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BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

Allah’a hamd, Peygamber Efendimize salât ve selâm olsun.
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olarak 3. sayımızla ilim cami-

asının huzurunda olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. En önemli yayın 
ilkemiz, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaların adresi olmaktır. Bilimsel bir 
çalışmanın kalitesi, çalışmaların eskimezliği ile ölçülebilir. Elbette tüm akade-
mik dergiler bu ideal ile yayın dünyasına çıkma iddiasındadırlar. Ancak ya-
yımlanmış çalışmaların özgünlüğüne ve niteliğine karar vermek, siz değerli 
okuyucuların takdirlerine kalmıştır. Dergimizde yayımlanmış çalışmaların 
akademik niteliğine, bilimsel içeriğine ve dizaynına ilişkin siz değerli okuyu-
cularımızdan yapıcı eleştirilerden memnuniyet duyarız. 

Arzulanan kalitenin yakalanması için bilimsel kriterlerden ve özgün aka-
demik çalışmaların yapılmasından ödün verilmemesi gerekir. Bu, ehliyet ve 
liyakatı ön plana çıkaracağı gibi akademik sahada daha nitelikli çalışmaların 
ortaya konulmasına da neden olacaktır. 

Dergimizin bu sayısında Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Süt’ün “Gaylân ed-
Dımeşkî ve Kelami Görüşleri”, Yrd. Doç. Dr. Emannullah Polat’ın “Kutsalın 
Psikolojik Boyutu”, Yrd. Doç. Dr. Veysel Özdemir’in “Kabir Azâbı İle İlgili Bazı 
Hadîslerin Metin ve İçerikleri Üzerine Bir İnceleme”, Dr. Suat Erdoğan’ın “Kur’an 
Ve Sünnet Işığında Suç-Ceza Uygunluğu”, Yrd. Doç. Dr. Emannullah Polat’ın 
“Tosyevî’nin “el-Havf ve’l-Hüzün” Adlı Risâlesinin Tahkîki ve Değerlendirmesi” 
ve Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa’nın “Rûm Sûresi Çerçevesinde Beytü’l-
Makdis’in Fethinin Müjdelenmesi” başlıklı makaleleri yer almaktadır.

Bu sayımızda Yrd. Doç. Dr. İsmail Narin ve Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır 
Süt’ün, ilmî ve düşünsel çalışmalarının yanında aktivist kişiliğiyle akademik 
camiada farklı bir ses olmayı başarmış hocalarımızdan Prof. Dr. Hayri Kırba-
şoğlu ile yaptıkları  ‘problemlerimiz ve çıkış yolu’ konulu söyleşiye yer veril-
miştir. Bu söyleşi, Kırbaşoğlu’nun ilmî hayatını öğrenme ve düşünce dünyası-
nı okuyabilme açısından dikkat çeken çalışmalardan biridir.

Bu sayımızda ayrıca Öğr. Gör. Nurettin Yakışan’ın “Mir Dâmâd’a Özel Refe-
ranslarla Safeviler Devrinde İslâm Felsefesinin İhyâsı” ve Arş.Gör. Selman Yeşil’in 
”Emeviler Döneminde Şâm ve Irâk’ta Arap Edebiyatı” adlı çevirileri yer almakta-
dır.

Kitap tanıtım bölümünde ise Mehmet Yazıcı’nın Alevilik: Alevi Deyişlerinin 
ve Gülbanglarının Sosyolojik Analizi adlı eserinin Yrd. Doç. Dr. Mehmet Seyman 
Önder tarafından yapılan tanıtım ve değerlendirmesi bulunmaktadır.

Bu sayıda hakemlik taleplerimize olumlu karşılık veren ve katkılarını esir-



gemeyen hakem heyetine teşekkürlerimizi sunarız. Yazıların ön incelemesini 
yapan yayın ve danışma kurulundaki hocalarımıza, sekreteryayı ve yazı taki-
bini aksatmadan ifa eden Araştırma Görevlisi arkadaşımız Sadi Yılmaz’a gö-
nülden teşekkür ederiz.

Selam ve saygılarımızla…

Editörler
Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN

Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT
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Gaylân ed-Dımeşkî ve  
Kelamî Görüşleri1

Abdulnasır SÜT2**

Özet

Bu çalışmada Gaylân ed-Dımeşkî’nin hayatı ve kelami görüşleri 
konu edinilmiştir. O, Ma’bed el-Cüheni’den sonra Kaderiyye’nin ikin-
ci önemli ismidir. Gaylân’ın Emevi devlet yöneticileriyle olan kişisel 
ilişkileri ve yöneticilerin uygulamalarına karşı takındığı tutum dikkat 
çekicidir. Kelami konulardaki bazı görüşlerinden dolayı Mutezile’nin 
fikir öncüsü kabul edilirken; bazı konularda Mürcî sayılabilecek bir 
tutum sergilemiştir. Onun yaşadığı dönemde sistemli bir kelam dü-
şüncesinden bahsetmek mümkün değildir; ancak siyasal, ekonomik 
ve sosyal çalkantıların yoğun olduğu o dönemde Gaylân’ın görüş ve 
tavırları, bireysel bir tutum olarak okunabilir.

Anahtar Kavramlar: Gaylân ed-Dımeşkî, Emevi, Kader, İnsan fi-
illeri, Siyaset.

Gaylan ad-Dimashqi and His Theological Views

Abstract

In this study, had focusud on life of Gaylân ed-Dımeşkî and his 
theological views. He is a second important person in Kadariyya after 
Ma’bad el-Cuheni. İt is interesting that his relation of Umayya’s go-
verners and his beheaver of governers implications. Because of him 
some theological thoughts he was accepted as a Mutezile promote. In 
some topic issues he accepted approach Murci’s  approaches. At his 
time we couldn’t accept a sistematical schools of Kalam but his positi-
oan was seen as personal behavier in political, economical and social 
unreast at that time.

Key Words: Gaylân ed-Dımeşkî, Umayya, predestination, acts of 
human, politics.

∗ 1 Bu makale “İslam Düşüncesinde İlk Muhalifler: Ma’bed el-Cüheni ve Gaylân ed-Dımeşkî” 
adlı yüksek lisans tezimin ilgili bölümünün gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.

**2  Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı [nasr_12@hot-
mail.com].

*
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Giriş
Erken dönem İslam düşünce tarihinde rol almış düşünürler, kendile-

rinden sonraki düşünce ekollerinin fikirleri üzerinde etkili olmuşlardır. 
İtikadi/siyasi mezheplerin görüşlerinin şekillendiği bir dönem olan hicri 
birinci asır ile ikinci asırdaki şahsiyetlerin hayatlarını ve düşüncelerini 
anlamak, o dönemi daha iyi anlayabilmek açısından önemlidir. Böyle bir 
düşünceden hareketle oluşan bu çalışma, dönemi itibariyle görüşleri ve 
siyasi duruşuyla önemli ve farklı bir kişilik olarak kabul edilen Gaylân ed-
Dımeşkî’nin hayatı ve kelami görüşlerini konu edinmektedir. 

1. Gaylân ed-Dımeşkî (v.120/738)

1.1. Hayatı ve Kişiliği

Hicri birinci asrın ikinci yarısında dünyaya geldiği tahmin edilen 
Gaylân’ın yaşadığı dönemde Emevi yönetiminin uygulamalarının doğur-
duğu dini ve siyasi pek çok tartışma mevcuttu. Bu tartışmaların başında 
kader ve cebr meselesi gelmekte idi. Kader tartışmalarının merkezindeki 
önemli ikinci isim olan Gaylân’ın hayatı, kişiliği ve görüşleri hakkında faz-
la bilgi yoktur. Tam adı Gaylân b. Müslim ed-Dimeşkî en-Nebâtî el-Kıptî 
olup, künyesi Ebû Mervan’dır.1 Hz. Osman b. Affan’ın azatlısı2 olduğu ri-
vayet edilen babasının adı konusundaki ihtilaflar dolayısıyla Gaylân’ın 
“Gaylân b. Mervan”, “Gaylân b. Yunus”3 ve “Gaylân b. Ebi Gaylân”4 şek-
lindeki bazı nisbelerle adı kaynaklarda zikredilmektedir. Kesin olmamak-
la beraber Medine’de doğduğu ve orada uzun süre yaşamış olduğu5 kay-
naklarda yer alan Gaylân’ın aslen Mısırlı bir Kıpti olduğu söylenmektedir.6 
Müslüman olduktan sonra Şam’a gelmiş ve burayı vatan edinmiştir. Öyle 
ki Şam bölgesinde Kaderiye’nin başını çeken şahıs olarak kabul edilmekte-
dir. Şam bölgesindeki yandaşlarına da Gaylâniyye denilmektedir.7 Mutezili 

1  İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî, el-Mearif, (Nşr. M. İsmail 
Abdullah es-Sâvi), Mısır-Ezher 1934, 212; Tunç, Cihat, “Gaylân ed-Dımeşkî”, DİA., XII, 
414.

2   İbn Murtaza, Ahmed b. Yahya, Tabakatü’l-mutezile, (Thk. Susana Diwald-Wizer), Beyrut-
Lübnan 1961, 25.

3  İbn Esir, İzzeddin Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Kamil fi’t-tarih tercümesi, I-XII,  (Çev. 
Beşir Eryarsoy), Bahar Yay., İstanbul 1986, V, 263.

4  Askalani, İbn Hacer,  Tehzibu’t-Tehzib. I-X, Darsader, Beyrut 1326, IV, 424.
5  Tunç, “a.g.md.”, XII, 414.
6  Watt, Montgomery, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri,  (Çev. Ethem Ruhi Fığlalı), Umran 

Yay., Ankara 1981, s. 104.
7  Hüseyin Atvan, el- Fırak’ul-islamiyyeti fi biladi’ş-şam fi asrı’l- emevi, Dar’ul-cîl, 1986, s. 34.
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âlimler ondan Mutezile Gaylâniyyesi olarak bahsederler.8 Medine’de Ha-
san b. Muhammed b. Hanefiyye’nin medresesinde ilim tahsiline devam 
etmiştir ve onun en önemli öğrencilerinden olmuştur. Şam’da iken “irca” 
konusunu Muhammed b. Hanefiyye’den öğrenmiştir.9 Hasan b. Muham-
med b. Hanefiyye, Gaylân için: “Şam ehli üzerine bir hüccettir. Ne var ki 
bu genç adam öldürülecektir.”10 demiş, bu sözüyle sanki Emevîlerin ona 
düzenleyecekleri komployu görmüş gibidir. Nevbahti de Gaylân’ı Şam’da 
Mürcie’nin bir kolu olan “Gaylâniyye”nin başı olarak gösterir.11 Ömer b. 
Abdülaziz’le özel bir yakınlık kuran Gaylân’ın, toplumun ıslahına yönelik 
görüşleri Halife Ömer’i etkilemiştir. Gaylân altı halife dönemi görmüştür.12 

Kaynaklarda kader hakkındaki görüşünü, Şam’ı ziyaret eden Basra’lı 
Ma’bed el-Cühenî’den aldığına dair bilgiler yer almaktadır. Kaynaklar 
Gaylan’ın kader görüşlerini ilk olarak Ömer b. Abdülaziz döneminde ifa-
de ettiğini belirtmektedirler. Ancak Gaylan’ın Ömer b. Abdülaziz iktidara 
gelir gelmez ona bir mektup yazması ve mektubunda kader konusuna de-
ğinmesi daha önceden bu konuları gündeme getirdiğini düşündürmek-
tedir.13 Halifenin onu tövbeye davet ettiği, onun da tövbe ettiği, ama daha 
sonra Hişâm döneminde bu konuda tekrar konuşmaya başladığı, Hişâm’ın 
(bir rivayete göre Ömer b. Abdülaziz’in davetiyle)14 onu Nasıra’dan getirtip 
ellerini ve ayaklarını kestirerek idam ettirdiği rivayetler arasındadır.15 İbn 
Hacer bu meyanda şunları söylemektedir: 

“Gaylân b. Ebi Müslim, öldürülmüştür, sapık ve miskin birisidir. Ya-
kup b. Utbe ondan hadis almıştır. Ediplerdendir. İbni Mübarek (v.181/797) 
Gaylân’ın, yalancı Harisin ashabından olduğunu ve onun nübüvvetine 
inandığını belirtir. Hişâm onu öldürmüş ve onun ölümü iki bin Rum’un 
ölümünden üstün sayılmıştır. Evzaî onunla tartışmış ve onun öldürülmesi 
için fetva vermiştir.”16

8  Kadı Abdulcebbar, Fıraq ve tabaku’l-mutezile, (Thk. Ali Sami en-Neşşâr, İsamuddin Muahm-
med Ali), İskenderiye 1972, s. 32.

9  Kadı Abdulcebbar, A.g.e.,  32, 38; Neşşâr, Ali Sami, İslam’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, I-II, 
(Çev. Osman Tunç), İnsan Yay., İstanbul 1999, I, 224 ; II, 74 ; Tunç,” a.g.md.”, XII, 414.

10  İbn Murtaza, A.g.e., s. 25
11  Nevbahti, Hasan b. Musa, Fıraqu’ş-şiâ, (Thk. Helmut Ritter), İstanbul 1931, 6-7.
12  Atçeken, İsmail Hakkı, Devlet Geleneği Açısından Hişâm b Abdülmelik, Ankara 2001, 126; 

Atvan,  A.g.e., s. 35.
13  Atvan, A.g.e., s. 35.
14  İbn Kuteybe, A.g.e., s. 212.
15  İbn Esir, A.g.e.,  V, 197.
16  İbn Hacer, A.g.e.,  IV, 424.
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İbni Kuteybe (v.276/889), Gaylân’ın Ma’bed’den sonra kader konu-
sunda en büyük yeri işgal ettiğini belirtikten sonra onun kıptîlik vasfını 
ön plana çıkarmakta ve ona “Gaylân ed-Dimaşkî el-Kıptî” demektedir.17  
Bununla, sanki onun Hıristiyan asıllı oluşu vurgulanmak istenmiştir. Bi-
linmektedir ki halkın, görüşleri muteber bir kaynaktan beslenmeyen ve 
esinlenmeyen kişiye ilgisi az olur.

Gaylân ed-Dımeşkî, kader hakkındaki görüşlerini Ma’bed el-Cühenî’den 
aldığı şüpheli görünmektedir. Çünkü Ma’bed’in ölümü (83/702?) ile 
Gaylân’ın “kader” hakkındaki düşüncelerini açıklamaya başladığı tarih 
arasında, - ki bunun halife Ömer b. Abdülaziz dönemi (h. 99-101) olduğu 
rivayet edilmekte- yaklaşık yirmi yıllık bir zaman vardır. Gaylân’ın ölü-
münün H. 120 civarı olduğu düşünülürse aralarında önemli bir yaş farkı-
nın olduğu ortaya çıkacaktır. Bu da onların karşılaşma imkânlarının zayıf 
olduğunu göstermektedir.

İki bin yaprağı aşan risaleleri olduğu rivayet edilen Gaylân’ı, mezhep-
ler tarihi açısından konumlandırmak, hangi ekole bağlı veya yakın olduğu 
hususunda kesin yorumlarda bulunmak güçtür. Bunun nedeni, onun pek 
çok mezhebin bazı görüşlerine kaynaklık edecek fikirlere sahip olması-
dır. O, kaynaklarda Kaderiyye’ye, Mürcie’ye, Kaderiyye Mürcie’sine veya 
Mutezile’ye mensup bir âlim olarak gösterilir.18 Kaderiyye’den sayılması 
onun kader düşüncesinden ileri gelmektedir. Nitekim o, Kaderiyye’nin 
Ma’bed’den sonraki en etkili şahsiyeti olarak kabul edilmektedir.  
Mürcie’den ve Kaderiyye Mürcie’sinden sayılmasına neden olan şey,  
onun iman tanımı ile büyük günah işleyen kişinin imani durumuna ilişkin 
görüşlerinin Mürcie ile uyuşmasıdır. 

Gaylân’ın fikirleri İslam düşünce tarihinde, özellikle Mutezile’nin 
Usul-u Hamse’sinin bilhassa adalet ilkesinin şekillenmesinde önemli 
oranda belirleyici olmuştur. Zira Mutezile mezhebine zemin hazırlayan 
Kaderiyye fırkası, Ma’bed ile Gaylân’a dayanmaktadır.19 Ahmet Emin 
(1886-1954), Mutezile’nin Gaylân’ın fikirlerini kaynak alarak incelediğini, 
değerlendirdiğini ve kendi doktrinlerini (Usul-u Hamse) onun görüşlerine 
istinaden felsefileştirdiklerini ifade eder. Usul-u Hamse’ye kaynaklık eden 
düşüncelerine şu şekilde işaret eder.  Gaylân’ın sıfatları kabul etmemesi ve 
Kur’an’ın yaratılmış olduğunu kabul etmesi tevhid ilkesine, “insanın kendi 

17  İbn Kuteybe, A.g.e., s. 212.
18  Tunç, “a.g.md.”, XII, 414.
19  Salih, Suphi, İslam Mezhepleri ve Müesseseleri, (Çev. İbrahim Sarmış), İstanbul, s. 110.
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fiilinin yaratıcısı olduğunu kabul etmesi adl prensibine, insanın hayır fiille-
rine sevap, şer içeren fiillerine ceza verilmesi va’d ve vâid prensibine, iman; 
“Allah’ı sevmek, O’na boyun eğmek ve Resulünden ve Allah katından 
gelenleri ikrar etmektir,” ifadesi asi Müslümanların günahları ölçüsünde 
cehennemde kalıp azap göreceği sonra cennette ebedi olarak kalacakları 
anlayışı el-menziletü beyne’l-menzileyn prensibine, Müslümanlara yaptığı 
uyarılar ve sohbetleri, Emevi halifelerinden Ömer b. Abdülaziz, Hişâm b. 
Abdulmelik gibi halifelere yönelik eleştirileri, insanları fesadın ıslahı için 
kalbi, dili ve eliyle mücadeleye çağırması ise emri bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-
munker prensibine ilham kaynağı olmuştur.20

Kadı Abdulcebbar (v.412/1025), Gaylân’ın hocasının Hasan b. Muham-
med b. Hanefiyye olduğu, “irca” konusunda ona meylettiği ve bundan 
dolayı Mutezile’nin bir kolu olarak “Gaylâniyye” diye isimlendirildiği şek-
linde bir rivayete yer vermekte ve Gaylân’ı Mutezilenin dördüncü tabaka-
sından saymaktadır.21  Taşköprüzade de,  Gaylân ed-Dımeşkî’yı Mu’tezile 
imamlarından sayarak onun fıkıhta Hasan el-Basri’nin öğrencisi olduğu-
nu, “Gaylâniyye” adında kendi talebeleri bulunduğunu, onun kaderî bir 
kıptî olduğunu ifade etmektedir.22

Tritton, Gaylân’ın farklı fırkalara aidiyetinin sebebi olarak, onun bir-
çok fikre hitap edebilecek nitelikte mektuplara/risalelere sahip olduğuna23 
işaret etmektedir. Bu bağlamda İbn Nedim’in Gaylân’ın 2000 yaprağı aşan 
bir risaleler koleksiyonu bıraktığı şeklindeki rivayeti,24 Gaylân’ın ilmi yö-
nünü açığa çıkarmakta ve sadece fiili olarak muhalefet eden bir kişi değil, 
aynı zamanda üretici bir düşünür olduğunu göstermektedir. Bu konuda,  
Gaylân’ın “resâil” koleksiyonunun, Hasan el-Basrî’nin koleksiyonuyla ka-
rışmış olabileceği şeklinde Watt’ın aktardığı bir bilgi olduğunu eklemekte 
yarar var.25  Cabiri, Gaylân’ın metinlerinden yoksun bulunuşumuzun sebe-
bi olarak, Eş’ari fırka tarihçilerinin onu boykot etmesini göstermektedir.26 
20  Atvan, A.g.e., s. 39-40.
21  Kadı Abdulcebbar, A.g.e., s. 32, 38; Kadı, Hasan b. Muhammed b. Hanefiyye’yi Gaylân ed-

Dımeşkî’nin hocası olarak tanıttıktan sonra Hasan’ı Mutezile’nin üçüncü tabakasından, Gaylân’ı 
dördüncü tabakadan saymaktadır. Bkz. Yahya b. Hüseyin, “er-Red ve’l-ihticac ala’l-hasan b. mu-
hammed b. hanefiyye”, (Thk. Muhammed Ammara), Resailü’l- adl ve’t-tevhid. II, 114, 

22  Taşköprüzade, Miftahu’s-saade, I-II, (Thk. K. Kamil Bekri-Abdulvehhab Ebu’n-Nur), 
Daru’l- kutubi’l- hadis, II, 165. 

23  Tritton, A.S., İslam Kelamı, (Çev. Mehmet Dağ), Ankara 1983, s. 63.
24  İbn Nedim, el-Fihrist, Beyrut 1978, s. 131.
25  Watt, A.g.e., s. 104.
26  Cabiri, Muhammed Abid, İslam’da Siyasal Akıl, (Çev. Vecdi Akyüz), Kitabevi Yay., İstan-

bul 1997, s. 616.
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Onun risalelerinden günümüze ulaşan metin, yalnızca ileride görüleceği 
üzere Ömer b. Abdülaziz’e yazdığı mektuptur.        

