارتها  تذكرة                

Ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım, artık onları 

ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyarette Tezkire(Ölümü hatırla-

ma, ibret) vardır. 70 

Kabirleri sık sık eyle ziyaret 

Ölüm ahrete olur işaret…(124/951) 

                                            38 

 اليدخل   الجنة   من كان   فى قلبه    مثقال ذرة     من كبر                    

Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete 

giremez. 71 

Kalbinde bir zerre kibir bulunan,  

Cennete giremez o kimse inan.(125/960) 

                                             39 

 إن لكل أمة    فتنة     وفتنة  أمتى  المال                             

Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi 

ise maldır. 72 

Her ümmet için bir fitne var; ders al 

                                                   
69  Tirmizî, “Devavât”,100. 
70 Ebû Dâvûd, “Cenâiz”,  75. 
71  Müslim, “İman” , 147. 
72  Tirmizî, “Zühd” , 26. 
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Benim ümmetimin fitnesi de mal…(125/968) 

                                            40 

      وما تواضع   أحد    هلل   إال  رفعه  هللا                                 

Allah tevâzu gösteren kişiyi ancak yüceltir. 73 

Rab için tevazu ediniz sizler, 

Rab siz yükseltir, Rab sizi izler…(128/996) 

                                           41 

                     إن أول  الناس باهللا  تعالى  من بدأهم  بالسالم                

İnsanların yüce Allah katında en hayırlısı önce selam 

verenleridir. 74 

Sen önce selam ver, dindaşa sokul, 

Önce selam veren daha üstün kul…(128/1000) 

 

Sonuç 

İslâmî Türk Edebiyatı içerisinde, Hz. Peygamber ile ilgili, en 

çok eser verilen edebî türlerden birisi olan kırk hadis çalışmalarının 

sayısında, Cumhuriyet döneminden itibaren gözle görülür bir azal-

ma olmuştur. XX. yy’da bu alanda eser veren birkaç şairden birisi 

de A. Enver Tuncalp’tir. Asker şairlerimizden olan Tuncalp’in; 

çalışmamıza konu olan ”Manzum Hadisler” adlı bu eserinde, bin bir 

adet manzum hadis tercümesi bulunmaktadır. 

Söz konusu eseri, kendinden önce, aynı türde yazılmış diğer 

eserlerden ayıran özelliği çocuklar için yazılmış, tespit edebildiğimiz, 

bilinen ilk manzum hadis tercümesi olmasıdır. Şair eserinin ön-

sözünde, “çocuklara hadisleri daha kolay öğretmek ve ezberletmek 

için” bu çalışmayı kaleme aldığını söyleyerek, eserinin bu özelliğine 

                                                   
73  Müslim, “Birr” , 69. 
74  Ebû Dâvûd, “Edeb”, 132-133. 
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dikkat çekmektedir. 

Manzum Hadisler isimli eserin çocuklar için kaleme alınmış 

olması bakımından bazı niteliksel özelliklere sahip olduğu 

görülmektedir. Örneğin, yazıldığı döneme göre son derece sade ve 

açık bir dil ile yazılması, eserin, çocuklar tarafından okunması ve 

anlaşılmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Eserdeki hadislerin, 

kafiyeli ve mevzûn ifadeler kullanılarak tercüme edilmiş olması ise 

hadislerin çocuklar tarafından ezberlenmesi ve hatırda tutulmasını 

kolaylaştıran özelliklerinden biridir. Eserle ilgili bu özellikler müelli-

fin, eserde çocuğa göreliği yakalama noktasında gösterdiği çabalar 

olarak değerlendirilmektedir. 

Tuncalp’in çalışmamıza konu olan Manzum Hadisler adlı ese-

rinde bin bir adet manzum hadis tercümesi bulunmaktadır. Eser-

deki hadis sayısının fazla olması, eserin, zengin bir içeriğe sahip 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu yönüyle eser, günümüz dinî 

muhtevalı çocuk edebiyatı ürünleri için adeta bir kaynak eser ko-

numundadır. 

Enver Tuncalp, döneminin renkli simalarından biridir. Me-

sleğiyle ilgili kaleme aldığı teknik kitapların yanında; çocuklar için 

yazdığı dinî muhtevâlı eserleri ile dikkat çekmektedir. Şairin eserleri 

arasında, İslâmî Türk Edebiyatındaki Cenab-ı Allah ve Hz. Peygam-

ber ile ilgili bazı edebî türlerin son dönem örneklerine rastlamak 

mümkündür. Tuncalp; tevhid, münâcaat, manzum Kur’ân 

tercümesi, kısâsû’l enbiyâ, mirâciyye, regâibiyye türünde kaleme 

aldığı çoğu manzum çalışmalar ile günümüz İslâmî Türk Ede-

biyatının niceliksel ve niteliksel gelişimine önemli katkılar sağlayan 

edebiyatçılarımızdan biridir. 

Çalışmamız, Cumhuriyet sonrası dönemde, pek çok dinî 

muhteva ve türde eserler kaleme alarak İslâmî Türk Edebiyatının 

gelişimine önemli katkılar sağlayan Enver Tuncalp’in hayatını ve 

edebî kişiliğini ortaya koymaktadır. Şairin çocuklar için yazılmış 

tespit edebildiğimiz ilk manzum hadis tercümesi olan Manzum Ha-
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disler isimli eserini, muhteva ve biçimsel özellikler bakımından 

tahkik etmektedir. Eserde yer alan tamamı manzum olarak tercüme 

edilen hadislerin bir kısmına yer verilmek suretiyle, eserin, 

günümüz dini muhtevalı çocuk edebiyatı ürünleri arasındaki yerini 

ve önemini temellendirmektedir. 
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The Research on The Work of Enver Tuncalp Named “Manzum 

Ḥadīths” That is Written For Kids 

Summary 

Islamic Turkish literature in one of the literary genres related 

to the Prophet Muḥammad (Muṣṭafā peace and blessing be upon 

him) is “the Forty Ḥadīths Translation”. These works, which are 

mostly written in verse, can also be called "a Hundred One or a 

Thousand Ḥadīths”. 

Within the history of Islamic Turkish literature, until the Re-

publican period, “Forty Ḥadīths Translations” is one of the most lit-

erary genres. Since the Republican period, there has been a visible 

decrease in the number of works of this kind. One of the numbered 

translations of Ḥadīths in the Republican Period is “Manzum 

Ḥadīths” from Abdullah Enver Tuncalp, one of our military poets. 

The "Manzum Ḥadīths", which contains a thousand verse 

ḥadīth translations, is separated from the hadith translations which 

were written before it in order to be written for teaching and better 

memorization by children. The poet expresses this situation in the 

preface of his work: "With the aim of facilitating Muslim Turkish 

children to be happy in the world and Allah's special intercession in 

the hereafter, I will present you with the original “Thousand and 

One Ḥadīths” that will be memorized comfortably and which will 

delight mankind throughout life." 

Retired tank colonel, poet and writer A. Enver Tuncalp is one 

of the people who has a military, politically and socially colorful per-

sonality. Tuncalp's religious, moral, national, content or poetry has 

been published in periodical publications and many manuscripts. 

Our poet, who has many kinds of studies such as poetry, essays, 

studies, satires, has more frequently used poetry in his works. The 

majority of these poems are written in syllabic vocabulary, which is 

our classic vocabulary. 

The work of poet, "Manzum Ḥadīths" which is the subject of 
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my work is written in the last quarter of the 20th century, is a 

thousand ḥadīths book. The work; in the history of Islamic Turkish 

literature, is the first manzum ḥadīths translation, written for chil-

dren, that we can identify. 

In this work, while stressing the importance of A. Enver Tun-

calp in our literature, we have on the one hand determined the pla-

ce of our work called "Manzum Ḥadīths" in Turkish Islamic literatu-

re. On the other hand, we have tried to give life to the value of Isla-

mic literature dedicated to children. 

Keywords: Hymnal ḥadīth, Enver Tuncalp, Gülpınar Journal. 
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Endülüs’e Dair-1 

Müellif: Celal Nuri  

Öz 

Celal Nuri Bey’in gayretleriyle “Şark Sanatının Osmanlılara 

İntikali” adıyla derlenen Ziya Paşa’nın Endülüs Tarihinden çıkartıl-

mış çalışmanın bir bölümü sadeleştirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin 

kuruluşundan önce Abbasîlerin devletlerini ayakta tutma mücade-

lesi verirlerken Anadolu ve Arap bölgesi havzasından başka, bir kı-

sım Müslümanlar Akdenizi hâkimiyeti altına aldılar. Bugünkü İs-

panya bölgesini İslamlaştırdılar. Yedi yüz sene devam eden Endü-

lüs’ün altın çağı diyebileceğimiz, harikulâde eserlerin vücûda geldiği 

dönemden sonra çöküş ve yok oluş gerçekleşti. L.A. Sedillot’a ve 

birçok yabancı bilim adamına göre yedi asır boyunca çeşitli açılar-

dan ilerleme gerçekleşti. Maneviyat ve ahlâk, ilim ve irfan, zanaat ve 

sanat, kuvvet ve azamet itibariyle Avrupalılardan yüksek bir mede-

niyet oluşturuldu. Endülüs’e hâkim olan Arapların bölgede var olan 

yaşam kalitesini kendi tecrübeleriyle birleştirmesiyle yüksek ve göz 

alıcı bir medeniyet ortaya çıktı.  

         Abstract 

A port of work which was extracted from Ziya Pasha’s Andu-

lisian History and was collected as “Transition of East Art to Otto-

man”  was simplified with the effort of Celal Nuri Bey. Before estab-

lishment of Ottoman State, when Abbasid struggle for their state, 

Muslims domineered Mediterranean. They made current Spain con-

vert to İslam. Golden age of Andulisia was collapsed after the perrod 

of magnificent work. According to L. A. Sedillot and other stranger 

researcher, during seven century, many of fields were proceeded. 

They made civilization higher then terms of knowledge ethics, wis-

dom, art, power. Glamarous civilization appeorej with the combina-

tion of Arabs experiences and Andulisian’s life quality. 
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Giriş 

 [Süleyman Nazif Bey’in yardımlarıyla [Âsâr-ı Müfîde Kütüp-

hanesi], Ziya Paşa merhumun Endülüs Tarihini yayınlayacaktır. Ya-

yın öncesi bir müjde olmak üzere şunu söyleyelim ki Ziya Paşa’nın 

Külliyatı, Nazif’in nefis bir takdimiyle süslenecektir. Üslûbu benzersiz 

olan edibimiz, bir hayli zamandan beri Ziya Paşa hakkında malumat 

topluyor. Bu münasebetle Celal Nuri Bey’in gayretleriyle “Şark Sana-

tının Osmanlılara İntikali” adıyla derlenen Ziya Paşa’nın Endülüs 

Tarihinden çıkartılmış iki çalışmasını yayınlıyoruz.] 

Vâhî Ender Vâhî! Vâhî Ender Vâhî! 

Her şey vâhîdir, dedi  “Vâiz” bin Davud Aleyhisselam 

(Kitab-ı Mukaddes: Vâiz, 2)1 

-Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş- 

Henüz Osmanlı Devleti teşekkül etmeden, Bağdat’ta Abbasi 

Halifeleri konumlarını korumayla meşgul iken Irak, Suriye ve Ara-

bistan’daki Müslümanlardan başka Müslümanlar Akdeniz’i hâkimi-

yetleri altına alıyorlar ve Avrupa’nın batısında da şaşaalı ve gösteriş-

li bir Avrupa İslam Milleti kuruyorlardı.  Bu Millet ve İslam Medeni-

yeti hakikaten yüksekti ve 700 sene devam etti. Fakat büyük bir 

çöküş ile yok oldu. Endülüs adasının geçmişteki büyüklüğünü ha-

tırlatacak tek bir aile, tüter bir ocak, üzerinde ezân-ı Muhammedî 

okunur bir minare kalmadı. Mağlup Müslümanların kalan kanı İs-

panyol kanına karıştı. Kalan Arap azınlık İspanyollaştı. İslamiyet 

her yerden ziyade İspanya’da fena görüldü, yok edildi. Fakat asıl 

konumuz olan Osmanlı Tarihi ile Endülüs’ün kaderi arasında bir 

münasebet yok ise de birleştirilmesi noktasında çalıştığımız İslam 

Tarihinin yazımına eksiklik getirmemek için Endülüs tarihiyle ilgili 

bilgileri de bu çerçevede değerlendiriyoruz.  