Gaylân’ın yaşadığı tarihte düşüncelerinin muarızları olduğu gibi ta-
raftarı da olmuştur. H. 127/744’de birkaç ay Emevi iktidarını üstlenmiş 
olan Halife III. Yezid en-Nakıs’ın Gaylân’ın taraftarı olduğu yönünde 
Mutezile’nin iddiası bulunmaktadır. Watt bu iddiayı doğru kabul eder. 
Gaylân’ın “bütün Suriye halkı günah işlemenin Allah’ın kaza ve kade-
ri olduğunu düşünmektedir” dediği ve Yezid’in de Emevilerin işlerinin 
zulüm olduğunu kabul ettiği ve onları düzeltmeye çalıştığı rivayet edilir. 
Makhul’un taraftarı olan ve Yezid’i tahta çıkaran isyanı desteklemiş olan 
Şam Kaderiyyesine bazen Gaylâniyye denilmiştir.27 Hatta halife Ömer b. 
Abdülaziz hilafetinin ilk dönemlerinde onunla yakın ilişki içinde iken, 
daha sonraları görüşleri yüzünden ondan uzaklaşmıştır.28 Bu ilişkinin key-
fiyetine ileriki sayfalarda değinilecektir. 

Adı konusunda ihtilaf olan, düşünceleri konusunda ise pek ihtilafın 
olmadığı bu özgür irade mezhebinin üçüncü şehidi29 Gaylân, Emevilerin 
tüm engellerine ve baskılarına rağmen savunduğu düşüncelerinden vaz-
geçmemiş, devrinin hakim paradigmalarını eleştirmiş, entelektüel liyakati 
yakalamada devrinin önemli din adamlarından istifade etmesini bilmiş, 
dinî ve fikrî bazı görüşleri sebebiyle ölüme yürümüş ve ilginçtir ki ölümü 
devrinin uleması tarafından alkışlanmış30 bir düşünce ve eylem adamıdır.

Gaylân’ın kişisel özellikleri olarak da iyi bir bilgiye, parlak bir zekâya, 
güzel bir hitabete, iddialı bir tartışma yeteneğine, fesahat ve belagate sahip 
vasıfları haiz, âbid ve zahid bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır.31

1.2. Muhalif Kişiliği ve Vefatı

Gaylân ed-Dımeşkî, kendi düşüncelerini savunurken, zaman zaman 
devrin âlimleriyle, bazen de siyasal otoriteyle anlaşmazlığa düşmüş, onla-
ra karşı düşüncelerini savunmak için gayret göstermiştir. Dönemin önde 
gelen âlimlerinden olan ve farklı düşüncelere sahip bulunan Gaylân,  ha-
yatı boyunca altı halife görmüş, her halifeden farklı tepkiler almıştır. Ör-

27  Watt, A.g.e., s. 105-106.
28  Atçeken, A.g.e., s. 127.
29  Ali Sami en-Neşşâr, A.g.e., II, 64.
30  Acurri, Ebi Bekr Muhammed b. Hüseyin b. Abdullah, eş-Şeriâ, (Thk. Abdurrezzak el-

Mehdi), Beyrut 1996, s. 232.
31  İbn Murtaza, A.g.e., s. 25; Zehebi, Abdullah M. b. Ahmed b. Osman, Mizanu’l-itidal, I-IV, 

(Thk. Ali M. Becavi), Daru’l-ihyai’l-kutubi’l-arabiyye,  III, 338; Atvan, A.g.e., s. 73.
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neğin bir yanda Velid b. Yezid tarafından desteklenen, Ömer b. Abdülaziz 
tarafından Darphanenin başına getirilen bir Gaylân varken, diğer yanda 
Hişâm b. Abdulmelik tarafından işkencelere maruz bırakılarak hayata 
veda eden bir Gaylân vardır. Halifelerden aldığı olumlu veya olumsuz 
tepkilerin nedenleri olarak düşünceleri –özellikle kader düşüncesi- göste-
rilebilir. Düşüncelerini siyasi amaçlara binaen inşa ettiğini söylemek zor-
dur. Dini hassasiyetlerden ileri gelen tepkileri, kaygıları ve bunlara bağlı 
olarak gelişen bir düşüncesinin varlığından bahsedilebilir. Bu hassasiyet 
Ömer b. Abdülaziz’e yazdığı mektupta açıkça görülebilir. 

Watt, Gaylân’ın,  Emevî yönetimine karşı çıkışının Ömer b. Abdülaziz’in 
hilafetinin başlarında (99-102/717-720) ortaya çıktığını ifade eder.32 O, Eme-
vi yönetiminin uygulamalarını kadere atfetmelerine şiddetle karşı çıkmış 
ve bu tavrı yüzünden öldürülmüştür.33 Eylemlerin, insan iradesinin ve 
tercihinin bir sonucu olarak doğduğunu ve bu nedenle eylemlerin sevaba 
veya ikaba, övgüye veya yergiye maruz kaldığını ifade etmiştir. Dolayısıy-
la Emevilerin kendi eylemlerini ilahi takdire atfetmesinin hiçbir dini teme-
le dayanmadığını göstermeye çalışmıştır.

Çalışmamızın ileriki sayfalarında “Gaylân’ın Emevi Yönetimiyle Mü-
nasebetleri: Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tavrı” alt başlığı altında, Gaylân’ın, 
Ömer b. Abdülaziz’e içinde yönelttiği önemli birtakım uyarılar ve eleşti-
rilerinin yanı sıra, Gaylân’ın düşüncelerini ortaya koyan bir mektubu ve 
Gaylân hakkında verilen bilgiler aktarılacaktır. Bu mektuba bakıldığında 
Gaylân ed-Dımeşk’inin düşünceleri, hassasiyetleri ve kaygıları konusunda 
bir kanaat sahibi olunabilecek, onun muhalif tarafını besleyen argüman-
ların neler olduğu ortaya çıkacaktır. Dini mi yoksa siyasi kaygılarla mı 
Emevi Yönetimine muhalefet ettiği de anlaşılacaktır. Bununla birlikte bazı 
âlimler tarafından Gaylân’ın ölüm nedeni olarak bu mektuplar gösterilir.34 
Çünkü mektupta Emevi yönetimini ve hanedanını direkt hedef alan ifade-
ler mevcuttur. Tarafımızdan yapılacak alıntıda bu husus açık bir şekilde 
görülecektir.

Kader düşüncesini Ömer b. Abdülaziz döneminde ortaya atan 
Gaylân’ın, adl ve tevhidden bahsetmeye başlamasıyla Ömer’in tavrı da 
değişmiştir.35 Halifenin onu tövbeye davet ettiği, onun da tövbe ettiği,36 
32  Watt, A.g.e., s. 104.
33  Yahya b. Hüseyin, A.g.e., s. 46.
34  Kadı Abdulcebbar, A.g.e., s. 38-39; İbn Murtaza, A.g.e., s. 25.
35  Atvan, A.g.e., s. 35.
36  Malati, Ebi’l-Hüseyin M. b. Ahmed Abdurrahman eş-Şafî, et-Tenbih ve’r-reddi âla ehvaî bid’â, 
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ama daha sonra Hişâm döneminde tekrar bu konuda konuşmaya başla-
dığı, Hişâm’ın ve diğer bir rivayete göre Ömer b. Abdülaziz’in davetiyle37 
onu Nasıra’dan getirtip ellerini ve ayaklarını kestirerek idam ettirdiği riva-
yet edilmektedir.38 Başka bir kaynağa göre, elini ve ayaklarını kestirdikten 
sonra ölen Gaylân’ın cesedini Dımeşk’ın kapısına astırmıştır.39 Öldürülme 
biçimi hakkında değişik rivayetler söz konusu olsa da şurası bir gerçektir 
ki Gaylân, kader konusundaki görüşünden dolayı öldürülmüştür.40

Ömer b. Abdülaziz’in, Gaylân’ı tövbeye davet ettiği ve onun da tövbe 
ettiği ve bu teklifi sonucu iddia ve düşüncelerinden vazgeçtiği hususu tar-
tışmalıdır. Bu konuya ileriki sayfalarda değinilecektir.

2. Kelami Görüşleri

2.1. İman ve Bilgi Anlayışı 

İlk dönem İslam bilginlerinin en çok uğraştığı kavramlardan bir tane-
si de hiç kuşkusuz iman kavramıdır. Haricilerin ürettiği ve yaydığı tek-
fir ideolojisi, iman kavramını tartışmaya açmıştır. İman-amel ilişkisinde 
zorunlu bir birliktelik gören Haricilere karşı, imanı amelden ayrı bir cüz 
olarak kabul eden ulemanın Emevi iktidarının desteğini aldığı görülmek-
tedir. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Emeviler, imanı amelden ayrı kabul 
etmekle kendi iktidarlarını meşrulaştırma gayretinde olmuşlardır. Eğer 
amel, imandan bir parça değilse, kendi yanlış ve haksız uygulamaları da 
onların imanına, dolayısıyla dinine bir halel getirmez demektir. Bu anlayış 
kendilerine itaati de zorunlu kılar. Gaylân’ın iman anlayışı sözü edilen bu 
iki anlayıştan farklıdır. Gaylân’ın iman anlayışında, Emevi taraftarlarının 
cebr içeren iman anlayışına hem bir tepki, hem de bilginin devreye sokul-
masıyla insana özgü bir unsurun ön plana çıktığı görülmektedir. Gaylân 
bununla da yetinmemiş, “severek boyun eğme” anlayışı ile imanın akıl ile 
kalbin ortak bir kabulleniş işi olduğunu göstermiştir. Bu tanımda, insanın 
bilinci, içsel bütünlüğü ve davranışları arasında belirli bir uyumun varlığı 
sezilmektedir. Böylece kişisel bütünlüğün ahlaki yönden korunduğu an-
laşılmaktadır.  

Mektebet’i-Maârif, Beyrut 1968, s. 168.
37  İbn Kuteybe, A.g.e., 212. Gaylân’ın ölümü (h.120) ile Ömer b. Abdülaziz’in ölüm tarihleri 

(h.101) arasında yaklaşık 20 yıllık bir zaman dilimi mevcuttur. Bu gerçek göz önüne alındı-
ğında Ömer b. Abdülaziz’in davetiyle Gaylân’ın çağırılıp idam edildiği bilgisinin yanlışlığı 
açığa çıkmış olur.

38  İbn Esir, A.g.e., s. V, 197.
39  M. Ramazan Abdullah, el-Bakıllani ve iradeti’l-kelamiyyeti, Bağdat 1986, s. 74.
40  Zehebi, A.g.e., s. 338.
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Gaylân ed-Dımeşkî’ye göre İman; “Allah’ı ikincil bir bilgi ile bilmek, sev-
mek, O’na boyun eğmek,  Allah katından resule getirilenleri ikrar etmektir.”41 
Gaylân’ın imanı ikincil bir bilgi ile açıklamasının nedeni, birincil bilginin 
zorunlu bir bilgi oluşu, bu bilgi türünün imanı oluşturamayacağına olan 
inancından kaynaklanmasıdır. İkincil bilgi, çaba ve gayret sonucu elde 
edilen bir bilgidir. Bu bilgi türü, insani ayrıcalık vasfını öne çıkaran farktır.

Ona göre bilgi iki çeşittir: 

Birincisi; fıtri bilgidir ki âlemin, bir yaratıcıyı, nefsin, bir hâlikı gerek-
tirdiği bilgisi bu türden bir bilgidir. Bu bilgi insana ait olan, insanlar tara-
fından kontrol edilen ve insanlardan kaynaklanan zorunlu bir bilgidir. Bu 
bilgi iman diye nitelendirilemez. 

İkincisi; kazanılmış olan (müktesep) bilgidir. Bu bilgi iman olarak ta-
nımlanabilir.42 Görüldüğü gibi Gaylân, iman ile bilgi arasında zorunlu bir 
bağıntı kurmakta ve iman anlayışını, bilinçli bir zihin üzerine oturtmaya 
gayret etmektedir. Bu, Gaylân’ın taklidi imanı olumsuzladığı ve tahkiki 
imanı, bilinçli inancı gerekli gördüğü şeklinde yorumlanabilir. 

İman konusundaki görüşlerine değinen Ali Mustafa el-Ğurabî, yuka-
rıdaki ifadelere benzer şeyler söylemekle beraber Gaylân’ın şu ilginç gö-
rüşünü aktarır. Gaylân’a göre aklın, yapılmasını caiz görmediği hiçbir şey 
imandan değildir; aklın caiz gördüğü şeyleri de terk etmek caiz değildir 
ve bütün eylemler mertebe açısından imandan sonra gelir. Amel imandan 
değildir ve amellerin geciktirilmesi imana zarar vermez. Çünkü iman, söz 
ve marifetle tahakkuk etmiştir.43

O, imanın artmasını ve eksilmesini, gözle görülmesini kabul etmez.44 
Haricilerin ameli, imandan bir cüz olarak kabul etmesini benimsemez. Ak-
sine, ameli imandan ayrı bir cüz olarak kabul eder.  Ameli, imandan ayıran 
Mürcie ile görüşleri örtüştüğü için Henry Loaust onun Mürcî olduğunu 
söyler.45 Aynı şekilde Eş’ari (v.330/941)’nin,  Mürcie’nin iman anlayışını 

41  Eş’ari, Ebû’l- Hasan Ali b. İsmail, Makalâtü’l- islâmiyyîn, (Nşr. H. Rıtter), Wıesbaden1980, 
136; Şehristani, Ebi Feth M.b. Abdulkerim b. Ebi Bekr Ahmed,  el-Milel ve’n-nihal, I-II, (Thk. 
Emir Ali Mehna, Ali Hasan Faur), Daru’l-marife, Beyrut-Lübnan 2001, s. 167.

42  Şehristani, A.g.e., 167; Watt, Montgomery, Free Will and Predestination İn Early İslam, Luzac 
Company Ltd. London, 1948, s. 42. 

43  Ğurabi, Ali Mustafa, Tarihu’l-fırakı’l-islamiyye, Mısır 1948, s. 28-29; “Evaili’l-mutekellimin 
mine’l-müslimin”, Mecelletu’l-Ezher, XVIII, s. 699-702; M. Ramazan Abdullah, A.g.e., s. 75.

44  Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, 106.
45  Laoust, Henry, İslam’da Ayrılıkçı Görüşler, (Çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Sabri Hizmetli), Pınar 

Yay., İstanbul 1999, s. 64.
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açıkladığı 12 fırkadan 7.’sini “Gaylâniyye” diye isimlendirmesi, Gaylân’ın 
iman tarifinden kaynaklanan bir durumdur. Şehristani (v.548/1153) de 
Gaylân’ı Kaderi Mürcie’den saymaktadır.46 İman kavramının tarifi ve so-
nuçları, büyük günah işleyenin durumunu da tartışmaya açmıştır. 

2.2. Büyük Günah İşleyenin Durumu

Gaylân, ehl-i kıbleden olup da fâcir (günah işleyen) kişiler için şöyle 
düşünür. “Allah’ın, günah işleyenleri azaba uğratması caiz olduğu gibi af-
fetmesi de caizdir. Aynı şekilde bunları ateşte ebedi olarak bırakmaması 
da caizdir. Birisine azap çektirirse, işlediği günah kadar azap çektirir, yine 
birini ebedi azap içinde bırakırsa işlediği günah yüzündendir. Eğer birini 
affederse, onun gibi olan herkesi affeder.”47  Bu görüşlerinde Mürcî işaret-
ler açıkça gözükmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi Gaylân, Mürcî 
olduğu söylenen Hasan b. Muhammed el- Hanefiyye’den48 ders almıştı. 
Dolayısıyla ondan etkilenmiş olması doğaldır. Gaylân’ın Ehl-i sünnetin 
anlayışına paralel olarak, Müslümanlardan günah işleyenlerin Yaratıcı ta-
rafından bağışlanabileceği şeklinde düşündüğünü ifade eden görüşler de 
vardır.49

2.3. Kader ve İnsan Fiilleri 

Gaylân’ın, insanın iradesi ve filleri ile Tanrı’nın iradesi ve fiilleri ara-
sındaki ilişkiye dair anlayışını izah etmeye geçmeden önce, onun “istitaât” 
(fiile ilişkin güç) düşüncesini vermek, konuyu daha anlaşılır kılacaktır. 
Gaylân’a göre bir insanın kapasitesi ve gücü (istitaât), onun eylem yapa-
bilmesi kendi fiziksel dinçliğinden kaynaklanan bir durumdur. Başka bir 
ifadeyle insanın fiile güç yetirmesi fiziki sıhhat ile alakalı bir durumdur.50 
Yani, eğer bir insanın vucud azaları sıhhatli ise, o kişi eylem yapmaya güç 
yetirebilir. Allah eylem yapabilme kudretini insanın potansiyelinde var et-
miştir.