 

                                                   
1 Kitab-ı Mukaddes’in Vâiz bölümünden alıntı yapılmıştır. Hz. Davud’un oğlu 
Vâiz’in sözleri olduğu ifade edilir. “Boşların boşu, Vâiz diyor, boşların boşu, her şey 
boş.” anlamına gelmektedir. 
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Evet! L.A. Sedillot’a ve birçok yabancı ilim adamına göre; süre 

gelen yedi asır boyunca pek çok açıdan ilerleme ve gerilemede; ma-

neviyat ve ahlak, ilim ve irfan, zanaat ve sanat, kuvvet ve azamet 

itibariyle Avrupalılardan yüksek bir seviyede olan Endülüs Arapları 

ne halde idiler; dillere destan olan o üstün medeniyete nasıl vardı-

lar; sonra nasıl söndüler, izleri kalmadı? Bu durum gerçekten ibret 

ve merak uyandırmaktadır. Bu tarih çalışmamız kesin olarak taraf-

sızlık gerektirdiğinden İslamî çalışmayı ileriye götürme adına müba-

lağa yapılmayacaktır. Bununla birlikte bu fakirin yaptığı değerlen-

dirmelerin Avrupalı hiçbir tarihçi tarafından reddedildiği görülme-

miştir.  

İspanya’nın şimdiki hali, Avrupa’nın önde gelen müelliflerine 

göre onun İslam hâkimiyetindeki haline kıyas kabul etmez. Şimdiki 

İberya adeta çorak bir yerdir; eski Endülüs ona nispetle bir “Dâru’z-

Zeheb/Altın Yurdu” (Eldorado)  idi. Servet ve bolluk nüfusu iyiden 

iyiye artırmıştı. Endülüs’te şimdiki Avrupa başkentleri ile karşılaştı-

rabilecek ve denk sayılabilecek İşbiliyye (Sevilla), Elmeriyye (Alme-

ria), Batalyos (Badajoz), Belensiye (Valencia), Sarakosta (Zaragoza), 

Şeriş (Xerés), Şelemenke (Salamanca),  (Tuleytula) Tolédo, Gırnata 

(Grenada) ve Kurtuba (Cordova) gibi imar edilmiş şehirler vardı. Ri-

vayet olunur ki bu şehirlere denk ya da biraz daha küçük 80 kadar 

görkemli belde ile hükümet merkezi sayılabilecek 300 orta şehrin, 

isimleri eski eserlerde bahsedilmiştir. Bunlardan başka ufak kasaba 

ve dönemin medeniyetini göstermesi açısından önemli olan yemyeşil 

bahçelerle bezeli birçok köy ile bütün İspanya arazisi süslenmişti. 

Ovalar ve dağlar da şimdi Avrupa ovaları ve tepeleri gibi iskân 

edilmişti. Rivayet edilir ki, Vâdî’il-Kebîr (Quadalquivir) nehri on iki 

bin köyün arazisini sulamakta imiş.  Murâbıt Sultanlarından olan 

Emir Yûsuf’un isminin Afrika ve Endülüs’te üç yüz bin minberde 

zikredildiği vakâyinâmelerde geçmektedir. Başkent Kurtuba’da bir 

rivayete göre üç yüz bin –diğer bir rivayete göre- iki yüz bin ev,  altı-

yüz cami, beş yüz hastane, sekiz yüz medrese,  dokuz yüz umumi 

hamam bulunduğundan bahsedilirken toplam nüfusun bir milyon-
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dan az olmaması gerekir. Önceki dönemde Paris, Londra, New York 

gibi büyük şehirler azdı veya yok gibi idi. Tahminlere göre Medain, 

Selfikiyye, Tedmür, Babil, Ninova, İskenderiyye, Roma, Antakya, 

Rodos gibi büyük merkezlerin nüfusu pek çok olmakla beraber yine 

de şimdiki büyük şehirlere nispeten azdı. Demek oluyor ki korunak-

lı Kurtuba her halde tarihin kaydettiği en büyük şehirlerden sayılır. 

Bu kadar büyük bir başkentin varlığı ise büyük bir medeniyete,  

muazzam bir kültüre, sulh ve asayişe işaret eder.  

Kıymetli Bitkiler Şehri, Saklı Güzellikler Şehri, Daimi Yeşillik-

ler Şehri unvanlarıyla anılan İşbiliyye (Sevilla) büyük şehri kilomet-

relerce uzanan büyük bir zeytin ormanı ile çevrili idi. Civarı o kadar 

çok yeşil ağaçlarla çevriliymiş ki ravîlere göre güneş görülmezmiş. 

Nehir limanında her taraftan gelen gemiler alışverişte bulunurdu. 

Köprüsü görkemli yapılardan sayılırdı. Etrafında varoşlar ve sapa-

sağlam kaleler vardı. Birçok toprak parçasının merkezinde bulunan 

Sevilla’nın bütün halkı ticaretle uğraşmakta olup servetleri ile par-

makla gösterilecek bir durumdaydılar. Yakın çevredeki kasabalarda 

varoşların varlığı nüfusun çokluğuna, insanların çalışkanlığı ve hal-

kın inceliğine delalet eder. Londra’nın etrafında bir Great London, 

New York’un civarında Brooklyn, Jersey-City, Newark gibi ilavelerin 

oluşturulması bu iki önemli merkezin olağanüstü bir şekilde geniş-

lediğine delil olduğu gibi, Kurtuba’nın da tam 21 varoşu bulunması 

bu şehrin ne kadar büyük olduğuna delildir. Kurtuba’nın etrafında 

bu varoşlardan başka her birinde Kadı bulunan üç bin köy mevcut 

imiş. Demiryolu ve Kanal gibi yaşamı kolaylaştıran faydalı işlerin 

henüz bilinmediği bir asırda şehir ve ova halkının bu derecede bol-

luk içinde olması her halde Endülüs Arap Medeniyetinin gelişmişlik 

düzeyi açısından hangi noktada olduğunun göstergesidir. Bilindiği 

gibi dünya nüfusu şimdikinden az idi. Nüfus azlığının çeşitli sebep-

leri bulunmaktaydı. O dönemde devletlerarası ilişkilerin savaş teme-

li üzerine kurulmasından dolayı barış içerisinde yaşanan dönemler 

azdı. Devletler arasında uzun süren savaş dönemleri ise çok sayıda 

insanın ölümü ile sonuçlanıyordu. Mali bozukluklar, hastalıklar ve 
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sıkıntıların birçoğuna, hele bunların yaygınlaşmış kısımlarına deva 