Kelami ekoller içerisinde “istitaat”ın, fiile ilişkin gücün varlığı, fiil iş-
lenmeden önce mi, işleme esnasında mı bulunduğu meselesi,  tartışmalara 
konu olmuştur. Genel olarak Mutezile, -ki bizce Gaylân’da bu düşüncede-
dir- gücün fiilden önce bulunduğunu, Ehl-i Sünnet düşünürleri ise ancak 

46  Şehristani, A.g.e., s. 162.
47  Eş’âri, A.g.e., s. 150.
48  Ali Sami en-Neşşâr, A.g.e., II, 74.
49  Watt, Free Will and Predestination, s. 46.
50  Watt, A.g.e., 42 ; Eş’âri, A.g.e., 229 ; Abdullah, M. Ramazan, A.g.e., s. 75.
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fiille beraber bulunabileceğini savunmuşlardır.51

İster hayır ister şer olsun kaderin kulun bizzat hür olarak icra ettiği fi-
illerden oluştuğunu52 söyleyen Gaylân, kendi dönemi itibariyle, tartışılma-
yanları tartışmaya açmak suretiyle, hem toplumun kader anlayışında kırıl-
malara ve yeni açılımlara yol açmış, hem de dönemin iktidar çevrelerinin 
uygulamalarını kadere izafe etmelerinin dini bir temele dayanmadığını 
ifade etmiş olmaktadır. Onun bu düşünceleri, daha sonraları tarihi süreç 
içerisinde kelami bir disiplin olan Mutezile’nin bu konudaki düşüncelerini 
besleyen kaynak görevi yapmıştır. 

Eş’ari’nin aktardığına göre Gaylân, insan fiilleri konusunda Fadl er-
Rekkaş’ın görüşlerine benzer görüşlere sahiptir. “İnsanın fiilleri, meydana 
gelmedikçe Allah’ın, bu fiilleri irade edip etmediği bilinemez ve söylene-
mez. Fiiller meydana geldiğinde, Allah’ın bunları irade ettiği söylenebi-
lir. İnsanların fiili, itaat türünden ise meydana geldiği anda Allah’ın onu 
murat ettiği söylenebilir, ama fiil isyan türünden ise Allah’ın bu fiili murat 
ettiği söylenemez. Gaylân, meydana gelmeden bir şeyi Allah murat etmiş-
tir demeyi ve O’nun murat etmediği bir şeyin meydana gelebileceği söy-
lemeyi caiz görür. O, Allah’ın yaratıkların kendisine itaat etmeden önce, 
Allah’ın, onların kendisine itaat etmelerini irade etmesini veya onlar isyan 
etmeden kendisine asi olmamalarını irade etmesini inkar etmiştir. Allah’ın 
yaratmasına konu olan her şey, onu murat ettiği anda meydana gelir, eğer 
O, murat etmezse meydana gelmez. Gaylân, Allah’ın, eşyayı dilememiş 
olmasına rağmen yaratacağını kabul eder.”53 Watt, Gaylân’ın, Tanrı’nın ira-
desiyle eyleminin aynı olduğunu ileri sürdüğünü ifade etmektedir. Belki 
de bu yolla ezelde eylemlerin belirlendiğini kabul etmediğini ve bu yolla 
Tanrı’nın kudretini açıklamayı ummuştur. İnsanların davranışlarından 
sorumlu olması, eylemlerinin önceden Tanrı tarafından belirlenmemiş 
olmasını gerekli kılar. Günahların işlenmesi, Tanrı’nın iradesiyle oluyor 
dememek için, eylemlerin önceden tayin edildiğini kabul etmediğini ifa-
de eder.54 Ayrıca Gaylân’a göre iyiliği ve kötülüğü insan yapar, günahkâr 
Müslümanlar cezalandırılabilir, hatta cehenneme bile gönderilebilir. Aynı 

51  Macit, Nadim, Eylem Değişim İlişkisinin Teolojik Yorumu, Etüd, Yay., Samsun 2000, s. 130; 
Yazıcıoğlu, Mustafa Sait, İslam Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Akçağ Yay., Ankara 2001, s. 
72-73.

52  Tunç, “A.g.md”, XII, 414.
53  Eş’âri, A.g.e., 513; İlk Dönem İslam Mezhepleri, (Çev. Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın), Kabalcı 

Yayınevi, İstanbul 2005, s. 360.
54  Watt, Free Will and Predestination,  s. 41.
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günah için daima aynı ceza vardır.55 Bu yaklaşım, Mutezile’nin va’d ve’l-vaîd 
anlayışlarının bir benzeri olarak değerlendirilebilir.

Bu değerlendirmelerden şu sonuçlar çıkarılabilir. Gaylân bu ifadeleriy-
le Allah’ın iradesinin ve fiilinin aynı anda olduğunu iddia etmektedir. Bu 
görüşle, önceden takdir edilmiş fiillerin olmadığını, Allah’ın hâkimiyeti 
görüşüyle uzlaştırmayı ummuş olabilir. İnsanın itaat fiillerinin önceden 
Allah tarafından murat edilmediğini, aksine bu fiillerin yapıldığı gibi tak-
dir edildiğini kabul eder. Günah türüne ait fiillerden bahsederken Allah’ın 
bunları murat etmediğini söylemesi, onun, bu fiiller hakkında hiçbir şe-
kilde ilahî ihtiyarın olmadığını düşündüğünü göstermektedir. Ayrıca o, 
meydana gelmemiş bir şeyin Allah tarafından murat edilmiş olabileceğini 
kabul etmektedir. Ama burada Allah’ın, kötülüğü yaratması gibi bir du-
rumla karşı karşıya olması da söz konusudur. Çünkü bu ifade, şer fiilleri 
arzu etmese de Allah’ın hükmünün bu fiillerde de geçerli olabileceği anla-
mını ima etmektedir. 

Burada, Gaylân’ın görüşlerine ilişkin önemli bir özellik ortaya çıkmak-
tadır. Bu, Gaylân’ın Allah’ın hâkimiyetiyle kendisinin kötülükten azade 
oluşunu uzlaştırmaya gayret etmesi ve böyle yaparak Allah’ın iradesini, 
emrinden daha çok, fiili ile aynı olduğunu anlatmaya teşebbüs etmiş olma-
sıdır. Fakat o, muhtemelen, Allah’ın iradesinin kapsamı dışında, insanlara 
bırakmış olduğu bir alanın mevcut olduğunu da kabul etmiştir. Bu türden 
bazı şeyler onun, “var olan her şey Allah’ın fiilindendir” (Küllü mâ kâne 
min fi’lillah) sözünde üstü kapalı ifade edilmiş görünür.56 

Gaylân, insanın iyilik veya kötülük yapabilme özgürlüğünün var oldu-
ğu ve hiçbir gücün onu her hangi bir şey yapmaya zorlayamayacağı dü-
şüncesindedir. Bu görüşleri dolayısıyla İbn Murtaza onu dördüncü tabaka 
Mutezilesinden saymaktadır.57 

2.4. Diğer Kelami Görüşleri

Gaylân’a göre, Kur’an mahluktur; bu konuda Cehm b. Safvan’la 
(v.128/745) aynı görüşü paylaşmaktadır. Cehm b. Safvan ve taraftarları-
na göre Kur’an bir “şey”dir ve her şeyin mahluk olduğu ayetle sabittir.58 
Kur’an, Allah’ın dışında bir şey olduğuna göre Kur’an da yaratılmıştır.59

55  Eş’âri, A.g.e.,  s. 136-150.
56  Watt, A.g.e., s. 42.
57  İbn Murtaza, A.g.e., s. 38.
58  En’am, 6/102.
59  Şerafettin Gölcük, “Cehmiyye”, DİA, VII, 235.
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Sıfatlar konusunda da Mutezile gibi düşünen Gaylân, ilim, kudret, ira-
de gibi subutî sıfatları nefyedip, sıfatları, zatının gayrısı değil aynısı olarak 
kabul ettiğini belirtmektedir. Sıfatların Allah’a isnat edilmesini kabul et-
memektedir. Bu görüşleri dolayısıyla Eş’arîler, onu “muattıla”dan saymak-
tadır.60

Gaylân’a göre güç bir rızıktır. Kaderi doktrine göre rızık da Allah tara-
fından önceden belirlenmez. Ancak insanın kendi çabasıyla ulaşabileceği 
bir sonuçtur. Bu anlayış, Gaylân’ın kader düşüncesinin bir gereğidir. Keza, 
bu düşünce, Kur’an’da geçen “insana ancak çalıştığının karşılığı vardır”61 me-
alindeki ayetle de paralellik (uygunluk) göstermektedir. Bu dünya haya-
tının bir imtihan olarak yaşanılması, ancak insanın kendi hür iradesiyle 
yapacağı tercihleri ve sarf edeceği gayretleri ile anlamlı olabilmektedir. 
Gaylân’ın rızk kavramını anlamlandırması, Emevi hanedanının mülkü, 
hükümdarlığı, zenginliği Allah’ın onlara bir ikramı ve lütfu olduğu yö-
nündeki düşüncelerine karşıt bir belirleme olduğunda da kuşku yoktur.62

Gaylân’ın görüşlerinin kaynağı hususunda da farklı bilgiler mevcuttur. 
Müsteşriklerden Sil, Gaylân’nın, bilginin fıtri ve Kur’an’ın mahluk oluşu, 
sıfatların nefyi, insan iradesinin hürriyeti gibi konulardaki görüşlerini, Yu-
hannna ed-Dımeşk’ın yazdığı Hristiyan Talim’inden aldığını iddia eder. 
Olira da, bu düşüncenin kaynağını yunan felsefesine dayandırır. Ahmet 
Emin, insan iradesinin hürriyeti ile ilgili kader tasavvurunun dini haya-
tın ve İslami siyasetin bir sonucu olduğunu söyler.63 Neşşâr’ın da Ahmet 
Emin’le benzer görüşler belirttiğine önceki sayfalarda işaret edilmişti.  
Müsteşriklerin, iddialarını temellendirmek için sadece fikir benzerliğin-
den hareket etmelerinin anlaşılır bir yanı bulunmamaktadır. İslam toplu-
mu kader ve diğer meselelerle ilgili tartışmaları, içinde bulunduğu sosyal, 
siyasi ve dini gerçeklerin doğurduğu faktörlerle açıklamamız daha tutarlı 
ve anlaşılır olur. Nitekim İslam dünyasının yunan felsefesiyle münasebet-
leri ve Hıristiyan din adamlarıyla karşılaşmaları daha sonraki dönemlere 
denk geldiği, çoğu araştırmacının kabul ettiği bir durumdur.  Yunan felse-
fesi ve diğer kültürlerle etkileşim, Emevilerin son dönemleri ile Abbasile-
rin ilk dönemlerine denk düşmektedir.  Dolayısıyla Ma’bed ile Gaylân’ın 
düşüncelerini dış kaynaklara bağlama çabaları, ancak onların kişilikleri ve 

60  el-Ğurabi, A.g.e.,  28-29 ; “A.g.m.”,  699-702; Abdullah, M. Ramazan, A.g.e., s. 75.
61  Necm, 55/39.
62  Ess, J. Van, ”The Qadarıyya In Syrıa: A Survey, Proceeding of The First Internatıonal Con-

ferance on Bilad al-Sham”, 20-25 April 1974. Amman  1984, IRCICA: 53-60, 58.
63  Atvan, A.g.e., s. 29.
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düşünceleri üzerinde olumsuz bir izlenim bırakmak veya İslam düşün-
cesinin bazı meselelerinin dış kaynaklardan esinlenerek tartışıldığını ima 
etme çabasıyla izah edilebilir. Bunun dışında, farklı bir şekilde yorumlan-
ması mümkün değildir.

2.5. Siyasi Görüşü

Gaylân’ın devlet başkanının seçimine (imamın tayin edilmesi meselesi) 
yönelik düşüncesi, çağdaş demokrasilerdeki anlayışların bir benzeri nite-
liğindedir. Ona göre devlet başkanlığına seçilecek kişinin; Kitap (Kur’an) 
ve Sünnet’in bilgisine sahip olması ve bütün toplumun desteğini (icma) 
sağlaması gerekir.64 O da tıpkı Fadl Rekkaşi, Ebu Şimr ve Cehm b. Safvan 
gibi üzerinde icma sabit olmayan kişinin imametinin, bugünün ifadesiyle 
devlet başkanlığının sahih ve meşru olamayacağını belirtir.65 Gaylân, halife 
olacak kişinin Kureyş’ten olması gerektiği gibi bir şart aramaz. Bunun yeri-
ne toplumun, dini ve ahlaki yetkinliğine ve olgunluğuna inandığı kişileri, 
dinin asıl kaynaklarını bilen şahısları imamete aday göstermesi, onun ileri 
görüşlülüğünü gösteren önemli bir kanıttır. O, Hilafeti, Kureyşlilerin teke-
linde gören Emevilere muhalefet ederek asabiyete dayalı bir yönetim sis-
temine karşı çıkmaktadır. Hilafetin yalnızca Ali ve soyuna ait gören Şia’ya 
karşı çıkarak Ehli Beyt’e ait vasilik düşüncelerini de benimsememektedir. 
İcmayı şart görmeyen Haricilerden de ayrılmaktadır. O hilafet meselesini 
tüm Müslüman bireyleri ilgilendiren bir mesele olarak görmektedir. Onun 
bu şekilde bir imamet anlayışına sahip olmasında sadece Emevi yönetimi-
nin uygulamalarına muhalefet etmesinin etkili olduğunu söylemek yeterli 
bir açıklama değildir. Cabiri, Gaylân’ın tutumunu şöyle değerlendirir: 

“Gaylân’ın tutumu, gerçekten çok ileri bir tutumdur. Çün-
kü iktidar meselesini, ümmete ait görmektedir. ‘Kabile’nin te-
kelinde, yalnızca ‘mirascılıkta’ ve ‘vasiler’de değil.”66

Gaylân’ın devlet başkanlığına getirilecek kişinin Kur’an ve Sünnet’in 
bilgisine sahip olmasını gerekli görmesi, onun düşüncelerini temellen-
dirmede başvuracağı önceliklerini, hareket noktasını ve çıkışını bize gös-
termektedir. Devlet başkanının, İslam toplumunun mayasını teşkil eden 
asli unsurları bilmesini zorunlu görmesi, onun, siyasi, sosyal, hukuki ve 
ekonomi alanlarındaki düşüncelerini ve politikalarını asli unsurlara göre 
şekillendirmesi gerektiği inancını taşıdığına dair bir kanıttır. Aynı şekilde 
64  Şehristani, A.g.e., 165; Watt, Free Will and Predestination, 47 ; Laoust, A.g.e., s. 64.
65  Nevbahti, A.g.e., s. 9.
66  Cabiri, A.g.e., s. 614.
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Gaylân’nın zalim halifeler karşısında aldığı tutum, Ömer b. Abdülaziz’e 
yazdığı mektupta görüldüğü gibi, onun devlet başkanına mutlak itaati ön-
görmediği, aksine İslam anlayışının dışına çıkıldığında, halifenin eleştiri-
lebileceği ve değiştirilebileceği yönündedir.

Beytülmale yönelik eleştirilerinden anlaşılmakta ki, halifenin, toplu-
mun maslahatına yönelik politikalar geliştirilmesini gerekli görmektedir. 
Toplumun her üyesinin beytülmalde hakkı olduğunu düşünmektedir. O, 
iktidarların kamu malını istedikleri gibi kullanma hakkına sahip olmadık-
ları, bu mal ile toplumdaki fakir ve yoksul insanların gözetilmesi gerektiği 
inancını taşımaktadır.

2.6. Emevi Yönetimiyle İlişkileri: Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tavrı

Gaylân’ın, Emevî yönetimine karşı çıkışının Ömer b. Abdülaziz’in hi-
lafetinin başlarında (99-102/717-720) ortaya çıktığı söylenebilir.67 Nitekim 
onun, halifeye uyarıların bulunduğu, vaaz nitelikli ve halifeyi ve uygu-
lamalarını eleştiren mektuplar68 yazdığı rivayet edilmektedir. Ancak kay-
naklarda bu mektuplardan sadece biri mevcuttur. 

Bu mektuba geçmeden Gaylân ile Ömer b. Abdülaziz arasındaki iliş-
kiden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.  Bize ulaşan rivayetlerden an-
laşılan o ki, Halife Ömer b. Abdülaziz Gaylân’a özel bir önem vermek-
tedir. Emevi halifelerinin uygulamalarına yaptığı eleştirileri dikkate alan 
Ömer’in, Gaylân’ı darphanenin başına getirmesi de, ona duyulan güvenin 
bir sonucu olsa gerektir. Kader konusunda konuşan Gaylân ve arkadaşı 
Salih’i bazen kendi meclisine getirip onlarla konuşmaları, onları ciddiye 
aldığını ve onlara değer verdiğini göstermektedir.69 Halife Ömer’in ikti-
darının ilk yıllarında Gaylân’ın halife ile araları iyi iken, daha sonraları, 
Gaylân’nın kader düşüncesindeki ısrarından dolayı aralarının açıldığına 
dair rivayetlerin varlığına da dikkat çekmek gerekir. Farklı bir rivayet 
de, Ömer b. Abdülaziz’in Yâsîn sûresinin ilk dokuz ayetini ya da Bakara 
sûresinin 30-33. ayetlerini70 okuyarak Gaylân’ı kaderi düşüncesinde ya-
nıldığına ikna ettiği ifade edilmektedir. Ancak bu rivayetin doğru olma 
ihtimalinin zayıf olduğunu ifade edenler de var.71 Çünkü kader meselesin-
de bayraklaşan bir ismin bu ayetlerden bîhaber olması mümkün değildir. 

67  Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, s. 104.
68  Muhammed İbn Sa’d, Tabakat’ul-Kubra, (Thk. Josef Horovits), Leiden 1904, VII, 428.
69  Ağa Dımeşki, M. Munir Abduh, Numuzecu mine’l-âmali’l-hayriyye, Rıyad 1349/1977, s. 237.
70  Malati, A.g.e., s. 168.
71  Watt, A.g.e., s. 105.
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Ayrıca bu kadar çabuk düşüncesinden vazgeçmesi de makul görünme-
mektedir.

Şimdi, Gaylân’ın konuyla ilgili düşüncelerini ortaya koyan, Ömer b. 
Abdülaziz’e önemli uyarıların bulunduğu mektubu ve onun hakkında 
verilen bazı veriler, yorum yapılmaksızın aktarılacaktır. Bu mektup ince-
lendiğinde Gaylân ed-Dımeşkî’nin öncelikleri; bazı düşünceleri, hassasi-
yetleri ve kaygıları konusunda bir kanaat sahibi olunacaktır. Hatta bazı 
âlimlere göre, Gaylân’ın ölüm nedeni bu mektuplardır.72 Çünkü mektupta 
Emevi yönetimini ve hanedanını direkt hedef alan ifadeler vardır. Yapıla-
cak alıntıda bu açık bir şekilde görülecektir.