bulunmaması ve bunlara benzer bir takım sebepler nüfus seviyesini 

daha da aşağıya çekmekteydi. Elde istatistiksel çalışmalar bulun-

madığından o zamanki dünya nüfusunu kabaca tahmin edebilirsek 

de yalnız şurasını söyleyelim ki; İspanya, sonrasında adeta boşaldı-

ğından, daha önceleri Endülüs yarımadasının yani İspanya, Porte-

kiz ve Arapların, Fransa içinden aldıkları eyaletlerin nüfusu hazır-

dakinin iki misli, tahminen 50 milyon kadardır. Bu tahminimizde 

abartı olmasa gerektir. Nüfus; ticaret ve çiftçilikle ayakta durur. 

Batıda ise bunların her ikisi de mevcuttur. Arapların İspanya ziraa-

tına yaptıkları hizmet hiçbir batılı müellifçe inkâr edilmemiştir. Gır-

nata ve Valencia civarında Müslümanların yaptıkları içi su dolu ka-

nalların ziraata sağladıkları katkılar hafife alınamaz bir kıymettedir. 

Bunlar; gerçekte Asurlular ve Babillilerin Irak'ta, Avrupalıların yeni 

dönemde Mısır'da yaptıkları harika işler ile karşılaştırılabilir. Valen-

cia bölgesinin zaten bereketli toprakları meşhurdu. Araplar büyük 

bir geometrik çizim yaparak yelpaze şeklinde su kanalları kazmışlar 

ve bütün suları nehrin kaynağında birleştirmişlerdir. İnşa edilen 

setlerin sanat itibariyle ehemmiyetleri açıkça belliydi. Bu sayede en 

ufak yer bile su nimetinden mahrum kalmazdı. Vadi bir geometrik 

şekil olarak yukarıdan aşağıya doğru inmediğinden, suları yukarı-

dan aşağıya nakletmek için İspanyolların -Aceqvias- olarak kabul 

ettikleri ufak kanallar, su terazileri, su kemerleri yapıldı. Böylece 

suya hükmedildi. Vadinin diğer taraflarında da Araplar gayet mun-

tazam kuyular kazmışlardı. Bir taraftan Arapların beceri ve bilgisi, 

diğer taraftan iklimin müsait bulunması sayesinde Endülüs ada-

sında senede en az üç mahsul alınırdı. Ürün hasat edildikten he-

men sonra yeni ekim için tekrar çalışma yapılırdı. Araplar İspan-

ya'ya hâkim olmadan evvel Keldanistan2 ve Suriye gibi ziraatla 

meşhur olan memleketlerde bulunup çiftçilikte belli bir tecrübeye 

sahip olduklarından en güzel usulleri yeni vatanlarına da taşımış-

lardı. Önceleri Endülüs’te pek az bitki çeşidi bilinmekteydi. Arapla-
                                                   
2 Bugünkü Hakkari ve çevresi (çevirenin notu) 
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rın desteğiyle Avrupa'nın bu semtine Hurma, Fıstık, Pirinç, Muz, 

Şekerkamışı, Pamuk, İncir gibi yeni bitki çeşitleri ve daha değişik 

sebzeler, türlü türlü çiçekler, Gül, Kamelya, Kuşkonmaz girdi. Bu 

cinsleri İspanyollardan diğer Avrupalılar almışlar ve kendi usul ve 

tarzlarına göre değerlendirerek hakkıyla ilerletmişlerdir. 

Ziraatta böyle olduğu gibi sanatta da Araplar herkese üstün-

lük sağlamışlardır. Fenikeliler ve Romalılar İspanya'ya kendi halkla-

rından bir kısmını yerleştirdiklerinde yarımadanın maden gelirlerin-

den de yararlanmışlardır. Araplar bu madenlerin izini buldular. 

Hatta yeni madenler de keşfettiler. Almaden (El-Ma’den) civarındaki 

civa, Malaca (Malaga) yakınlarında bir yerde ve daha başka nokta-

larda yakut madeni halkın gelirlerini artırdı. Endülüs sahillerinde 

mercan avlanıyordu. Bunun gibi inci avında da başarılı olundu. 

Üretilen iyi cins pamuk pek mükemmel surette dokundu. Yün ve 

keten, tekstil alanında tercih edilen bir noktaya geldi. Endülüs diya-

rında pek iyi cinsten deri de imal olunuyordu. İpek üretimi ve yün 

dokuma konusunda hiç bir memleket Endülüs'e karşı rekabet ede-

miyordu. Toledo’nun bıçakları, Gırnata’nın ipekleri, Kurtuba’nın3 

kandil üretimi dünyanın her yerinde şöhret bulmuştu. Cihanın her 

tarafında (Künsa) Cuença’nın yeşil kumaşları, Valencia’nın şeker ve 

şekerlemeleri aranıyordu. Yahudi ve Batılı tüccarlar ihracata aracı-

lık yapıyorlardı. Memlekette bunlardan başka en iyi cinsten parlak 

deri, zeytinyağı, şeker, kırmız böceği, ak amber, doğal billur, kü-

kürt, safran çiçeği, zencefil yetişiyordu. Zannederim ki ticaretin ge-

nişlemesi ile Araplar poliçeyi de bulmuşlardı. Ve belki de Müslü-

manlar Lombardiyalılardan evvel bu usulü ticaret âlemine dâhil et-

mişlerdi. Ticarette usul öncelikle güvenliğin sağlanmasıdır. Güven 

olmayınca poliçe alım satımı problemli olur. Demekki Endülüs Müs-

lümanları poliçe kullanacak derecede piyasada güveni sağlamışlar-

dı. Akdeniz ile yakın çevresinde Endülüs tüccarları ticari bağlantıla-

rını sağlamak için görevlendirdikleri haberciler ve kendileri adına iş 

                                                   
3 Fransızca “kunduracı” anlamına gelen Cordonnier, Kurtuba kelimesinden gelir. 
Acaba Türkçe kundura kelimesi de o isimden mi doğmuştur? 
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yaptırmak için vekiller bulunduruyorlardı. Endülüs kıtası ihracatı-

na karşılık diğer memleketlerden sarısabır (aloe vera), kâfur, Hora-

san’dan Sansar kürkü ve Acem halıları ithal ederlerdi. 

Tabii ki ziraat, sanat ve bunları devam ettiren ticaretin sonu-

cunda büyük bir servet elde edildi. Servet, yaşam koşullarının iyi-

leşmesini, bu iyileşme ise süsü ve gösterişi çağrıştırır. Arazi öşre 

tabi idi. İthalat ve ihracattan haraç alınırdı. Esnaf ve tüccar Ta'dil 

adı altında bir gelir vergisi verirlerdi. Bundan dolayı devletin hazine-

sinin mali varlığı 12.045.000 Altın Dinara ulaştı. Savaştaki gani-

metlerin beşte biri ayrıca devlet hazinesine (beytülmal) aitti. Hristi-

yanlar ve Yahudiler haraç ile sorumlu idiler. Bu kadar servet Arap-

lar’ın güzellik zevklerine bağlanınca meydana Güzel Sanatlar tari-

hinde yer tutan mekânlar ve abideler geldi. Hala mevcut olan Kur-

tuba Cami-i Kebir’i vaktiyle Şam Camii ve Mescid-i Aksa ile ihtişam 

ve kutsallık yönüyle aynı özellikte sayılırdı. Adı geçen camiinin 

uzunluğu 600, genişliği 250 ayaktır. Bu muazzam caminin bir tara-

fında 39, diğer tarafında 19 çıkma bulunup bunlar 1093 mermer 

sütun üstünde durur. Güney tarafında bulunan 19 kapının üstü, 

eşsiz bir ustalıkla en güzel şekilde işlenmiş tunç tabakalarla be-

zenmiştir. Bunların ortasındaki ana kapının üzerindeki işleme, tunç 

yerine altından yapılmıştır. Yukarısında yaldızlı üç küre, onların da 

üstünde daha büyük bir altın küre göze çarpar. Akşamdan sonra 

bu mabet ihtişamlı 4700 kandil ile aydınlatılırdı. Bunların idaresi 

için senede 80.000 ölçek (kıyye) yağ ve 120 ölçek amber ve sarı sa-

bır (aloe vera) giderdi. Ayrıca mihrap üzerindeki kandil de saf altın-

dan yapılmıştı. 

Mübarek gecelerde Kurtuba’da büyük sevinç gösterileri yapı-

lırdı. O esnada sergilenen göz alıcı güzellik ve ihtişam dünyanın hiç 

bir yerinde görülmemiştir. Günümüzdeki hiç bir manzara bize bu 

mübarek bayramlar hakkında yüzeysel bir fikir bile veremez. Şehir 

baştan ayağa aydınlatılırdı; sokaklar çiçekler ve çeşitli ağaç dalları 

ile bezenirdi. Dans ve musiki âlemi coştururdu. Halife III. Abdur-

rahman’ın yaptırdığı El-Kasru'z-Zehra’nın şimdi yerinde yeller esi-
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yor. Nitekim Efrâsiyâb’ın kubbesinde de gece kuşu nöbet bekliyor; 

Kayser’in sarayında da örümcek perdedarlık ediyor. Bununla bera-

ber zannedersem El-Kasru'z-Zehra Efrâsiyâb’ın kubbesinden ve 

Kayser’in sarayından daha da gösterişli idi: Vadi'il-Kebir’in daha ilk 

zamanında, korunaklı Kurtuba’nın güzelliğine yakın sayabileceğimiz 

bu saray, değişik çeşitlerden 4300 mermer ve kızıl ve yeşil mermer-

den yapılmış bir sütun üzerinde duruyordu. Bunların her biri oyma 

taş sanatının en zarif örneğiydi. Zemin dört köşeli, taş üzerine iş-

lenmiş, rengârenk, çeşitli cinslerde, mermer parçalarıyla süslenmiş-

ti. Döşemeler maviye ve altın rengine boyanmıştı. Duvarlar 

rengârenk halılarla örtülü idi. Büyük dairelerin ortasındaki renkli 

çeşmelerden sular kaynayarak yavaş yavaş akik ve kaymak taşın-

dan yapılmış havuzlara, oradan da Halife’nin odasının ortasına dö-

külürdü. Havuzun orta kısmında yine altından yapılmış bir büyük 

kovuk, onun da boynunda heykelimsi bir inci tanesi bakanların gö-

zünü kamaştırırdı. Bu inci tanesi Rum Kayserlerinden Lui tarafın-

dan hediye edilmiş, kovuk da Konstantiniyye’de imal edilmişti. El-

Kasru'z-Zehra; Versay (Versailles), (Fonteneblu) Fontainebleau, (Po-

tesdam) Potsdam, Peterhof, (Şonberun) Schönbrunn gibi günümüz-

deki emsallerini andırır bir şekilde açık ve geniş parklar içinde bu-

lunurdu. Bahçelerin ortasında Mon Plaisir’leri, Sans-Souci’leri andı-

rır, ufak, lakin zarif köşkler, ayrıca avdan dönüşte Halife’nin istira-

hati için inşa edilmiş meşhur bir köşk mevcuttu. Av köşkünün ta-

vanını ince mermer sütunlar tutardı ve bunların başlıkları da süs-

lüydü. Dairenin ortasında kızıl ve yeşil mermerden yapılmış sarmal 

büyük bir sedef danesinin içinde su gibi bir civa sütunu kaynaşırdı. 