 “Ey Ömer! Gördün ama görmezden geldin, baktın ama anla-
mazdan geldin. Sana şunu bildiriyorum ki, sen İslam’ın çürük ka-
lıntılarına ve silik izlerine yetiştin. Ey ölüler arasında bulunan ölü! 
Ne bir iz bulabiliyorsun ki, ona uyasın, ne de faydalanabileceğin bir 
ses duyabiliyorsun. Sünnet yok olup bidatler ortaya çıktı. Korkudan 
âlimler konuşamaz oldu. Cahiller danışman oldu. Nice ümmetler 
imamları sayesinde kurtulmuşken, niceleri de onların yüzünden he-
lak olmuştur. Sen kendini yokla. Bak ki, bu iki imamdan hangisine 
giriyorsun? Allah Teâlâ “Onları emrimiz uyarınca doğru yolu göste-
ren önderler yaptık”73 buyurmaktadır. İşte bu imam doğru imamdır.  
Kim ona uyarsa onun ortağıdır. Diğer bir ayette ise Allah Tealâ, “on-
ları, (insanları) ateşe çağıran öncüler (eimme)  kıldık, kıyamet günü 
onlar yardım göremeyeceklerdir”74 buyurmaktadır. Allah’ın ateşe 
çağırdığını kesinlikle duymazsın, çünkü bu durumda ona kimse 
tabi olmaz. Fakat ateşe davet edenler gerçekte Allah’a isyana davet 
etmektedirler.  Ey Ömer! Sen hiç yaptığını kınayan bir hikmet sahibi 
gördün mü? Veya hikmete uyanı cezalandıran veya azap hükmü ve-
ren birini gördün mü?  Ayrıca sen, doğru yola çağırıp da onları sap-
tıran gördün mü? Yine, hiç kullarına taşıyamayacakları yükü yük-
leyen veya onları itaat yüzünden cezalandıran bir merhamet sahibi 
gördün mü?  Bu açıklamalar anlayana ve anlamayana yeterlidir.” 

Bunun üzerine Ömer, Gaylân’ı çağırtıp “Ne öneriyorsun, ne ya-
palım?”  demiş. Gaylân, “Beni hazineye zulmün kaldırılması göre-
vine ata” demiştir. Ömer de onu bu göreve atadı. Gaylân, hazine 

72  Kadı Abdulcebbar, A.g.e., s. 38-39; İbn Murtaza, A.g.e., s. 25.
73  Enbiya, 21/73.
74  Kasas, 28/41.
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mallarını satarken:

“Hainlerin mallarına gelin, zalimlerin mallarına gelin, Hz. 
Peygamber’in sünnetine ve sîretine aykırı olarak ümmeti içinde 
ona halef olanların yığdıkları mallara gelin.” şeklinde sesleniyordu.  
Yine Gaylân, değerleri seksen bin dirhem olan kullanılmış bazı ipek 
çorapları satarken “bu halifeleri, hidayet imamları olarak zanneden-
lerden kim bana bu konuda kendini mazur gösterebilir? İşte bunlar, 
insanlar açlıktan ölürken onların kullandıkları eşyalardır.” diyerek 
bağırmaktaydı. Oradan geçmekte olan Hişâm, -“görüyor musu-
nuz? Beni ve atalarımı ayıplıyor. Yemin olsun ki, eğer hilafet bana 
nasip olursa ellerini ve ayaklarını çaprazlama keseceğim.” dedi. 
Hişâm halife olunca Gaylân ve arkadaşı Salih Ermenistan’a gittiler. 
Hişâm (onları yakalattırıp) günlerce hapsetti. Sonra çıkarıp ellerini 
ve ayaklarını kestirdi. Hişâm, Gaylân’a “ Rabbinin sana ne yaptığı-
nı görmüyor musun?” dediğinde, Gaylân ona dönerek “Bunu bana 
yapana Allah lanet etsin.” dedi. Bu sırada susamış olan arkadaşı 
Salih’e “zakkum içinceye kadar size su yoktur” denildi. Bunun üze-
rine Gaylân, “hayatıma yemin olsun ki, eğer doğru söylüyorlarsa 
şu anda içinde bulunduğumuz durum, bir saat sonra ulaşacağımız 
Allah’ın yanında bir hiçtir. Sabırlı ol ey Salih! Sonra Salih öldü. 
Gaylân onun namazını kıldı ve insanlara şöyle dedi: (Emevileri kas-
deterek) “Allah onları kahretsin! Hak üzerine olan nice insanları öl-
dürdüler ve batılda yüzen nicelerini yaşattılar. Allah’ın dininde zelil 
olan nicelerini aziz kıldılar ve Allah’ın dininde aziz olan nicesini de 
zelil kıldılar.” Emevî hanedanı, Hişâm’a gelip “Gaylân’ın ellerini ve 
ayaklarını kestin, ama O, hala diliyle bize karşı sözler söylemekte ve 
insanları bize karşı kışkırtmaktadır” deyince Hişâm adam gönderip 
onun dilini kestirdi.75

Başka rivayetlerde de Ömer b. Abdülaziz’in, Gaylân’ı kader konusun-
daki görüşleri dolayısıyla hapsettirdiği, sonra Gaylân’la bu konuda görüş-
tüğü ve ona “Bu senden duyduğum şeyler nedir?” deyip Mülk sûresi 67/1-
3; 67/30-31 ayetlerini okuduğu aktarılmaktadır. Gaylân da “Ben kördüm 
sen gözümü açtın, sağırdım kulağımı açtın, sapıtmıştım doğruya ulaştır-
dın” şeklinde karşılık vermiştir. Bunun üzerine Ömer “Yarab! bu kulun 
Gaylân doğruysa tamam, eğer yalan söylüyorsa onu yok et –doğruysa onu 
daim kıl, yanlışsa onu müminler için ibret kıl –şeklinde dua etmiş ve daha 

75  İbn Murtaza, A.g.e., s. 25-27; Kadı Abdulcebbar, A.g.e.,  s. 39-41.



18

Abdulnasır SÜT

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

4)
 S

ay
ı: 

3 

sonra onu Dımaşk’ta darphaneye yönetici olarak atamıştır. Ancak Ömer’in 
vefatını müteakip Gaylân’ın tekrar kader konusunda konuşmaya başladı-
ğı belirtilmektedir.76

Kaynaklar, Hişâm b. Abdülmelik’in,  Gaylân’ın kader konusunda-
ki düşüncelerini kabul etmediğini, bundan dolayı ona kızgın olduğunu, 
Gaylân’ın tekrar kader konusunda konuşmaya başlayınca, bundan rahat-
sızlık duyduğunu, bunun için de Gaylân’a, bir daha konuşmayacağına 
dair Ömer b. Abdülaziz’e verdiği sözünü hatırlattığını ve aralarında şöyle 
bir diyalogun geçtiğini belirtmektedirler. Hişâm, Gaylân’a, Ömer b. Ab-
dülaziz, seni “ Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz”77 ayetini delil 
getirip susturmuştu ve de senin için “Ey Allah’ım eğer bu yalancıysa onun 
el ve ayaklarını kes ve boynunu vur.” demişti ama sonuç senin aleyhinde 
oldu.” dedi. Bunun üzerine Gaylân;

“Bana tartışabileceğim birini getir. Eğer benim delillerim üstün 
gelirse benden uzak duracaksın, yok eğer onunki üstün gelirse sen 
Ömer’in bedduasındaki gibi beni cezalandır” dedi. Bu sözlere si-
nirlenen Hişâm,  tartışması için Evzâî’yi78* çağırttı. Üç veya beş soru 
seçmesi konusu, tercihine bırakılan Gaylân, üç soru seçti ve tartışma 
başladı. İlk soruda Evzâi:

 -Allah yasakladığı bir şeyin yapılmasına yardım eder mi? diye sordu. 
Gaylân:

-Bilmiyorum, zor bir soru, dedi. Evzâ-i ikinci soruda;
-Allah yasakladığı bir şeyin aleyhinde hüküm verir mi? diye sordu. 

Gaylân: 
-Bilmiyorum, bu diğerinden daha zor bir soruydu, dedi. Evzâ-î üçüncü 

soruda; 
-Allah emrettiği şeyin yapılmasına engel olur mu? deyince Gaylân:
-Emrine engel olmak...” bilmiyorum diye yanıtladı. Bunun üzerine 

Evzâî:
76  Acurri, A.g.e., s. 232, 259. 
77  İnsan, 76/80; Tekvir, 81/29.
78 * Tritton, Gaylân’la tartışan kişinin Meymun b. Mihran (135/735)  olduğunu söylerken, 

Watt, Meymun b. Mihran ve el- Evzâ-î’nin birlikte olduklarını söylemektedir. Tartışma 
Gaylân’dan gelen şu soru ile başlar: “Allah kendisine isyan edilmesini irade eder mi? Bu-
nun üzerine Meymun’da “Allah kendi iradesine rağmen isyana maruz kalır mı”? “günahlar 
onun iradesine karşı mı işlenmektedir? diye karşılık verince Gaylân cevap veremedi. Watt, 
bunun ihtimal dâhilinde olmadığını belirtir. Tritton, A.g.e., s. 63; Watt, İslam Düşüncesinin 
Teşekkül Devri, s. 105.
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-Ehl-i zeyğin durumu işte budur” dedi. 
Bundan sonra Hişâm onun ellerinin ve ayaklarının kesilmesini 

ve çöpe atılmasını emretti. İnsanlar başına üşüştü ve bir adam gelip 
“Ey Gaylân, Ömer’in duasını hatırla!”, senin bu durumun Allah’ın 
kaza ve kaderidir.” deyince Gaylân, “kesinlikle yalan söylüyorsun. 
Allah’a and olsun ki bu kaza ve kader değildir.”79 diyerek şunları 
söyledi: “Bu durumda Hişâm istediğini elde etti, ama eğer başıma 
gelen bu şey Ömer’in duası veya önceden geçen bir kaza ise bu 
durumda Hişâm’ın emredileni yapmada bir engelleyicisi yoktur” 
dedi. Bu sözlere çıldıran Hişâm, onun dilini kestirterek Ömer’in du-
asını tamamlamıştır.80

Ikdu’l-Ferid’de geçen bu bilgi, çok makul görünmemekte hatta tarihi 
gerçeklerle pek örtüşmemektedir. Böyle bir tartışma meydana gelmiş ola-
bilir ama tartışmanın seyrinin böyle olduğu kuşku uyandırmaktadır. Başta 
meydan okuyan bir âlimin bu sorular karşısında böyle aciz düşmesi ola-
ğan bir durum değildir. İnsanın iradesinde ve fiillerinde ihtiyarın olmasını 
zorunlu gören ve bu konuda öncü olan bir kişinin inanışını, düşüncesini 
savunmada bu kadar aciz kalması düşünülemez. Dikkat edilirse tartışma-
nın bitiminden sonra Hişâm’ın Gaylân’a “senin bu durumun Allah’ın kaza 
ve kaderidir” demesi karşısında Gaylân; “Kesinlikle yalan söylüyorsun. 
Allah’a ant olsun ki bu kaza ve kader değildir.”  şeklinde çok sert yanıt 
vermektedir. Bundan da anlaşılmaktadır ki Gaylân, Evzâ-î karşısında ye-
nilgiyi kabul etmemektedir.

Sonuç

Kaderiyye’nin kurucu imamlarından ve görüşleriyle mutezile ekolü-
nün fikir babalarından sayılan Gaylân ed-Dımeşkî trajik bir hayata sahip 
olmuştur. O, Kader konusundaki görüşleriyle ve siyasi duruşuyla kendine 
özgü bir kişiliktir. İtikadi konularda ilk görüş belirten âlimlerden biridir. 
İtikadi görüşlerinden dolayı ismi farklı mezheplerle anılır olmuştur. Ya-
şadığı dönemde sistemli bir kelam disiplini oluşmadığından ve kendisi 
de oluşturamadığından bu nispetler pek doğru görünmemektedir. Kaderi 
inkâr etmesi nedeniyle Kaderiyye ile ismi daha sık anılır olmuştur. Kade-
ri olarak nitelenmesi daha yaygın olarak kabul edilir. Yaşadığı toplumda 
önemli, güvenilir bir kişilik olarak öne çıkan Gaylân’da Mâ’bed gibi etra-
fında yaşananlara sessiz kalmamış ve bu yüzden Mâ’bed’le aynı akıbete 
79  Acurri, A.g.e., s. 259.
80  İbn Abd Rabbih, Ikdu’l- ferid, s. 379-380.



20

Abdulnasır SÜT

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

4)
 S

ay
ı: 

3 

uğramıştır. Gaylân’ın yaşadığı dönem, Kelam ilminin konularının beslen-
diği kaynak durumundadır. Dolayısıyla o devirde yaşananlar, sonraki dö-
nemde bir disiplin halini alan kelam ilminin problemlerine önemli etkileri 
olmuştur. Başka bir ifade ile kelam ilminin konusunu oluşturan meseleler, 
ilk dönem İslam toplumunun siyasi, sosyal ve fikri gerçekliği içerisinde 
filizlenmeye başlamıştır. 
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Kutsalın Psikolojik Boyutu

Emannullah POLAT**  

Özet

Türkçede kullandığımız “kutsal” kelimesinin Arapçadaki kar-
şılığı kudsiyyettir. Arapçada ise dilin terâdüf hususiyetine binâen 
“kudsiyet” i ifade eden; “el-Hurme”, “el-Bereke”, “et-Tesbîh”, “et-
Ta’zîm”, “el-Kuds” ve “el-Hayr” gibi bazı kavramlar mevcuttur. Bazı 
zaman, mekân ve eşyanın diğerlerinden ayrı telakki edilerek kutsal 
görülmeleri iman ile alakalı bir mevzudur. İslamiyet’e göre; yara-
tılanlar, değerini mutlak kutsal olan Allah Teâlâ’dan aldıkları için 
değerlidirler. Yani yaratılanlar Yaratan’dan dolayı sevilir ve değer 
bulurlar. Bu sebeple; zaman, mekân ve eşya kutsallıklarını “Mutlak 
Kutsal” olan Allah Teâlâ’dan alıp izafî olarak kutsal sayılmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Kutsal, el-Bereke, et-Ta’zîm, el-Kuds ve el-
Hayr

Psychological Dimesions of the Holy

∗ 1 “Kutsal” konusunun, ilahiyatçıların en fazla üzerinde durdukları konulardan biridir. (Bkz. 
Fetullah Kalın, Rudolf Otto’da Din, Kutsallık ve Mistik Tecrübe, (Doktora Tezi), Atatürk Üni-
versitesi, Erzurum, 2012 ve Muharrem Hafız, Din Felsefesi Açısından Kutsal – Sanat İlişkisi, 
(Doktora Tezi)Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2012; Hüseyin İbrahim Yeğin, Kutsal Mekân 
ve İnsan İlişkisi, (Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2003 ve Mustafa 
Çevik, Din Felsefesi Açısından Kutsal, (Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi, Urfa, 1997) 
Bu sebeple biz de, “Tin Suresi’nin Tefsiri ve Sure Işığında Kutsal Zaman ve Mekân Mefhumu” 
adlı yüksek lisans tezimizde bu konuya değinmiştik. Ancak tezimizin temel amacı farklı 
olduğu için “kutsal” konusunu yeterince işleme imkânı bulamamıştık. Surenin tefsiri için 
ana kaynak tefsirlere müracaat edilmiş olmakla beraber; “kutsal” mefhumu ile ilgili araş-
tırma sadece bu sure çerçevesinde kalmıştı. Dolayısıyla bu mefhum için yeterince tefsirlere 
müracaat edilmemiş ve araştırma daha çok sosyoloji ve psikoloji ile ilgili kaynaklara müra-
caat edilerek yapılmıştı. Bu sebeple, bu çalışmamızda kutsala inanma meselesi üzerine eği-
lerek; konuyu felsefenin kutsala inanma konusunda problem olarak gördüğü “kâinattaki 
şer problemi” ile beraber müfessirlerin değerlendirmelerini de beraber ele almayı uygun 
bulduk. Ayrıca çalışmanın akademik niteliğini geliştirerek, daha önceki hatalarımızı da 
düzelterek yeni bir bakış açısıyla ele almayı uygun gördük.

∗ ∗ 2Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı [emanullah1968@
hotmail.com]

*
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Abstract

In Turkish we use holly word as holliness in Arabic. As in Arabic 
there are some words that they mean holliness such as ‘el-Hurme’, 
‘el-Bereke’, ‘et-Tesbih’, ‘el-Kuds’ and ‘el-Hayr’. In some times, place 
and things are accepted seperated from the other time, place and 
things it seemed connected to faith. In Islamic perspective, the cre-
ateds take their importance from the Absolute Holly. So, they are 
important. In such the createds are beloved because of the creator 
and they are gived importance. So, time, place and thing take their 
holliness the Absolute Holly, Allah, the Almighty. According to this, 
the createds take their holliness from the Absolute Holly.

Key Words: Holly, el-Bereke, et-Ta’zim, el-Kuds and el-Hayr

Giriş

Kutsal, duygu ve düşünce dünyamıza etki eden, şuurumuzla varlığı-
nı bildiğimiz, duyularımızla idrak edemediğimiz için de tam manasıyla 
tarifini yapamadığımız, derin bir saygı uyandıran, manevî ve mükemmel 
olandır. Mükemmellik ise en son derecesini Allah Teâlâ’da bulur. Nitekim 
O’nun isimlerinden biri olan “el-Küddûs” ) اَْلُقدُّوْس (; “her şaibeden münez-
zeh, her vasfında mükemmel, tarif ve tasvir edilemez”1 manasındadır.

İslâm’da bir şeyin kutsallaştırılmasında, onun varlık olarak Allah’ın 
bir eseri oluşu önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum varlığın nasıl anla-
şıldığı; onun Allah’ın sıfatlarının bir tecellisi veya “yaratılanı Yaratandan 
ötürü sevmek” anlayışıyla alakalıdır. Yani İslâm’daki kutsallık anlayışında 
mücerred olan imanın müşahhas olan sembollerle irtibatlandırılması söz 
konusudur. Bu sebeple kutsal ile irtibatlı bazı kavramları tarif etmek ge-
rekmektedir. 

1. Arapçada Kutsal Manasını İfade Eden Bazı Kavramlar

Türkçe de “kutsal” olarak ifade ettiğimiz kavramın Arapçadaki karşı-
lığı olan müteradif lafızları aşağıda sıraladık. Şimdi bunları sırasıyla ince-
leyelim:

1.1. el-Hürme ) الحرمة (
Arapça’da “haram”    “hurum”  lafzının çoğulu olarak helalin 

1  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, VII, 
4871. 
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zıddı olup”2 “halel getirilmesi yasak olan”3 “zimmet altında yani korunup 
zarar verilmemesi4 ve sakınılması gereken manasında mehabet,5 saygı, 
Mekke, hac, umre, Allah’ın hükümlerinden yapılması zaruri olan,6 korun-
ması gereken kadın, yasak ve haram”7 manalarına gelir.

“el-Hürme” nin Kur’ân-ı Kerim’de de bu manaları ifade ettiğini gör-
mekteyiz. Meselâ; ومــن يعظــم حرمــات اهلل فهــو خريلــه عنــد ربــه “Kim Allah’ın emir 
ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında onun için daha ha-
yırlı olur”8 ayetinde geçen ) ُحُرمات(; ) حرمة( nin cem’i olup “edası kullar için 
vacip, ifrat ve tefriti ise haram olan ameller”9 manasındadır.

İşte bu ameller القلــوب  تقــوى  مــن  فإهنــا  شــعائراهلل  يعظــم  ومــن   İşte, kim“ ذلــك 
Allah’ın şeairine saygı gösterirse muhakkak ki bu ancak kalplerin 
takvasındandır”10 ve يآأيها الذين آمنوا الحتلواشعائراهلل “Ey iman edenler! Allah’ın 
şeâirine (Allah’a ibadete vesile olmak üzere haklarında saygı gösterme-
ye, kulluk vazifelerini onlar vesilesiyle yapmaya insanları davet ettiği 
eserlere)11 saygısızlık yapmayın”12 ayetleriyle şeâir olarak nitelenip doku-
nulmazlıkları ifade edilmiştir.

Kısaca haram demek olan “el-Hürme”, dokunulmazlığı bulunan de-
mek olup helâlin zıddıdır. Bu yasaklama “ya ilâhî bir bağlılık, ya zorlama, 

2  İbn Manzûr, Ebü’l-Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mükrim b. Ali, Lisânü’l-Arab, Dârü 
Sâdır, Beyrut, III. Baskı, 1414 (h), “h-r-m” md. XII, 119 ve Zebîdî, Muhammed b. Muham-
med b. Abdirrezzak, Tâcü’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Dârü’l-Hidâye, ty, “h-r-m” md., 
XXXI, 452.

3  Cevherî, Ebu Nasr İsmail b. Hammad, es-Sıhâh Tâcü’l-Lüğati ve Sıhâhi’l-Arabiyye, (thk. Ah-
med Abdulğafur Attar), Dârü’l-İlim, Beyrut, IV. Baskı, 1987, “h-r-m” md., V, 1895; İbn 
Manzûr, Lisânü’l-Arab, “h-r-m” md. XII, 122 ve Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “h-r-m” md., XXXI, 461.

4  Zemahşerî, Ebü’l-Kasım Mahmûd b. Amr b. Ahmed, Esâsü’l-Belâğa, (thk. Muhammed Bâsil 
Uyun es-Sûd), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1998, “h-r-m” md., I, 185 ve Zebîdî, 
Tâcü’l-Arûs, “h-r-m” md., XXXI, 454.

5  Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “h-r-m” md., XXXI, 461.
6  Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “h-r-m” md., XXXI, 472.
7  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “h-r-m” md. XII, 122 ve Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “h-r-m” md., XXXI, 

452.
8  Hac, 22/30 (Çalışmamız boyunca vereceğimiz ayet meâlleri için, (Suat Yıldırım, Kur’ân-ı 

Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Feza Yayınları, İstanbul 1998) adlı eserden yararlandık.)
9  Ebü’l Ferec el-Cevzî, Cemalüddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Zâdü’l-Mesîr fî 

İlmi’t-Tefsir, (thk. Abdurrezzak el-Mehdî), Dârü’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut, I. Baskı, 1422 (h), 
III, 235.

10  Hac, 22/32.
11  Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Feza Yayınları, İstanbul 1998,  s. 335.
12  Mâide, 5/2.
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ya beşerî bir engelleme, ya akıl ve şeriatın emri ya da sözü dinlenen birinin 
isteğiyle olur.”13

Kur’ân-ı Kerim incelendiğinde; mekânlardan Safa, Merve ve Müzdeli-
fe’deki Mescit ile birlikte kurbanlık hayvanların da “şeâir” olarak nitelen-
dirildikleri görülmektedir.14

1.2. el-Bereket) البركة ( 
Kutsal anlamı ifade eden kelimelerden biri de “el-Bereke”dir. Bu keli-

meــَماِء َوااْلَْرِض ـَـرََكاٍت ِمــَن السَّ ــا َعَلْيِهــْم بـ ــْوا َلَفَتْحَن ــوا َواتَـَّق ــَل اْلُقــٰرى ٰاَمُن ــْو اَنَّ اَْه -Eğer o ül“ َوَل
kelerin ahalisi iman edip Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette Biz 
üzerlerine gökten, yerden nice bereket ve bolluk kapılarını açardık”,15 قيــَل 
 Ey Nuh! denildi, sana ve“ يـَـا نـُـوُح اْهبِــْط ِبَســَاٍم ِمنَّــا َوبــَـرََكاٍت َعَلْيــَك َوَعٰلــى اَُمــٍم ِمَّــْن َمَعــَك
beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selâmet 
ve çok bereketlerle gemiden inin”16 ve ُــِه َوبـَرََكاتُــه ــُت اللّٰ ــِه َرحَْ  قَالُــوا اَتـَْعَجبــَن ِمــْن اَْمــِر اللّٰ
 ?Sen, dediler, Allah’ın emrine mi şaşırıyorsun“ َعَلْيُكــْم اَْهــَل اْلبـَْيــِت اِنَّــُه َحيــٌد َميــٌد
Ey Ehl-i Beyt! Allah’ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O ger-
çekten her türlü hamde lâyıktır, hayır ve ihsanı boldur”17 ayetlerinde de 
olduğu gibi; “bir şeyde ilâhî hayrın yerleşmesi”,18 “artarak devam etmesi 
ve mutluluk elde edilmesi”19 manasındadır.

Bu lafzın müfâ’ale babının ism-u mefulü olan “el-Mübarek” ) املبــارك   (; 
“ilâhî hayrın içinde bulunduğu şey”20; tefâ’ul babının mazisi olan تـَبَــاَرَك fi-
ili ise bütün siygalara çekimi olmayan, “Allah Teâlâ’dan başkasına isnat 
edilmeyen”,21 “son derece kapsamlı bir lafız olup “mübarek” lafzı ile mu-
kayese edilemeyeceği gibi, bir cümleyle de ifâde edilemez. Bu kelime en 
lütufkâr, en büyük, en yüce, en kutsal, en pâk, en kâmil, rütbe bakımından 
en ulu, kâinatın yegâne yaratıcısı ve takdir edeni”22 manasına olup “bu 

13  İsfehânî, Râgıb Hüseyin İbn Muhammed, Müfredâtü Elfâzi’l-Kur’ân, (thk. Safvân Adnan 
Dâvudî), Dârü’ş-Şâmiye, Beyrut 1997, “h-r-m” md.

14  Bkz. Bakara, 2/158 ve 198; Mâide, 5/2; Hac, 22/32 ve 36.
15  A’râf, 7/96
16  Hud, 11/48
17  Hud, 11/73
18  İsfehânî, Müfredât, “b-r-k” md.
19  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “b-r-k” md. X, 395 ve Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “b-r-k” md., XXVII, 

57
20  İsfehânî, Müfredât, “b-r-k” md.
21  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “b-r-k” md. X, 396
22  Mevdûdî, Ebü’l-A’lâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, (trc. Muhammed Han Kayanî), İnsan Yayınları, İs-
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manaların sürekliliğini ifade eder.”23

1.3. et-Ta’zîm) التعظيم ( 
Ta’zîm, “tef’îl”  vezninde, “Allah Teâlâ’nın sıfatlarından olup;24 تفعيــل 

“ululamak, ulu etmek”,25 “büyütmek, ağırlamak, hürmet ve ikramda 
bulunmak”26 demektir. Esmâü’l-Hüsnâ’dan olan “el-Azîm” العظيم; “emirle-
rine hiçbir şekilde karşı gelmek mümkün olmayan ve âciz bırakılamayan, 
zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu bir varlık”27 ola-
rak kadri, künhü ve hakikati aklın sınırlarını aşan”28 Zât demektir.

1.4. et-Tesbîh ) التسبيح (
Arapça’da et-Tesbîh ) التســبيح   ( kavramı; “ tüm ayıplardan uzak ve her 

türlü eksiklikten münezzeh” manasındaki “Sübhân” ) ُســْبَحاْن   ( isminin 
masdarı olup “tenzîh” manasındadır.29 Tesbîh kavramı bazen; َفُســْبَحاَن اللَّــِه  
ُتْصِبُحــوَن َوِحــَن  ُتُْســوَن  -Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken na“ِحــَن 
maz kılın”30  ayetinde olduğu gibi namaz manasında da kullanılır.

Ayrıca tesbîh, “Allah Teâlâ’yı bütün kötü sıfatlardan tenzîh etmek ve 
hızlı karar verip sürekli O’na ibadet etmektir. Tenzîh ve ibadet ise, hem söz 
hem fiil hem de niyette olmalıdır.” 31 “Tesbîh de takdis gibi kötülüklerden 
tenzîh etmek demektir. Zira suda yüzmeye (temizlenmeye) de bu manada 
bu lafız isim olmuştur. Su toprakta akıp kirleri oradan uzaklaştırıncaَســَبَح 
 ifadesi kullanılır.”32 Anacak tesbîh Allah Teâlâ’nın ِف اْلَمــاِء َوقَــدََّس ِف اْلَْرِض 
Zâtının maddî sıfatlardan tenzîh edilmesi iken takdîs O’nun fiillerinin 
kötü sıfatlardan ve hikmetsizlikten tenzîh edilmesidir.”33

“Sübhânallah” ) اهلل  ُســْبَحان   ( ise; “ibadette gayrete gelip süratle Allah 

tanbul 1996, III, 570 – 571.
23  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “b-r-k” md. X, 396
24  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “a-z-m” md. XII, 409.
25  Asım Efendi, el-Okyanusü’l-Besît fî Tercümeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, İstanbul, 1276 (h), “a-z-m” 

md., III, 517
26  Şemseddin Sâmî, Kâmûs-i Türkî, İstanbul, 1318 (h), s. 416
27  Suat Yıldırım, “Azîm” md, DİA.
28  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “a-z-m” md. XII, 409.
29  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “s-b-h” md. II, 471 ve Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “s-b-h” md., VI, 447
30  Rum, 30/17
31  İsfehânî, Müfredât, “s-b-h” md.
32  Râzî, Fahrüddin, Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer, Mefâtîhü’l-Ğayb, Dârü İhyâi’t-

Türâsi’l-Arabî, III. Baskı, Beyrut 1420 (h), XIX, 441.
33  Râzî, Fahrüddin, Mefâtîhü’l-Ğayb, II, 391.
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Teâlâ’ya ulaşmak” manasındadır. Kavramdaki bu sürat manasınaُســْبَحاَن 
ااْلَْقَصــا اْلَمْســِجِد  ِاَل  اْلَــرَاِم  اْلَمْســِجِد  ِمــَن  لَْيــًا  ِبَعْبــِده  َاْســٰرى   ,Bir gece, kulunu“ الَـّـذى 
Mescid-i Haramdan, Mescid-i Aksaya götüren O Zât, bütün eksikliklerden 
uzaktır”34 ayetinde de işaret vardır. Zira en uzak mesafeleri kısa zamanlar-
da kat’ ettiren Odur.

Es-Sübbûh ) السُّبُّوح ( da “bütün kötülüklerden, eş ve çocuk sahibi olmak-
tan münezzeh”35 manasında olup “temiz ve mübarek (kutsal) manasında-
ki el-Küddûs ) الُقّدوُس ( ile aynı vezindedir.36

1.5. el-Kuds ) القدس ( 
Bu kelime, “el-Kuds” الُقــْدس ya da “el-Kudüs”  şeklinde telaffuz الُقــُدس 

edilip Necid’de bir dağın, Cebrail (a.s.)’ın ve Beytü’l-Makdis’in bulunduğu 
şehrin ismi olup”37 “temizlik ve temiz olmak demektir.”38 Ancak bu te-
mizlik; “bütün noksanlıklardan münezzeh ve tertemiz”39 manasında olup 
“maddî değil, manevi bir temizliktir. Nitekim “Cebrail (a.s.)’a, insanları 
günahlardan temizleyen ve ilâhî bir feyiz olan Kur’ân’la beraber geldiği 
için Kur’ân ve hadiste kendisine “Ruhu’l-Kudüs” روح القدس adı verilmiştir.40

Mescidü’l-Aksâ’ya “Beytü’l-Makdis” denilmesinin sebebi de oranın 
günah kirlerinden ve şirkten temizlenmiş olmasındandır.”41 “el-Küddûs” 
) اَْلُقــدُّوس   ( ise; “mübalağa binalarından fu’ûl vezninden bir sıfat”42 olarak 
Allah Teâlâ’nın Esmâ-i Hüsnâ’sından olup;43 “kutlu, her şeyden büyük”44, 

34  İsrâ, 17/1
35  Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “s-b-h” md., VI, 445
36  Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “s-b-h” md., VI, 448 ve İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “s-b-h” md. II, 472
37  Fîrûzâbâdî, Mecdüddin Muhammed İbn Yakub, el-Kamusu’l-Muhit, Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-

Arabî, Beyrut 1997, “k-d-s” md.
38  İbn Fâris, Ebü’l-Hüseyin Ahmed, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Lüğa, (thk. İbrahim Şemseddin), 

Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, III. Baskı, 2011, II, 388 ve Asım Efendi, el-Okyanusü’l-
Besît, “k-d-s” md., II, 273.

39  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “k-d-s” md. VI, 168.
40  Bkz. Bakara, 2/87, 253; Mâide, 5/110; Nahl, 16/102; Buhârî, Tefsîr, 840; Müslim, Sahîh, 2490; 

Ebu Davud, Sünen, 5015 ve Nesâî, Sünen, 8237.
41  İsfehânî, Müfredât, “k-d-s” md.
42  Suat Yıldırım, Kur’ân’da Ulûhiyyet, Kayıhan Yayınları, II. Baskı, İstanbul, 1997, s. 266.
43  Haşir, 59/23
44  Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, (thk. Ahmed Mu-

hammed Şakir), Müessesetü’r-Risâle, I. Baskı, 2000, I, 475 ve Mücahid, Ebü’l-Haccâc b. 
Cebr, Tefsiru Mücahid, (thk. Muhammed Abdüsselam Ebü’n-Nîl), Dârü’l-Fikri’l-İslâmiyyi’l-
Hadîse, Mısır, I. Baskı, 1989, s. 199;  Ebü’l-Ferec el-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, I, 51.
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“mübarek”,45 manevî kirlerden arınmış yani “temiz sayılan”,46 mukaddes”,47 
“hükmünde adaletsizlik olmayan”,48 “bütün noksanlıklardan münezzeh”,49 
“lâyık olmayan şeylerden uzak olan”,50 “zât, sıfat, ef’al, hüküm ve isimle-
rinde bütün kötülüklerden,51 çocuk ve eş sahibi olmaktan,52 müşriklerin 
iddia ettikleri şeylerden, kâfirlerin iddia ettikleri çirkin sıfatlardan53 
münezzeh olan ve “ibadet edilen”54 manalarıyla Kur’ân-ı Kerim’de on defa 
zikredilmiştir.55

Kutsal; Arapçada “takdis olunmuş, pâk, ayıplardan ve noksanlıklardan 

45  Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIII, 302 ve Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 
XI. Baskı, İstanbul 1999, “kutsal” md.; Ebü’l-Hasan Ali İbn Muhammed İbn Muhammed 
İbn Habib, en-Nüket ve’l-Uyûn, (thk. Seyyid İbn Abdilmaksud İbn Abdirrahim), Dârü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty, I, 512 – 513; Mâtürîdî, Ebu Mansur Muhammed b. Muham-
med b. Mahmûd, Te’vilâtü Ehl-i Sünne, (thk. Mecdî Baslûm), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Bey-
rut, I. Baskı, 2005, IX, 604.

46  Ebu Ubeyde Ma’mer b. Müsennâ, Mecâzü’l-Kur’ân, (Muhammed Fuad Sezgin), 
Mektebetü’l-Hancî, Kahire, 1381 (h), I, 35; İbn ‘Atiyye Ebu Muhammed Abdulhakk b. Ğâlib, 
el-Muharrarü’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, (thk. Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed), 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1422 (h), I, 118; Ebü’l-Ferec el-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, 
I, 51; Mâverdî, Ebü’l-Hasan Ali İbn Muhammed İbn Muhammed İbn Habib, en-Nüket ve’l-
Uyûn, (thk. Seyyid İbn Abdilmaksud İbn Abdirrahim), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty, 
I, 512 – 513; Mâtürîdî, Te’vilâtü Ehl-i Sünne, IX, 604; Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. Sırrî b. 
Sehl, (thk. Abdülcelil Abduhu Şelbî), Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, I. Baskı, 1988, V, 150; Mahallî, 
Celâlüddîn Muhammed b. Ahmed; Süyutî, Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebibekir, Tefsirü’l-
Celâleyn, Dârü’l-Hadîs, Kahire, I. Baskı, s. 734; Mukatil b. Süleyman b. Beşir, Tefsîru Mukatil 
b. Süleyman, (thk. Abdullah Mahmud Şahate), Dâru İhyâi’t-Türâs, Beyrut, I. Baskı, 1423 (h), 
IV, 285.

47  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “k-d-s” md. VI, 168 ve Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn, V, 513
48  Nîsâbûrî, Necmüddin Ebü’l-Kasım Mahmud b. Ebi’l-Hasan, Îcâzü’l-Beyân an Me’âni’l-

Kur’ân, (thk. Hanif b. Hasan el-Kasımî), Dârü’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut, I. Baskı, 1415 (h), II, 
812.

49  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “k-d-s” md. VI, 168 ve Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed 
b. Muhammed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, (thk. Ahmed el-Berdûnî ve İbrahim Etfiyyiş), 
Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, II. Baskı, Kahire 1964, XVIII, 45.

50  Süyutî - Mahallî, Tefsîrü’l-Celâleyn, Dârü’l-Hadîs, I. Baskı, Kahire, ty, s. 734
51  Beydâvî, Nasırüddin Ebu Saîd Abdillah b. Ömer, (thk. Muhammed Abdurrahman Ma-

raşlı), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, I. Baskı, 1418 (h), V, 202 ve Râzî, Fahrüddin, 
Mefâtîhü’l-Ğayb, XIX, 512 – 513

52  Fîrûzâbâdî, Tenvîrü’l-Mikbâs min Tefsiri İbni Abbas, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, s. 466; 
Nîsâbûrî, Îcâzü’l-Beyân, II, 812.

53  İbn Kesir, Ebü’l-Fidâ İsmail İbn Ömer, Tefsirü’l-Kur’âni’l-Azîm, (thk. Sâmî İbn Muhammed 
Sellâme), Dârü’t-Tayyibe, II. Baskı, 1999, I, 221.