Bu saray, yüce gönüllü zarafet sahibi, padişahın gözdesi Zeh-

ra için yapılmıştı. Böyle muazzam ve eşsiz bir binayı inşa etmek için 

yalnız nakit para yetmez. Eğer Endülüs tarafı ondan evvel sanat ve 

estetik yönüyle ilerlemese, toplum orada gelişimini tamamlamış ol-

masa, iletişimde nezaket, zarafet, adapta incelik bulunmasa, âlem 

heva ve heveste büyük adımlar atmasa bir El-Kasru'z-Zehra mey-

dana gelmezdi. 
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Kasru'l-Hamra, Kasru'z-Zehra gibi sarayların, Kurtuba Camii 

Kebiri gibi ibadethanelerin yanında daha pek çok mimari  yapılarına 

bakıldığı zaman takdir etmemek mümkün değildi.  Yollar her tarafa 

uzatılmış, yollarda belli noktalara kervansaraylar yapılmış, köprü-

ler, menfezler inşa edilmişti. Şehirlerde estetik zevki gösteren süslü 

binalar ve abidelerle beraber herkesin dinlenmesi için hayır amacıy-

la yapılmış yerler de vardı. Tekrar edelim: böyle büyük  şehirler, 

böyle yüksek saraylar, ticaret yapmak için oluşturulan yerler, su 

kanalları, yollar, taştan yapılmış büyük ve küçük köprüler, kurul-

muş binalar, bunların bir düzen içinde devam edebilmesi için gü-

venliğin devamı, yaşamın kolaylaşması, iyi geçinme sebeplerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Eğer Arapların huy ve tabiatı, âdâp ve 

ahlâkı, ilim ve sanatı, yaratılış ve doğal yapısı hemen hemen şimdiki 

Avrupalılarınkine benzemese veyahut yaklaşmasaydı Endülüs'te 

asla böyle bir bolluk ve ilerleme meydana gelmezdi. İnsan onuru, 

kişiliğin korunmuşluğu, misafirperverlik, Avrupa'nın pek kaba bir 

medeniyet içinde kaybolduğu bu ortamda, Endülüs yarımadasında 

ilerleme kaydediyordu.  

Misafirperverlik kelimesiyle ifade etmek istediğimiz konuyu 

Türkler’de yaygın bilinen şekliyle misafirlere ikram ve izzet etmek 

anlamında değerlendirmeyiniz. Bir şehir veya bir ülke önemli bir 

ticaret merkezi olabilmek için yabancıları çekmeli ve bununla bera-

ber dışarıdan gelecek bu misafirler asla incitilip küstürülmemelidir. 

Hatta buna ilaveten yabancılar gurbette iken memleketlerinden da-

ha cazip eğlence yerleri ve kârlarını yükseltecekleri ticari faaliyetler 

ayarlanmalıdır. Yeni Londra, New York veya Chicago'da her yabancı 

daha çok kazanacağı ve faydalanacağı yerler bulabilir. Her yabancı 

Paris'te, Côte d'Azur’da, İsviçre'de memleketinden daha fazla eğle-

nir. Eğer bu bahsettiğimiz beldeler ve diyarlarda asayiş olmasa, ya-

bancılar aşağılansa bu alım-satım, bu lüks yaşam tarzı ve servet 

asla kazanılamazdı. İşte Endülüslüler bu ince noktayı anladıkları 

için gerek Hristiyan halk ve Yahudilere, gerekse çevreden gelen ya-
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bancılara daima müsâmahalı davranmışlardır. Rivayet olunur ki 

Castille (Kaştale), (Nevarra) Navarre gibi Hristiyan beldeleri Kurtuba 

halkıyla istişare için tereddüt etmeden adı geçen şehirlere gelirlerdi. 

İdeal anlamda eşitlik esasları Endülüs'te geniş bir uygulama zemini 

bulmuştu. Ailesinin asaleti asla bir şahsın seçkin ve ayrıcalıklı ka-

bul edilmesine yetmezdi.  Kişi doğuştan gelen seçkinliğine insani 

yönlerle ilgili gelişim katmazsa Avrupa'da olduğu gibi çeşitli ma-

kamlara çıkamazdı. Soyca en aşağı olanlar bile çalışkanlığı ve ka-

rarlılığı ile yüksek tabakalara ulaşabilirlerdi. İslamiyet Endülüs’te 

doğal şeklini korumuştu. Bağdat’ta olduğu gibi Rafızîler toplum vic-

danını rahatsız edecek davranışlarda bulunamıyor ve asayişi ihlâl 

edemiyorlardı. Gerçek şu ki Endülüs’te de mezhepler arasında ayrı-

lıklar çıktı. Lâkin oranın din anlayışıyla Irak'ın saf düşünceden 

uzak vicdanları arasındaki fark çok açıktır. Asayiş gerek idareten 

gerek fikren sağlam olduğundan hürriyet ve adalet sadece sözde 

kalan, anlamsız bir kelime olmaktan çıktı. 
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Kitap Değerlendirmesi 

Akideden Kelama -Kelam Tarihi- 

 

Günümüzde Kelam ve Kelam tarihi alanında birçok kitap ve 

makale kaleme alınmış, her biri kendine özgü niteliklere sahiptir. 

Elimizdeki bu eser; Kelam tarihi kitaplarında olduğu gibi; kelam 

ilminin amacını ve işlevlerini açıklamış, kelam kitaplarından farklı 

olarak da Kelam İlminin Hususiyetleri başlığı altında, bu ilmin ayırt 

edici özelliklerini dile getirmiştir. Yazar, bu eseri kaleme alma ama-

cını bir mezhepler tarihi kitabı değil, lisans öğrencileri için Kelam 

Tarihi kitabı olduğunu eserin başında dile getirmiştir. Esere baktı-

ğımızda Kelam’ın anlamı, amacı, işlevi ve kelam ilmine yapılan eleş-

tirilerin haklılık derecesini oluşturan sorularla başlaması bu amacı-

na yönelik olduğunu gösteriyor. Allah'ın zat ve sıfatları, mevcut, 

ma’lum, mesail ve vesil terimlerini açıkladıktan sonra mesailin 

maksat, vesailin ise araç olduğunu söylemiş; mesail-vesail, Kelam-

Akaid ilişkisini tabloyla göstermiş olması öğrencilerin zihninde yer 

edinmesi açısından gayet uygun olmuştur. Süreç içinde İslam akai-

dini konu alan ilme verilen isimleri örnek vererek açıkladıktan son-

ra Kelam ilminin diğer ilimlerle ilişkisine değinmiş. Kelam'ın üç ala-

nından bahsederken Sosyal Kelam’a verdiği önemi açıkça hissettir-

miştir. 