54  Ebü’l-Ferec el-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, I, 51; Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn, I, 98.
55  Muhammed Fuad Abdulbaki, el-Mu’cemü’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dârü’l-

Hadîs, Kahire, I. Baskı, 1996, “k-d-s” md.
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müberrâ ve mübarek”56 demek olan “mukaddes” terimiyle ifade edilmek-
tedir.57 İslâmî inanışta ise kutsal, “manevî kirlerin ilâhî bir güçle temizlen-
mesi demektir.”58 Nitekim bu kavram; ْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك ُن ُنَسبُِّح بَِ  Biz Sen’i“ َونَْ
şükrünle yüceltip takdis (kötü şeylerden tenzîh) etmekteyiz”59 ayetinde de 
bu manada kullanılmıştır.

Felsefî bir terim olarak kutsal; “Tanrı’ya adanmış olan, tanrısal olan, bü-
tün var olanların, yeryüzüne ilişkin olanın üstünde yükselen, ondan bütü-
nüyle başka olan, ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrı’ya yakınlaşan 
kişilerin (azizler, evliyalar, ermişler) nitelikleri”60 olarak tarif edilmiştir.

Ağyarını mâni’ ve efradını câmi’ bir tarif ile olmasa da kutsal; “kutlu 
anlamında olup tanrısal olanı ya da tanrıya yakın olanı dile getiren”61 ola-
rak ifade ettiğimiz bir kavram şeklinde tarif edilebilir.

el-Küddûs ) اْلُقــدُّوس ( ismi “Kur’ân’da az varid olmakla beraber, Ülûhiyyetin 
en önemli vasıflarından biridir. Bu anlama yakın anlamlar ifade eden başka 
kavramlar da vardır: “azamet, izzet, kibriyâ” gibi…”62  Esmâü’l-Hüsnâ’dan 
olan bu isim, yukarıda ifade edilen anlamlarlaــُه الَّــذى اَل اِٰلــَه ِاالَّ ُهــَو اَْلَملِــُك  ُهــَو اللّٰ
ــا ُيْشــرُِكوَن ــِه َعمَّ ــَاُم اْلُمْؤِمــُن اْلُمَهْيِمــُن اْلَعزيــُز اْلَبَّــاُر اْلُمَتَكبِـّــُر ُســْبَحاَن اللّٰ  Allah’tır“ اْلُقــدُّوُس السَّ
gerçek İlah! O’ndan başka yoktur ilah! O Meliktir, Küddûstür, Selâmdır, 
Mü’mindir, Müheymindir, Azîzdir, Cebbârdır, Mütekebbirdir. Allah, müş-
riklerin iddialarından münezzeh ve yücedir”63 ve ــٰمَواِت َوَمــا ــِه َمــا ِف السَّ  ُيَسبِّـــُح لِلّٰ
الَْكيــِم اْلَعزيــِز  اْلُقــدُّوِس  اْلَملِــِك  ااْلَْرِض  -Göklerde ne var, yerde ne varsa hep“ ِف 
si melik (kâinatın gerçek hükümdarı), küddûs (çok yüce, her noksandan 
münezzeh) azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbîh ve tenzih eder”64 ayetlerinde 
de açık bir şekilde şöyle kullanılmıştır.

1.6. el-Hayr ) الخير ( 
Hayr, “şerrin zıddı olan hayır;65 akıl, adalet, fazilet ve faydalı şeyler gibi 

56  Şemseddin Sami, Kamûs-i Türki, “kuds” md.
57  A. Mursî Safsafî, Mu’cemu Safsafî, Çağrı Yayınları, İstanbul 1983, “kuds” md.
58  İsfehânî, el-Müfredât, “k-d-s” md.
59  Bakara, 2/30
60  Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, XII. Baskı, Ankara 1998, “kutsal” 

md.
61  Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, “kutsal” md., s. 230.
62  Yıldırım, Kur’ân’da Ulûhiyyet, s. 266 – 267.
63  Haşir, 23
64  Cuma, 1
65  Cevherî, Sıhâh, “h-y-r” md., II, 651.
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rağbet edilen şeylere”66  denir.

Âlimler hayrı iki kısma ayırmışlardır. Birincisi; “her kes tarafından ve 
hâlükârda istenilen mutlak hayırdır.”67 Bu hayrın hayır veya şerr olduğu 
açıkça bilinmeyebilir. Bu hakikat ْــٌر َلُكــْم َوَعٰســى اَْن  َوَعٰســى اَْن َتْكَرُهــوا َشــْيًئا َوُهــَو َخيـ
ــُه يـَْعلَــُم َواَنـْتُــْم اَل تـَْعَلُمــوَن  Olur ki hoşlanmadığınız bir“ حتُِبُّــوا َشــْيًئا َوُهــَو َشــرٌّ َلُكــْم َواللّٰ
şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli 
olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz”68 ayetinde de dile getirilmiştir. 
Bu gerçeği Hz. Ebubekir (r.a.) da bir konuşmasında ــريٍْ بـَْعــَدُه النَّــاُر َواَل ْــَر بَِ  اَل َخيـ
اْلَنَّــُة بـَْعــَدُه  ِبْشــٍر   ;sonu cehennem olan hiçbir hayır hayır olmadığı gibi“ َشــرَّ 
sonu cennet olan hiçbir şerr de şerr değildir”69 şeklinde dile getirmiştir.

İkincisi ise; َواِنَُّه ِلُبِّ الَْرْيِ َلَشــديٌد “Ondaki mal hırsı pek şiddetlidir”70 aye-
tinde ifade edildiği gibi; “mal gibi kimisi için hayır olup başkası için şerr 
olabilecek mukayyet (izâfî) şerrdir.”71

Kur’ân-ı Kerim’de ‘hayr’ kelimesi; َخيـْــرًا قـُُلوِبُكــْم   kalplerinizdeki“ ف 
iman”,72 َِْمنَّــاٍع لِْلَخــري  “İslâm’ın önünü kesen”,ٌ ــِه َلُكــْم فيَهــا َخــرْي  -Si“ 73ِمــْن َشــَعائِِر اللّٰ
zin hakkınızda Allah’ın dininin şeâirinden kıldıklarımızda sizin için hayır 
(fayda) vardır”,74 َواَنْــَت َخيـْــُر الرَّاِحــَن “Sen merhametlilerin en faziletlisisin”,75 
َخــْرٍ ِمــْن  َعلَيُْكــْم  يَُنــزََّل   Rabbinizden size herhangi bir hayır (Kur’ân ayeti)“ اَْن 
indirilmesi”, ــريِْ ــْم hayra (ıslaha) çağıran”,77“ 76َيْدُعــوَن ِاَل الَْ -kendi“ لَــَكاَن َخيــْـرًا لَُ
leri için daha iyi olurdu”78 ve يــْـُر -Her türlü hayır yalnız Sen’in elin“ بِيَــِدَك الَْ
dedir” ayetlerinde olduğu gibi; malın yanında iman, İslâm, fayda, efdaliyyet, 
Kur’ân, ıslah, edep gibi birçok manalarının yanında şerrin zıddı manalarını 

66  İsfehânî, Müfredât, “h-y-r” md.; Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “h-y-r” md., XI, 238 ve Fîrûzâbâdî, 
Besâiru Zevi’t-Temyîz fî Letâifi’l-Kitâbi’l-Azîz, (thk. Muhammed Ali en-Neccâr), Dâru İhyâi’t-
Türâsi’l-Arabî, Kahire, 1996, II, 572

67  İsfehânî, Müfredât, “h-y-r” md., 
68  Bakara, 2/216
69  Müttakî el-Hindî, Alâüddin Ali b. Hüsamüddin b. Kâdîhân, Kenzü’l-Ummâl fî Süneni’l-

Akvâli ve’l-Ahvâl, (thk. Bekrî Hayyânî ve Saffet es-Sükâ), Müessesetü’r-Risâle, V. Baskı, 
1981, XVI, 146.

70  Âdiyât, 100/8
71  İsfehânî, Müfredât, “h-y-r” md., 
72  Enfal, 8/70.
73  Kalem, 68/12.
74  Hac, 22/36.
75  Mü’minun, 23/118.
76  Bakara, 2/105.
77  Al-i İmran, 3/104
78  Hucurat, 49/5.
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ifâde etmektedir.

Hayrın zıddı olan “şerr”79 ) شــر   ( ise; lügatte çok anlamlı lafızlardan olup 
hem istenmeyen şey hem de ortaya çıkarmak ve işaret etmek manasında-
dır. Nitekim Ferazdak’a ait olduğu söylenen

إذا قيل أي الناس شرُّ قبيلٍة          أشرَّت ُكلْيٍب بالُكفِّ الصاِبُع
“İnsanların en şerli kabilesi hangisidir? diye sorulduğunda parmaklar 

ellerle beraber Küleyb kabilesini işaret eder” beytinde de “şerr” lafzı “işa-
ret etmek” manasında kullanılmıştır.80

Bu manasıyla bakıldığında şerr zannedilen işler aslî durumlarıyla şerr 
değil belki şerre meyledenleri işaret etmek manasında birer işaretlerdir. 

“İslâm düşüncesinde hayır ve şer hem ontolojik hem de ahlâkî kav-
ramlar olarak kullanılmış, her iki yönüyle de daha çok kelamcılar ve filo-
zoflar tarafından işlenmiştir. Kelamcılar konuyu genellikle hüsün–kubuh 
terimleriyle ve ahlâkî boyutuna ağırlık vererek ele alırken; filozoflar ha-
yır–şerr terimlerini kullanmış ve konunun metafizik yönü üzerinde dur-
muşlardır... İslâm düşünürleri, ayrıca bazı fukaha, kelamcı ve mutasavvıf-
lar en genel ifadesiyle hayrı varlık (vücut), şerri de yokluk (adem) diye 
açıklamışlardır.”81

Şerr ile “aynı veya yakın anlamlarda olan “durr” ) ُضــر   (, “fahşâ” ( 

 gibi kelimelerde ) ســوء ( ”’ve “sû ) مصيبــة ( ”müsibet“ ,) فســاد ( ”fesad“ ,فحشــا (
kullanılır.”82 İslam’a göre; hayrın da şerrin de takdiri ve yaratılması Allah 
Teâlâ’ya ait olup83 her ikisi de imtihan vesilesidirler.84 Ancak tahrip demek 
olan şerrin kazanımı kula ait olmakla beraber yapmak ve tamir demek 
olan hayır tamamıyla Allah Teâlâ’ya aittir.85

Şerr denilen şeyler musibet ve بـَلَــى “belâ” kavramıyla da ifade edilmek-
tedir.  بـََلى “belâ” ise; “denemek, çokça deneyip eskitmek, ortaya çıkarmak, 
mihnet (musibet), minnet (nimet) ve menfî formda sorulan sorunun müs-

79  İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “h-y-r” md. IV, 264 ve Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “h-y-r” md., XI, 238
80  İsfehânî, Müfredât, “ş-r-r” md.
81  Mustafa Çağrıcı, “Hayır”., DİA. 
82  Yusuf Şevki Yavuz, , “Şer” md., DİA.
83  Nisa, 4/48
84  Bakara, 2/155
85  Nisa, 4/49
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bet manaya çevrilmesi için “bilakis” manasında bir cevaptır.”86 Bu lafız, 
ifade ettiği manalarıyla Mesnevî’de şöyle kullanılmıştır:

  اُو ُكوْفِت اََلْسُت و تُو ُكوْفِت بـََلى        ُشْكِر بـََلى ِجيْسْت َكِشيَدْن بـََلى
           ِسرِّ بـََلى ِجيْسْت ِكه يـَْعِن َمَنم             َحْلَقه َزِن َدرَْكِه فـَْقُرو فـََنا

“O  اََلْســُت “elestu” dedi. Sen de  بـَلَــى “belâ” dedin.  بـَلَــى “belâ” demiş ol-
manın şükrü nedir? Bunun şükrü bela çekmektir. Bela çekmenin sırrı ne-
dir? Yani “ben fakirlik ve fânilik kapısının halkasıyım.”87

Bazı insanlar hayrın yaratılmasını Allah Teâlâ’ya vermekle beraber, 
yanlış bir telakki ve tenzîh anlayışı sebebiyle, şerrin yaratılmasını bir baş-
kasına verip Mecusiler gibi düalist bir ülûhiyet anlayışına sapmaktadır-
lar. Hâlbuki “şerri yaratmak şer değil bilakis şerri işlemek şerdir. Çünkü 
yaratmak ve îcad, sonuca bakar. İşlemek ve kazanmak, husûsî bir müba-
şeret olduğu için, husûsî sonuçlara bakar. Meselâ; yağmurun gelmesinin 
binlerce sonuçları var. Bütün sonuçlar da güzeldir. İhmal sebebiyle bazı-
ları yağmurdan zarar görse, “yağmurun îcadı rahmet değildir” diyemez; 
“yağmurun yaratılması şerdir” diye hükmedemez. Belki sû-i ihtiyarıyla 
ve kesbiyle onun hakkında şer oldu.”88 Yani “faydası çok olan bir şey çok 
az olan izafî bir zarar için terk edilemez. Eğer bu az zarar için faydası çok 
olan bir şey terk edilirse o zaman çok büyük bir kötülük yapılmış olur.”89 
Evet, “şer” tamamen izâfî olmakla beraber “iyi ile kötünün mücadelesini 
oluşturarak, iyi olanın gelişmesine vesile olmuştur. Bu durumun beyinde-
ki karşılığı, ödül ve ceza mekanizmalarıdır.”90

Çekilen acılar, dökülen kanlar ve sebep olunan tahribatlar karşısında 
insanların duyarlılık göstermesi, Allah Teâlâ’nın “Mutlak Kâdir” sıfatına 
rağmen, bu hadiselerin nasıl olup da gerçekleştiğini sorması fevkalade 
normaldir. Zira Allah Teâlâ; “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” 
dediği vakit onlar: “A! Oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana 
bulayacak bir mahlûk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, 
ibadet yapıp, Sen’i tenzih etmekteyiz” diye soru sormuşlardı.91 Bu soru, 

86  İsfehânî, Müfredât, “b-l-v” md.
87  Bediuzzaman, Said Nursî, Mektubat, Sözler Yayınevi, VI. Baskı, İstanbul 1994, s. 23.
88  Nursî, Mektubat, s. 40 (XII. Mektup, II. Sual).
89  Râzî, Fahrüddin, Mefâtîhü’l-Ğayb, II, 391.
90  Nevzat Tarhan, İnanç Psikolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul 2009, s. 225.
91  Bakara, 2/30
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felsefenin anlayamadığı ve çözemediği “kötülük problemi” nin melekler 
tarafından da anlaşılamadığının göstergesidir. Buna mukabil Allah Teâlâ; 
“Ben, sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim” buyurdu.92

2. İslâm’da ve Diğer Kültürlerde Kutsallık Anlayışı

“Kutsallık” mefhumu bütün kültür ve dinlerde mevcuttur. Ancak 
İslâm’daki “kutsallık” anlayışı ile diğer dinlerdeki “kutsallık” anlayışı ara-
sında çok büyük farklar vardır.

İslâm’daki kutsallık anlayışında yaratılanlar, mutlak kutsal olan Allah 
Teâlâ’nın eseri oldukları için; –izafî olarak– kutsaldırlar. Yani İslâm’daki 
kutsallık anlayışı; “kâinatı kutsallaştırıp, Mutlak olan Allah arayışını 
bir ahenge dayandırarak, insanlığın durumunu bütünüyle ele almaktan 
ibarettir.”93 Bu yolda devam eden biri için, Mutlak olan Allah Teâlâ’nın dı-
şında; eşya arasında ayırım yapmak söz konusu değildir; çünkü “İslâm’da 
kutsal olan ve olmayan ayırımı yoktur. Bu ikisi arasında bir kopukluk bu-
lunmaz. Bütün Müslümanlar gündelik her türlü davranışlarını bir ibade-
te dönüştürme çabası içinde olurlar.”94 Bu çaba;يَــاَی  قُــْل ِانَّ َصَاتِــى َوُنُســِكى َومَْ
اْلُمْســِلِمَن اَوَُّل  َواَنَــا  اُِمــْرُت  َوِبٰذلِــَك  لَــُه  اَلَشــرِيَك  اْلَعاَلِمــَن.  َربِّ  ــِه  لِلّٰ -De ki: ‘Be“ َوَمَاتِــى 
nim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da ölümüm de hep 
Rabbü’l-Âlemin olan Allah’a aittir. Eşi ortağı yoktur O’nun. Bana verilen 
emir budur. O’na ilk teslim olan da benim”95 âyetinin işaretiyle bütün bir 
hayatı kuşatmaktadır.

İslâmiyet’te, Mutlak Kutsal olan sadece Allah Teâlâ’dır. Sair eşya, O’nun 
yaratmasından dolayı; “mübarek” vasfına sahiptirler. Bu vasıf da sadece 
yaratılmaktan kaynaklanmaktadır. Hayat hakkının dokunulmazlığı 
manasındaki “hürmet”, Yaratan’dan dolayı yaratılana gösterilir. Bu 
sebeple İslâmiyet’te; Mutlak Kutsal olan Allah Teâlâ’nın yarattıkları eşya, 
dolaylı kutsallar olup, hayatın tümünü kuşatmış olan dinin içinde yer 
almakta iken; diğer dinlerde din kutsalın içinde yer alır. Diğer bir ifade 
ile İslâmiyet’te asıl olan; Mutlak ve Tek Kutsal Allah Teâlâ iken; diğer din-
lerde her bir kutsal, tek tek asıldır ve bu kutsal araştırılamaz, tartışılamaz, 

92  Bakara, 2/30
93  Eva de Vitray – Meyerovitch, La Mecque, Villesainte de l’Islâm, (Mekke, İslâm’ın Kutsal Şehri), 

(çev. Cemal Aydın), Şule Yayınları, İstanbul, 2003, s. 13. 
94  Meyerovitch, La Mecque, s. 13.
95  En’âm, 6/162 ve 163.
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incelenemez, dokunulamaz, hem bilim hem de fizik ötesidir.96

Kısaca diğer dinlerde “kutsal” etrafı tabularla çevrilmiş birer “totem” 
ve “fetiş” iken; İslâm’da “kutsal” ya tarihî ya hatıravî ya da sembolik olup 
kaynağını Mutlak ve Tek Kutsal olan Allah Teâlâ’dan alır.

İslâm’da Ka’be kutsaldır. Bu Ka’be, Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. İbrahim 
(a.s.)’ın tarihî vakalarını müşahhas bir şekilde hatırda tutmak ve soyut olan 
imanı somut ile irtibatlandırmak için seçilmiş bir sembolden başka bir şey 
değildir. Meselâ hac ibadetini misal olarak verecek olursak; “Hıristiyanlık 
âleminin hac yolları boyunca serpili birçok hac edilecek mekânları 
vardır. İslâm’da ise sadece bir tek hac yeri vardır. O da Mekke’dir. Yani, 
İslâm’ın asıl yapmak istediği, bütün peygamberler ve Tevrat ile İncil gibi 
Kutsal Kitaplar tarafından ifade edilen işte o ilâhî birliği (vahdaniyeti) 
hatırlatmaktır.”97

İslâm’daki kutsallık anlayışında, mücerredden müşahhasa yönelme, 
aşk-ı mecâzîden aşk-ı hakikîye ulaşılma söz konusudur. Zira iman 
mücerred bir şeydir. Bu mücerredi müşahhas ile irtibatlandırmak ise 
insanın yapısında vardır. Nitekim Hz. İbrahim (a.s.), yapısında var olan 
bu isteğini tatmin etmek için Allah Teâlâ’ya املوتــى  ارىن كيــف حتــي  -Rab“ رب 
bim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” demiş, Allah Teâlâ da ona أومل 
 Yoksa inanmıyor musun?” diye sormuş, bunun üzerine Hz. İbrahim“ تؤمن 
(a.s.) da قلــى  ليطمئــن  ولكــن   Bilakis (inandım) fakat kalbim mutmain“ بلــى 
olsun diye (bunu istedim)”98 demişti. Hz. İbrahim (a.s.)’ın bu isteği, soyutu 
somut ile irtibatlandırmanın lüzumuna en büyük bir delildir. Zira kudsî 
değerlere iman, soyut olarak yaşayamaz ve yaşanamaz. Allah Teâlâ’nın 
insanları kendisine iman etmeye davet edince soyut olan bu imanı, أفــا 
 ينظــرون إل االبــل كيــف خلقــت وال الســمآء كيــف رفعــت وال البــال كيــف نصبــت وال
 Bakmıyorlar mı ki; deve nasıl yaratılmış, gök nasıl“ الرض كيــف ســطحت 
yükseltilmiş, dağlar nasıl dikilmiş ve yeryüzü nasıl yayılmış?”99 gibi bir 
takım somut hadiselere dayandırması bu ilginin gerekliliğinin bir delilidir. 
Çünkü “iman edin!” demek tek başına yetmez. Eğer yetseydi bu deliller 
serdedilmez ve ibadetler emr olunmazdı. Nitekim hac tamamen somut bir 

96  Bkz. Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, (trc. Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara 1991, s. 75.
97  Meyerovitch, La Mecque, s. 39.
98  Bakara, 2/260.
99  Ğaşiye, 88/17 – 20.



36

Emannullah POLAT

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

4)
 S

ay
ı: 

3 

ibadettir. 

Demek ki; imanın her zaman canlı ve diri olması için kudsî değerler ve 
müşahhas ibadetler gereklidir. Aksi halde iman kendi kendini yenileye-
mez ve ayakta duramaz. Beyin ve sinir hücrelerinin kendilerini yenileye-
medikleri için felcin iyileşmemesi gibi iman da kendini kudsî değerler ve 
ibadetlerle yenileyemezse din felç olur. Çünkü din için iman, beyin ve sinir 
sistemi konumundadır. 

İslâmiyet’te “kutsallık” tamamen semboliktir. Sembollerin kendileri 
ise asla mutlak kutsal değildirler. Nitekim Hz. Ömer (r.a.) Ka’be’yi tavaf 
ederken Hacerü’l-Esved’i öpmüş ve bu hakikati ifade etmek üzere إين لعلم 
 Biliyorum“أنــك حجرالتنفــع والتضــر ولــوال أين رأيــت رســول اهلل )صعلــم( يُقبلــك ماقبَّلُتــك 
ki; sen bir taşsın, ne bir fayda ne de bir zarar veremezsin. Ben Resulüllah 
(s.a.s.)’i seni öperken görmeseydim asla seni öpmezdim”100 demiştir.

Bunun yanında Kur’ân’da اهلل  إال  تأويلــه  يعلــم   Allah’tan başka hiç“ ومــا 
kimse manasını bilemez”101 şeklinde ifâde edilen bazı şeyler tamamen 
müteşâbihtirler. Yedüllah (Allah’ın eli), Beytüllah (Allah’ın evi) gibi... El-
bette ki Allah Teâlâ insanlar gibi bir organa veya bir eve muhtaç değil-
dir. Çünkü O hiçbir şeye benzemeyeceği gibi mekândan da münezzehtir. 
Burada “el” kuvvetin ve kudretin sembolü iken, “ev” de güvenliğin ve 
emniyetin sembolüdür. Zira bir evde sağlanabilecek emniyet ve huzur ha-
rem sınırları içerisinde yine Allah tarafından insanlara va’dedildiğinden 
Ka’be’ye de sembolik olarak “Beytüllah (Allah’ın evi)” denilmiş,ذلــك ومــن 
-İşte, kim Allah’ın şeairine saygı gösterir“ يعظــم شــعائراهلل فإهنــا مــن تقــوى القلــوب
se muhakkak ki bu ancak kalplerin takvasındandır”102 ve يــآ أيهــا الذيــن آمنــوا 
 Ey iman edenler! Allah’ın şeâirine (Allah’a ibadete vesile“ الحتلــوا شــعا ئــراهلل
olmak üzere haklarında saygı göstermeye, kulluk vazifelerini onlar vesi-
lesiyle yapmaya insanları davet ettiği eserlere)103 saygısızlık yapmayın”104 
ayetleriyle de şeâir olarak nitelenip dokunulmazlığı ifade edilmiştir.

Bâtıl da olsa dinî şeaire saygısızlık yapılması yasaktır. Zira “etki tepkiyi 
doğurur” fehvasınca bâtıla inanan, inandığına mukabil “Hakk”a hakaret 

100   Buhârî, Hac, 25
101   Âl-i İmrân, 3/7.
102   Hac, 22/32.
103   Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, s. 335. 
104   Mâide, 5/2.
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edebilir. Nitekim ayetteِــَه َعــْدًوا ِبغَــرْي ــِه فـََيُســبُّوا اللّٰ  َواَل َتُســبُّوا الَِّذيــَن َيْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اللّٰ
ِــْم َمْرِجُعُهــْم فـَيـَُنبِّئـُُهــْم ِبـَـا َكانـُـوا يـَْعَملُــوَن  Onların“ ِعْلــٍم َكٰذلِــَك َزيَـّنَّــا لِــُكلِّ اُمَّــٍة َعَمَلُهــْم ُثَّ ِاٰل َربِّ
Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da 
cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler. Böylece her üm-
mete, yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O’na olacak 
ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir”105 
buyrulmuştur. Bunun misalleri Kur’ân-ı Kerim’de çoktur. Meselâ; Mâide 
suresi indirildiğinde Müslümanlar bütün müşriklerle savaş halinde idiler. 
Müşrikler eski adetlerine rağmen Müslümanların Ka’be ziyaretini engelle-
mişlerdi. Müslümanlar, müşriklerin layık oldukları sert karşılığı vermeme 
konusundaتعتــدوا ان  الــرام  املســجد  عــن  ان صدوكــم  قــوم  شــنان  جيرمنكــم   Sizin“ وال 
Mescidü’l-Haram’ı ziyaretinizi engellediler diye bir guruba (müşriklere) 
beslediğiniz kin ve öfke, sakın sizin onlara saldırmanıza sebep olmasın”106 
ayetiyle uyarıldılar. Dolayısıyla kudsî (dinî) olmakla dokunulmazlık ara-
sında bir bağ vardır. Ancak bu bağ Freud’un ortaya koyduğu “tabu”daki 
gibi duyguları bastırmak ve korkuları yenmek için körü körüne konulmuş 
ve insan hayatına rağmen çiğnenmemesi gereken bir yasaklama değildir. 
Çünkü Allah, mâsivâyı insana hizmet etsin diye yaratmıştır.107 İnsan haya-
tının üstünde ve ondan daha değerli hiçbir mahlûk yoktur.

Görüldüğü gibi İslâmiyet’te “mutlak kutsal” sadece ve sadece Allah 
Teâlâ’dır. İbadetler bile O’na saygıya vesile olduklarından dolayı kutsaldır-
lar. Yoksa Allah Teâlâ’ya ait bir emir olmaksızın yapılacak hiçbir hareketin 
şekil olarak manası olamaz. Ancak hedef Allah Teâlâ’nın emirlerini yerine 
getirmekse; her türlü davranış ibadet hükmüne geçer. Zira farzı yapmak 
için gerekli şartları yerine getirmek de farzdır”108 kuralı Fıkıh Usulünün 
kurallarındandır.

İslâm’da din ayrı, hayat ayrı değildir. Hayatın herhangi bir anında, 
arada bir mola verip ibadet yapmaya çalışılmaz. Bilakis ibadet yapmak 
için çalışılır. Yani, ibadet yapmaya çalışmak ile ibadet için çalışmak ayrı 
şeylerdir. Birincisinde hayat tamamen profan ve seküler bir formda iken; 
ikincisinde Mutlak olan Allah tüm yönleriyle hayatı kuşatmıştır. Nitekim 

105   En’âm, 108.
106   Mâide, 5/2.
107   Bkz. İbrahim, 14/12
108   Râzî, Fahrüddin, el-Mahsul fî İlmi Üsûli’l-Fıkıh, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, I. Baskı, 2012, I, 59.
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 Onlar ki zekât vermek için çalışırlar”109 ayeti bunun“ والذيــن هــم للــزكاة فاعلــون
apaçık delilidir. 

Görülüyor ki ibadetler; O’na itaatin sembolik ifadeleridir. Şunu belirt-
meliyiz ki, burada söz konusu olan sembol ile illüzyonu kesinlikle karış-
tırmamak lazımdır. Çünkü sembol gerçeği, illüzyon ise vehmi (yanılmayı) 
ifade eder. Din ise kesinlikle duyulan korku ve çaresizlikten sonra mey-
dana gelmiş bir illüzyon değildir. Dinin temelinde korku ve çaresizlikten 
ziyade, önü alınamaz bir ihtiyaç yatmaktadır. Dindeki korku ise Allah 
Teâlâ’ya ta’zîmle eğilmenin ve O’na saygı duymanın bir sembolüdür. Oysa 
Freud’un ileri sürdüğü korku patolojik manada olup ortadan kaldırılsa 
bile dinin çıkışına engel olamaz. Eğer Freud haklı olmuş olsaydı herhangi 
bir dine gönül vermiş bütün insanlar için ruh hastası dememiz gerekirdi. 

Ayrıca Freud’un “Allah inancı, psikolojik olarak yüceltilmiş bir baba 
imajından başka bir şey değildir”110 şeklindeki ifâdesi tamamen saçma 
olup özellikle İslâm dini açısından dikkate alınamaz. Çünkü İslâmiyet, Hı-
ristiyanlıktaki baba–oğul felsefesini şiddetle reddetmiş ve قل هو اهلل احد  اهلل 
 .De ki; O Allah tektir. Allah Samed’dir“ الصمــدمل يلــد ومل يولــدومل يكــن لــه كفــوا احــد
Ne doğurdu ne de doğuruldu. Ne de tek bir şey O’na denk oldu”111 ifadele-
riyle Allah’ın sıfatlarını ortaya koymuştur. 

Bize göre Freud’un “zalim baba ve sapık evlatlar”112 hikâyesiyle dini, 
“cinsel arzuların bastırılmasından meydana gelen duygulardır”113 şeklin-
de yorumlamaya çalışması da onun ruhundan akseden sapıklıktan kay-
naklanmaktadır. Çünkü erkeklerin cinsî duygularının şekillenmesinden 
itibaren annelerini arzulamaları mümkün değildir. Ancak bu tür düşünce-
lerin hatırata bulaşması ve hassas kişilikli insanlar tarafından hakikat gibi 
zannedilmesi söz konusudur. Bu durum ise Freud’un cinnî dostları olan 
şeytanların vesveselerinden kaynaklanmaktadır. Hatırata bulaşan bu ves-
veseleri hakikat zanneden “ya divane olur yahut “her çı bâd abâd (kalbe 
gelenler doğrudur)” der, dalalete gider.”114

109    Mü’minun, 23/4.
110    Bedri Katipoğlu, Din Psikolojisi Açısından Freud Psikanalizi ve Din, İzmir 1991, s. 58.
111    İhlâs, 112/1 – 4.
112    Sigmund Freud, Totem ve Tabu, (trc. K. Sahir Sel), İstanbul 1996,  s. 196 – 197.
113    Katipoğlu, Din Psikolojisi Açısından Freud Psikanalizi ve Din, s. 59
114    Nursî, Lem’alar, İstanbul, 1995, s. 76.
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İnsan fiillerine konulan yasaklamaların altında ise tamamen yine insana 
sağlanan faydalar yatmaktadır. Zira الصــل ف الشــياء اإلباحــة إال مــا ورد الشــرع  
 şeriatta yasaklanmadığı müddetçe eşyada aslolan mübahlıktır”115 “بتحرميــه
kuralı da Fıkıh Usulünün kurallarındandır. Konulan yasaklar ise insan ha-
yatı gözetilerek, sadece zararlı olanlara yöneliktir. İnsan hayatı söz konusu 
olduğunda yasaklar kaldırılır. Nitekim إمنــا الضــرورات تبيــح احملرومــات إن مل يكــن 
القصــد  kötü niyetle olmamak şartıyla, zaruretler haramları mubah“ بســوء 
kılar” kuralı da yine Fıkıh Usûlü’nün kurallarındandır. Meselâ; domuz eti 
yemek haramdır. Ancak açlıktan dolayı hayatı tehlikeye girmiş bir şahıs 
–aşırıya gitmemek kaydıyla– domuz etinden yemek mecburiyetindedir.116 
Kendi hayatı söz konusu olduğu için bu sefer de yemekten imtina’ etmesi 
yasaktır. Çünkü aslolan insan hayatıdır. Hayat ise çok değerlidir. Bu değer 
onun maddî yönünde değil manevî yönünde gizlidir. Zira “insanı insan 
yapan unsur, yüce ve kutsal bir amaç uğruna yaşaması ve taşıdığı anlam-
dır. Nasıl ki kitabı kitap yapan mürekkep ve kâğıt değil de içindeki mana, 
bilgi ve geleceği aydınlatabilme kapasitesi ise, insanın değeri de onun ga-
yesinde gizlidir. Evreni bir kitap gibi düşündüğümüzde, pozitif bilimler 
kitabın mürekkep ve kâğıdı ile ilgilenirken, semavi bilgiler de kitabın anla-
mını ifade etmektedir. Tanrı ise evreni yoktan var eden, her şeye gücü ye-
ten, sonsuz ilim ve güç, sınırsız irade ve hikmet sahibi, mutlak hayat verici, 
düzenleyici ve dengeleyici, madde ve zaman boyutuna dâhil edilemeyen 
kutsal bir bilinçtir. Tanrı’nın sıfatları konusunda farklı değerlendirmeler, 
dinleri ortaya çıkarır. Böyle bir Tanrı, insanı çok özel kendisine muhatap 
olacak şekilde yaratmıştır. Antika bir eserin kıymeti demirciler çarşısında 
bir lira ise, antikacılar çarşısında bin liradır.  O eseri kıymetli kılan şey, 
aidiyeti ve taşıdığı semantik, anlamsal değeridir. İşte insanı da kıymetli 
kılan evrenin yaratıcısıyla olan bağı, mensubiyeti ve taşıdığı anlam boyu-
tudur. Değer, değerli olandan gelir. Yaratıcının öngördüğü erdemler insa-
ni bilgilere paralel olduğunda, insan “eşref-i mahlûkât” yani yaratıkların 
en şereflisi konumuna çıkabilir. Bunun da bir karşılığı vardır; kul oluğunu 
bilmek itaat çabası içinde olmaktır. İnsan özgürdür ama evrenin kuralları 
ve kendi özgürlüğü arasındaki sınırı bilmekle sınavdan geçirilmektedir.”117

115    Süyûtî, el-İklîl fî İstinbâti’t-Tenzîl, (thk. Seyfüddin Abdülkadir), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrut, 1981, s. 27

116    Bakara, 2/173.
117    Tarhan, İnanç Psikolojisi, s. 24 – 25.
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İslâm’da mutlak kutsal sadece Allah Teâlâ’dır. Diğer kutsallar ise izafî 
olup sembolik (şeâir) olarak dinin içinde yer almaktadırlar. Bâtıl dinlerde 
ise din tamamen kutsalın içinde bulunmaktadır.

Şimdi izafi de olsa, İslâm’da değer atfedilen bazı kutsalları görelim:

3. Zamanın Kutsallığı

Dindar insan için zaman da mekân gibi farklılıklar arz etmekte ve kut-
sal zaman ile kutsal olmayan zaman olarak ikiye ayrılmaktadır.

İman olgusu, “mukaddesi yaşamak” demek olan ibadetle beslenir. İbadet 
ise ancak zaman ve mekân olmak üzere iki bu’udda gerçekleştiğinden, 
imanın zaman ve mekânla olan alakası kaçınılmazdır. Nitekim Resulüllah 
(s.a.s.(;الــج عرفــة فمــن أدرك ليلــة عرفــة قبــل طلــوع الفجــر مــن ليلــة مجــع فقــد مت حجــه “Hac 
Arafe’dir. Her kim ki, namazları cem’ gününün gecesi olan Arefe gecesinin şafa-
ğından önce Arafat’ta bulunursa haccını tamamlamış olur”118 buyurarak ibade-
tin zaman ve mekânlarla alakasına işaret etmektedir.

Hacdan başka bütün ibadetlerde “mekân”, zamandan sonra gelmiş, 
daima ikinci planda kalmıştır. Hatta “oruç” gibi bazı ibadetlerde “mekân” 
yerini tamamen “zaman”a bırakmıştır. Bu ise zamanın mekândan daha 
umumî ve daha değerli olduğunu gösterir. Yani birçok ibadette mekânın 
şart olmamasına karşılık, istisnasız bütün ibadetler zamanla mukayyettir.

Hac ibadetinde dünyanın neresinden gelinirse gelinsin, Arefe günü 
olarak sadece belirli yarım günün kabul edilmesi ve bu yarım gün zar-
fında Arafat Dağı’nda bulunulmanın şart olması ve buna karşılık hiçbir 
mazeretle gecikmenin kabul edilmemesi, fazlasıyla üzerinde düşünülmesi 
gereken bir husustur. Zira Arefe iki, üç veya daha fazla güne yayılabilir 
yahut senenin belirli zamanlarına taksim edilmiş olabilirdi. Ya da Arefe 
günü Arafat Dağı’nda bulunamayanlar için namazda, oruçta olduğu gibi 
pekâlâ kaza müessesesi kurulabilirdi. Kullarına zorluk, güçlük dilemeyen 
Allah Teâlâ’nın yukarıda zikredilen tarzlardan hiçbirine iltifat etmeyerek 
haccı bu şekilde tesbit etmesinin birçok sebep ve hikmetlere mebni olduğu 
muhakkaktır.

Günlük hayatımızda saniye günün en küçük ana birimidir. Buna kar-
şılık senelik faaliyetlerimizde de gün, sene içinde en küçük ana birimdir. 