Yazar, Kitabın I. bölümünde Kelam ilminin Abbasiler devrinde 

(H. 2 m.7.yy. ortalarında) teşekkül etmeye başladığını, kelam ilmi-

nin doğuşuna etki eden amillerini de, iç ve dış etkenler şeklinde iki 

gruba ayırarak açıklamıştır. Bölümün ayırt edici özelliği etkenleri 

örnekler vererek açıklamasıdır. Böylelikle, bu etkenlerin zihinde 

açık örneklerle somutlaşması amaçlanmıştır. Kelam öncesi fırka-

laşmalar bağlamında; Havaric’in sahabe devrinde ilk çıkan siyasi-

itikadi fırka olduğunu belirtmiş, fırkanın ortaya çıkış sürecini ve 

nedenlerini açıklamıştır. Ayrıca, harici ismini onlara muhaliflerince 

yermek üzere verildiğini söyleyerek, kelam tarihi açısından önemli 
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bir olgu olan isimlendirme üzerinde durmuştur.  Kitabın bir mez-

hepler tarihi kitabına dönüşmemesi için harici fırkalarının ve bunla-

rın görüşlerinin ayrıntılarına girilmemiştir. Ancak kelam tarihi açı-

sından önemli olan bazı tartışma konularının nasıl ortaya çıktığını, 

haricilerin bundaki rolünü açıklayan bilgiler verilmiştir. 

Şi’a fırkalarından Gulat-ı şiayı anlatmış ama diğer fırkaları, or-

taya çıkış tarihine göre başka bölümlerde yer vererek kronolojik sis-

teme sadık kalmaya çalışmıştır. Kelam ilminin, teşbih ve tecsim so-

rununun giderilmesine dair katkısı üzerinde durmuştur. Kelam il-

minin gerek cisim kavramını bir terim olarak tanımlamakla, gerekse 

Allah’ın yaratılmışlara benzemeyeceğini akli ve nakli delillerle ispat-

lamakla, İslam dünyasında tecsim sorununun giderilmesine katkıda 

bulunduğunu izah etmesi kitabın ayırt edici özelliklerinden birisidir.  

Cehmiyye/Cebriyye ve Mu'tezile’den önce ortaya çıkan Harici-

lik, Gulat-ı Şia', Müşebbihe-Mücessime, Mürcie ve Kaderiyye, Kelam 

ilminin çıkışına hazırlıktır. Gerçek anlamda Kelam'ın doğuşu değil-

dir. Kelam ilmi teşekkülü hicri II. yy. ortaları olduğunu, ilk Kelami 

tartışmaların Ca’d b. Dirhem (118/736)  ve Cehm b. Safvan 

(128/746)  ile başladığını belirterek Kelam'ın doğuş sürecini izah 

etmiştir. Mu'tezile Kelamında Felsefi Derinlik başlığı altında, önde 

gelen Mu'tezili alimlerin, ilmi geçmişleri ve Mu'tezile içinde farklı ve 

yenilikçi fikirlerine değinilerek; Mutezile akılcılığının ne olduğunun 

araştırılması da dikkat çekicidir. Mu'tezile'nin naklin yanında akla 

önem verdiğini, bu çerçevede bilgileri akliyyat ve sem’iyyat olarak 

ayırdıklarını, Allah hakkındaki müteşabih haberleri (haberi sıfatları) 

akli delillerle te’vil etme yöntemlerinin Ehl-i Sünnet kelam sistema-

tiğine de girdiğini aktarır. 

Mu'tezile'nin asl-fer’ sistematiğini ilk kez ortaya koyduğunu di-

le getiren yazar, akla aşırı önem vermelerinin sonucunda akli hü-

kümlere riayeti Allah'a vacip saydıklarını, akideyi akli delillerin ya-

nında nakli delillerle de temellendirmeye çalıştıklarını, felsefi kav-

ram ve mukaddimeleri kullandıklarını söyleyerek Mu'tezile’nin Ke-

lam sistematiğine ışık tutmuştur. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat kavra-
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mını açıkladıktan sonra, Ehl-i Sünnet'in ittifak ettiği görüşleri sıra-

lamış, daha sonra da ehl-i sünneti oluşturan üç itikadi mezhepten; 

Maturidiyye ve Eş'ariyye’yi Kelam ekolü, Selefiyye’yi ise kelama kar-

şı çıkan şeklinde bir tasnife gitmiştir. Kelama direnç olarak nitelen-

dirdiği Selefiyye’nin müteşabihler konusundaki; Selef ve Selefiyye 

ayrımı üzerinde durması, ayrıca selefin 7 ilkesi ile selefiyyenin yak-

laşımı arasında esaslı bir farklılık olduğunun altını çizmiştir. Selefin 

7 ilkesinin alimler için değil avam için bağlayıcı olduğunu, bu ilke 

içinde yer alan marifet ehline teslim maddesinin ise te’vile kapı açtı-

ğına dikkat çekmiştir. 

Kelam karşıtlarının iddialarından sonra da bunların eleştirileri 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Kelam tarihi çalışmasında, bu ilmin geli-

şim sürecinin, bu ilme karşı gösterilen tenkit ve tepkilerin de ele 

alınması dikkatimizi çekmektedir. Ehl-i Sünnet ekolünün oluşma-

sına zemin hazırlayan Ehl-i Re'y ve Ehl-i Hadis mütekellimlerinden 

bahsetmek gerektiğini ifade ederek bu alimler hakkında bilgiler ve-

rilmiş, Maturidiyye-Eş'ariyye(175-178) ve Selefiyye (167-174) mez-

hepleri arasındaki görüş ayrılıklarını ve gerekçelerini sıralayarak 

bölüm bitirilmiştir. 

Kitabın 5. bölümünde, Ehl-i Sünnet Kelam Ekolleri’ni başta 

Maturidi ve Eş'ari olmak üzere incelemiş, 6. bölümünde, Eş’ariyye 

Kelamında Müteahhirun Devri başlığı altında, Eş'ari ile başlayıp 

Gazali’ye kadarki devrin Mutekaddimun, Gazali ve sonrasının Mü-

teahhirun devri olduğu bilgisini vermiştir. Bölümün sonunda Müte-

ahhirun devrinin öne çıkan kelamcıları hakkında kısa bilgiler ver-

miştir. 7. bölümünde, Selefiyye’de Tafsil Devri başlığı altında; Ke-

lam’ı öğrenip eleştiren, İbn Arabi ve Vahdet-i Vücud anlayışına da 

karşı olan İbn Teymiyye (728/1328) ve İbn Kayyim el-Cevzi 

(751/1350)’den ve onların eserlerinden bahsetmiştir. Cem ve Tahkik 

Devri’nin işlendiği 8. bölümünde ise, el-Makasıd adlı eserin sahibi 

Sa’duddin Taftazani (793/1390) ile başlayan bu devrin öne çıkan 

özelliklerini; yeni te’lifler yerine var olan eserler üzerine şerh, ta’lik 

ve haşiye yazılması aynı zamanda yeni eser ve fikirlerin ortaya çık-
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maması şeklinde sıralanmış, bölümün sonunda da, bu dönemin 

diğer önemli alimleri ve eserleri hakkında bilgiler vermiştir. Yazar 

bu bölümlerde Sistematik Kelam Tarihi’nin tipik bir örneğini ortaya 

koymuştur. 

Bu eserin en özgün fikirleri 9. bölümde aktarılmıştır. Bu bö-

lümde Kelam İlminde Yenilenme ve Kelam ilminde yenilenmeyi ge-

rektiren gelişmeler başlıkları altında; İslam'ın 19.yy’da batı kültür 

ve medeniyetleri ile temasa geçtiğini, bu dönemde doğa ve beşeri 

bilimlerin ilerlemesine karşın Kelam ilminin zayıf kalan girişimler 

sebebiyle kendini yenileyemediğini, yenileyememesinin sebeplerini 

de; eski yunan felsefesi ve mantığının muasır olmaması, değişen 

fikri cereyanlar, cedel mantığının yetersizliği, gözlem ve deneyin et-

kin hale gelmesi, doğa, sosyal bilimleri ve siyasi alandaki gelişmeler, 

deizm - panteizm gibi akımlar ve yeni ideolojilerin ortaya çıkması 

şeklinde özetleyerek önemli bir probleme işaret etmiştir. 

Kelam ilminde yenilenme dönemine damga vuran alimlerden 

Abdullatif Harputi (ö. 1842) ve İsmail Hakkı İzmirli’ye (ö. 1946) kı-

saca değinen yazar, bu dönemi, özellikle Said Nursi’nin (ö. 1960)  

perspektifinden değerlendirmeyi uygun bulmuştur. Şöyle ki; Nur-

si’nin isbat-ı vacip için gaye ve nizam delilini hudus deliliyle meczet-

tiğini, ayrıca fıtrat delili ve beşer vicdanının şehadetine de önem 

verdiğini, eserlerinin Ekolojik Kelam ve güncel inanç problemleri 

açısından çokça veri barındırdığını söyler. O’nun, bütüncül bir ev-

ren anlayışına sahip olduğunu, Kötülük problemi (Adl-i İla-

hi/Teodise), ahiret ve siyaset kelamı konusunda da orijinal ve yeni 

yaklaşımlar ortaya koyduğunu örneklerle aktarmıştır. Yeni ilmi ke-

lam devrindeki gelişmeleri ise şöyle özetlemiş; Uluhiyyet konusunda 

zat-sıfat ilişkisi yerine isbat-ı vacib konusu temel problem olarak 

görülerek gaye ve nizam deliline önem verilmiş, Mekanizmin temel-

sizliği, Pozitivizm ve Freudizm gibi akımların tenkidi, din-bilim iliş-

kisi üzerinde durularak vahye bilimsel açıklama getirme gibi bir 

eğilimin ortaya çıkması, kader konusunun insanın fiil ve iradesinin 

dışında gerçekleşmeyeceğinin vurgulanması, Osmanlı Devleti’nin 
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yanlış politikalarının eleştirilmesi ve çözüm yollarının da üzerinde 

durulmasıdır. 

Kelam ilminde sabitler ve değişkenler ayrımı başlığı altında; 

Kelam ilminde değişmezlerin ve değişenlerin neler olduğu sorularıy-

la başlanmıştır. Kelam-Akaid ayırımının gerekli olduğunu, akaidin 

temel dini esasları teşkil etmesi ve bunların dışında kalanların ke-

lamcılarca bir birini tekfir etmeden; “doğru” ve “yanlış” kavramları 

çerçevesinde ele alınması gerektiği, kaba bir putperestliğe yaklaşan 

bir teşbih ve tecsime gidilmediği sürece insanların tekfir edilmemesi 

gerektiği dile getirilerek farklı bir bakış açısı ortaya konulmuştur. 

Mevcut ile olması gereken arasında kelam; imkan olarak ve vakıa 

olarak Kelam ilmi şeklinde bir ayırıma gidilirse mütekellimlerin or-

taya koyduğu zengin külliyat, yeniden değerlendirme imkanı verile-

ceği ve yapıcı tenkitlerin yapılabileceği savunulmuş. Kelam ilminin 

felsefe ile mezcedilmesini yanlış bulmayan yazar; kelam kitaplarının 

insanın deruni ve duygusal yönünü ihmal ettiğini, itikadi meselele-

rin açıklanmasında ayetlere az yer verildiğini, akli delillerin, insan-

ların anlayışına indirgenmediğini, doğa bilimleri sosyal bilimlerinin 

bilimsel verilerinden yeterince yararlanmadığını dile getirdiği yapıcı 

eleştirilerle eserine son vermiştir. 

 