118    Nesâî, Menasikü’l-Hac, 203.
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Haftalar, aylar ve nihayet yıl bu ana birim olan günlerin toplamıdır. Asır 
veya ömür içinde de sene ana birimdir. Hal böyle olunca, saniyelerin de-
ğerlendirilmesi, günün, günlerin değerlendirilmesi, yılın ve yılların de-
ğerlendirilmesi demek olacağından, saniyenin değerlendirilmesi mana ve 
ehemmiyetini taşıyacaktır. Başka bir değişle, bu esaslar senelik faaliyet-
lerimizde güne, günlük faaliyetlerimizde de saniyeye dikkat edip onu en 
iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğinin delilidir. İslâm’ın Arefe günü 
olarak ana–birim olan bir tek günü seçmesi bu sebeplerden ötürüdür.119

İslâm’dan başka hiçbir din, hiçbir inanç, hiçbir felsefî ve iktisadî 
sistem, kendi mensuplarından bir saniyenin hesabını bu kadar ciddiyetle 
sormaz ve bir saniyelik ihmali bu kadar ağır şekilde cezalandırmaz. Affı 
ve cömertliği sonsuz olan Allah Teâlâ’nın bu esaslarda hiçbir şekilde 
müsamaha göstermemesi, bizlerde, yani şuurumuzda zaman kavramının 
daha kuvvetli belirginleşmesi içindir. 

Böylece bir saniye, İslâm’ın kendine verdiği değer sebebiyle Müslü-
manların şuurunda bir çağ, bir asır kadar büyüyecek ve değer kazana-
caktır. Yani en kısa zaman olan saniye, en büyük değeri taşıyacaktır. Zira 
zaman sübjektiftir, herkese göre değişir. Sabaha kadar uyuyamayan bir 
hasta ile sabaha kadar eğlenen bir insan için vakit mefhumu eşit değildir. 
Bu vakit, birisi için çok uzun, diğeri için de çok kısadır.

Evet, ibadetlerin zamanla ilişkilendirilmeleri, ruhen hazır hale gelin-
mesi, ibadet esnasında niyet, his ve şuurun yani ihlâs, huşu ve huzurun 
sağlanması ve bu özelliklerin kazanılması için ortamın müsait hale geti-
rilmesi lüzumundan dolayıdır. Burada önemli olan ibadet esnasında bu 
psikolojik ortamın hazırlanmasıdır. Bu sebeple Allah Teâlâ aylardan Ra-
mazan ayını,120 gecelerden Kadr gecesini,121 günlerden Cuma gününü122 ve 
günün saatlerinden de seher vaktini123 farklı kılmıştır.

4. Mekânın Kutsallığı

Her mekân, taşıdığı hususiyetlerle diğer mekânlardan ayrı değerlendi-
rilmektedir. Dindar insan da, dindışı davranan insan da bu değerlendir-

119    Bkz. Ali Murat Daryal, Dini Hayatın Psiko – Sosyal Temelleri, İstanbul 1999, s. 57 – 59.
120    Bakara, 2/185
121    Kadr, 97/1 – 5
122    Cuma, 62/9
123    Âl-i İmrân, 3/17 ve Zâriyât, 51/18
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melerde bulunabilir. İşte bu değerlendirmeler sonucunda mekânlar kutsal 
olan ve olmayan diye ikiye ayrılmaktadır. Mü’mine göre mekânın kutsiye-
ti ancak Allah Teâlâ’nın seçmesinden kaynaklanır. Bunun hâricinde ferdin 
kendi kendine “kutsal” tesbitinde bulunması mümkün değildir. Hz. Musa 
(a.s.)’ın bulunduğu mekânın kudsiyetinden haberdar olmayıp bunu ancak 
Allah Teâlâ’nın; ِإينِّ أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى “Haberin olsun: 
Senin Rabbin Benim! Denildi. “Çıkar pabuçlarını hemen! Çünkü kutsal 
vadidesin sen! (Evet, evet) Tuvâ’dasın sen”124 ihtarı sonucu öğrenmesi bu 
hakikatin ifadesidir. Ayrıca bu ayet; “bir arazi parçasının kutsal olması 
sebebiyle; muhterem, değerli ve şerefli olduğuna da delalet etmektedir.”125

Müfessirler, pabuç çıkarmanın sebepleriyle ilgili ihtilaf etmişlerdir. Bir 
gurup müfessir; Hz. Musa (a.s.)’ın pabuçlarının murdar eşek derisinden 
üretilmiş olması sebebiyle çıkarılması istendiğini ifade ederken; diğer bir 
gurup müfessir de, pabuçların sığır derisinden üretildiği ancak bu müba-
rek vadinin toprağıyla temas edilip bereketlensin diye böyle bir emir ve-
rildiğini ifade etmiştir. Ancak en makul olanı; içinde bulunulan durumun 
azametinin gösterilmesi için pabuçların çıkarılmasının emredildiğidir. 
Zira meliklerin yanında pabuçların çıkarılıp son derece tevazu içinde bu-
lunmak adettendir. Hz. Musa (a.s.)’a pabuçların çıkarılması emri, ona bu 
durumu göstermek ve bu duyguyu yaşatmak içindir. Yoksa pabucunun 
hangi deriden olduğu önem arz etmez.126

Bununla birlikte İslâm’da mekânların değeri sadece kendilerinden kay-
naklanmaz. Mekânlar, باملكــن املــكان   Mekân, orada bulunanlardan“ شــرف 
dolayı şeref kazanır”127 esasınca içindekilerle değer bulur ve orada yaşa-
mış olanlara, bir hürmetin ve ihtiramın ifadesi olarak hatıravî yönlerin-
den dolayı kutsal sayılır. Meselâ; اْلَمْســِجِد ااْلَْقَصــا الَـّـذى بَارَْكنَــا َحْولَــُه “Çevresini 
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa”128 ayetinde yer alan “mübareklik” ya 
birçok peygamberin ve onların şeriatlarının bu mıntıkada gelmiş olması 
ya da Şam bölgesinin sulak, verimli ve bereketli bir yapıya sahip olması 

124    Ta Ha, 20/12.
125    Zemahşerî, el-Keşşaf an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl, Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, III. Baskı, 

1407 (h), III, 55.
126    Bkz. İbn ‘Atiyye, el-Müharrarü’l-Vecîz, IV, 39.   
127    Molla Ali el-Kârî, Ebü’l-Hasan Nurüddin b. Muhammed, Şerhü’ş-Şifâ, Dârü’l-Kütübi’l-

İlmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1421 (h), I, 354.
128    İsra, 17/1
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sebebiyledir.129

Dindar insana göre durum böyledir. Dindışı düşünen insana göre ise 
“doğup büyülen yerler, ilk aşkların yaşandığı yerler veya ilk ziyaret edilen 
yabancı şehirler özel bir yere sahiptirler.”130 Bu da dindar olmayan insanın 
“kutsal”ı tesbit ederken menfaat gözettiğinin alâmetidir.

Kendi manevi cephesini tanıyamayan ve tanımakta da aciz olan insa-
nın yanlış yapacağı ve dolayısıyla da ilacını bulamayan bir hasta misali 
bunalıma girip huzursuz olacağı muhakkaktır. Çünkü yaş ilerleyip hayat 
çekilmez hâle gelince artık insanlar ne aşktan ne de gördükleri güzellik-
lerden zevk alamaz hale gelirler. Böylece her taraftan bağı kopan fertler 
kalabalığın içinde yalnız ve mutsuz olarak yaşamaya mahkûm olurlar. 
Böyle bir insanın mutlu olması, ruhen huzur bulup tatmin olması müm-
kün değildir. Böyle mutsuz ve huzursuz fertlerin meydana getirdiği top-
lumlarda yapılan en önemli hata, hak din (Kur’ân ve Sünnet) de ibadet 
ve dua edilmesinin gerekli olduğu ifade edilen mekânlara, birtakım ca-
hil veya kasıtlı kimselerin sözü edilen huzursuzlukları tedavi edeceğine 
inanılan bazı türbe ve mekânları ilâve etmeleridir. Oysa “dini kuralları, 
sadece Allah ve –O’nun izniyle– Peygamber koyar. Türbe vb. yerlerde dua 
edilmesi ve oralarda yapılacak duaların kabul olacağına dair din otoritesi 
tarafından hiçbir beyan vaki değildir. Aksine din, Allah dostu olduğuna 
inanılan kimselerin yattığına inanılan türbelerde, onlardan yardım isteye-
rek dua edilmesini şiddetle yasaklamıştır. Buralara özel olarak, ibadet ve 
duaların makbuliyetinin artacağı inancıyla gitmek kerahetten şirke kadar 
varan tehlike ve mahzurlar taşımaktadır.”131

Türbe ve mezar başlarında ölülere dua edilerek yardım istenemez. 
Çünkü bu İslâm’a göre meşru’ değildir. Olsa olsa onlara dua edilir. Zira 
biz onlara değil, onlar bizim duamıza muhtaçtırlar. Bu türbeler sadece
 düsturunca muhterem ve dokunulmazdır. Yoksa ibadet شــرف املــكان باملكــن 
ve dua yerleri değildirler. Nitekim cenaze namazı, kabirleri selâmlamak, 
kabirlerin üstüne basılmaması gereği vb. davranışlar İslâm’da “insanın 
mükerrem sayılması” prensibinden kaynaklanmaktadır.

Buna karşın bazı zamanlar gibi, Mekke, Arafat vb. bazı mekânlar da ru-

129    Bkz. İbn ‘Atiyye, el-Müharrarü’l-Vecîz, III, 436.
130    Bkz. Eliade, Kutsal ve Dindışı, s. 4 – 5.
131    Adil Bebek, Din ve Düşünce Açısından Dua, İstanbul 1998, s. 35.
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hen hazır hale gelinmesi, ibadet esnasında niyet, his ve şuurun yani ihlâs, 
hüşû ve huzurun sağlanması ve bu özelliklerin kazanılması için ortamın 
müsait hale getirilmesi bakımından olumlu etkiler yaparlar. Bilinmelidir 
ki; mekânların farklılıkları Allah Teâlâ açısından değil, kul açısındandır. 
Çünkü bir kulun normal bir yerde duyduğu hüşû ile Mekke’de duydu-
ğu hüşû arasında büyük farklar vardır. Bu sebeple Allah Teâlâ bütün 
mekânların içinden Mekke,132 Beytü’l-Makdis133 ve Tuvâ vadisi134 gibi bazı 
mekânların diğer mekânlardan farklı olduğunu buyurmuştur. 

Kitab ve Sünnet’in dışında hiçbir otorite “Mutlak Kutsal” için belirleyici 
bir tesbitte bulunamayacağı gibi; “izâfî kutsal” için de herhangi bir tesbitte 
bulunamaz. Nitekim Efendimiz (s.a.s.); :َمَســاِجَد َثَاثَــِة  ِإَل  ِإالَّ  الرَِّحــاُل  ُتَشــدُّ   اَل 
-Benim bu Mescidim, Mescidü’l“ َمْســِجِدي َهــَذا، َوَمْســِجِد اْلَــرَاِم، َوَمْســِجِد اْلَْقَصــى
Haram ve Mescidü’l-Aksâ hariç, hiçbir mescide (ibadet gayesiyle) yolcu-
luk yapılamaz”135 buyurmuştur.

5. Eşyanın Kutsallığı
Dindar insan kâinatta var olan canlı – cansız her şeyin Allah’ın bir eseri 

ve sanatı olduğunu ve yaratılan bu mahlûkatın bir hikmet ve gaye ile yara-
tıldığını bilir ve onlara değer verir. Çünkü her bir varlık yaratıcısına işaret 
eder ve onun varlığını isbatlar. Bu itibarla Müslüman dini yaratılanları ya-
ratandan ötürü sever ve sayar.

Allah Teâlâ’nın sembol (şeâir) olarak seçmesi hariç (Ka’be vs) hiçbir şey 
diğer şeylerden farklı ve üstün değildir. Üstünlük ancak Allah’ın koymuş 
olduğu kurallarla ve bu kurallara uymakla gerçekleşir. Nitekim Kur’ân’da 
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  إن أكرمكــم عنــد اهلل اتقيكــم “Muhakkak ki Allah 
katında en üstününüz O’ndan en çok sakınanızdır.”136

İslâm’da Ka’be kutsaldır. Çünkü Ka’be, bir evde sahip olunan 
emniyetin, Allah Teâlâ tarafından kullarına sağlandığının bir sembolüdür. 
Bunun yanında Ka’be denilince, Hz. Âdem (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. 
İsmail (a.s.) ve Hz. Muhammed (s.a.s.) akla geldiklerinden bu sembol aynı 
zamanda hatırâvîdir.

132    Hac, 22/25
133    İsrâ, 17/1
134    Tâ Hâ, 20/12
135    Müslim, “Hac”, 1397.
136    Hucurat, 49/13.
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İnsanların idrakleri sınırlı olduğundandır ki, Allah Teâlâ onların 
kudretlerinin sınırlı olduğunu onlara ifade etmek için eşyayı, zamanı ve 
mekânı parçalara bölmüş ve bu sayede de insanın soyut olan imanı somut 
olan şeâir (semboller) ile beslemiş ve sürekli canlı tutmayı sağlamıştır. 
Görme, duyma ve anlama gibi duyular, sınırlı ve zaman ve mekânla 
kayıtlı olduklarından Allah Teâlâ ile olan irtibatın devamı için farklı zaman 
ve mekânlara ihtiyaç vardır. Zaten Allah Teâlâ tarafından tesbit edilen 
kutsallar da insanların maddî ve manevi menfaatlerini sağlar. Nitekim 
Kur’ân’da bu hakikat şöyle dile getirilmiştir: واذ جعلنــا البيــت مثابــة للنــاس وامنــا 
“Kâbe’yi insanlar için toplanılacak ve emniyetli bir yer kıldık.”137 Yani 
iman tamamen psikolojik bir hal olduğundan bunun tabiî sonucu olarak 
da insan fıtratını olgunlaştıracak ve kabiliyetlerinin inkişafını sağlayacak 
olan ibadetler de söz konusu olacaktır. Çünkü ibadetsiz bir iman felsefî bir 
kanaat olmaktan öteye gitmez.

6. Günümüzde Kudsiyet Kavramı ve Psikolojik Boyut

İnsanın rûhî yapısı, Allah Teâlâ’nın varlığına ve birliğine iman etmek 
için yeterli bir kanıttır. Zaten iman, insan hayatını tamamıyla içine alan 
zihnî, iradî ve rûhî yönlerin bir araya gelmesinden meydana gelen ve 
fiillere etki ederek onlara ibadet vasfını kazandıran ve “şüpheden kesinliğe 
doğru bütün ihtimalleri içine alan kapsamlı bir kavram”138 olarak kanaat 
ve bilgiye dayanan bir kabul ediş ve rûhî bir durumdur.

Aslında “kutsalın ne olduğu algılaması esasen psikolojik bir olaydır. 
Zira kutsalın ne olduğu sonuçta bir algıdır; beşerî algılayış ve kavrayış 
üzerine kuruludur.”139 Bu kavrayış yeteneği yaratılıştan itibaren insanın 
fıtratında mevcuttur. Bütün dinlerde ortak yaşantı ve tecrübe olarak yer 
alan kudsiyet duygusu140 da fıtratın bu yapısına açık bir delildir. Denebilir 
ki, kudsiyet duygusu, insan şahsiyetinin temel unsurlarından biridir. Yani 
şahsiyetin oluşması ve gelişmesi için inanç bir temel teşkil etmektedir.141

İnsan ne sadece biyolojik fonksiyonlara sahip bir varlık ne de bilgisayar 
makinası gibi duygusuz bir varlıktır. O yemek – içmek, korkulardan emin 
137    Bakara, 2/125.
138    Habil Şentürk, Din Psikolojisi, Esra Yayınları, İstanbul, 1997, s.183.
139   Kamil Güneş, İslâm Düşüncesinde Kutsallık, İnsan Yayınları, İstanbul, I. Baskı, 2010, s. 

40 – 41.
140    Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, TDV Yayınları, Ankara, 2001, s. 131.
141    Bkz. Habil Şentürk, Din Psikolojisi, s. 185.
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olmak ve ait olduğu yere bağlanıp iman etmek gibi şeylere muhtaçtır. Bu-
nun yanında o, geçmişin ızdırabını duyan, geleceğin endişesini yaşayan ve 
ebedî olmaya iştiyak duyan bir varlıktır. Yani talep matluba delalet eder. 
Çünkü olmayan bir şey yaşanamaz ve istenemez ama var olan birçok şey-
ler ihmal edilirler.

Bunun yanında, Allah Teâlâ insana beş duyu, düşünce, tasvir, rüya, 
tahayyül, his, ilhâm, kalp, gönül, vicdan, anlama ve anladığını ifade ede-
bilme gibi birçok özellikler vermiştir. Bütün bunlarla birlikte insanların ya-
şamış olduğu psikolojik durum “Tanrı Kavramı”na imanın gerekliliğinin 
ve “dinin sadece aklî bir faaliyet olmayıp yaşanması gereken derûnî bir 
tecrübe”142 olmasının isbatıdır.

İfade edildiği gibi inanmak sadece zihnî bir faaliyet değildir. Zihnî 
yönüyle birlikte imanın psikolojik bir boyutu da vardır. Psikolojik 
yönü bulunmayan imandan zaten söz edilemez. Fıtratında bu duygular 
bulunan her insan için din kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. İnsanların stres ve 
depresyonlardan kurtulup ruhen sıhhatli bir hayat yaşayabilmeleri için bu 
ihtiyacın giderilmesi zarurîdir.

Bu ihtiyaçlara ayrıca ölüm ve yok olma korkuları da eklenince hayat 
içinden çıkılmaz bir hal alır ve bu korkular kişinin şahsiyet gelişmesini 
engeller. Bundan sonra Allah’a sığınıldığı ve bu korkular “Allah Korkusu” 
olarak yüceltildiği zaman şahsiyetin gelişmesi engellenmemiş ve stresten 
kurtulmuş olunur.  

İnsanların yeme – içme ve emniyette olma ihtiyaçlarının yanında aidiyet 
ihtiyacı da vardır. Fizyolojik ihtiyaçlar fıtrata uygun bir şekilde tatmin 
edildikten sonra, aidiyet ihtiyacı ancak ölüm korkusu karşısında insanın 
Allah Teâlâ’ya ait olduğuna inanması, zorlukları aşmak ve tahammül için 
de yine O’na sığınmasıyla giderilir. Böylece insan bir kutsala inanmak 
zorunda kalır.

Bahsi geçen ihtiyaçların karşılanması ve insanın hayatında başarılı 
olabilmesi için bağlanılan kutsalın hak veya bâtıl olması önemli değildir. 
Önemli olan kişinin o kutsala olan bağlılık derecesidir. Puta inanan, Al-
lah Teâlâ’ya inanandan daha kuvvetli inanıyorsa, Allah’a inananı ezebi-
lir. Çünkü iman, inanan kişide değer bulur. Yani iman haklılığına veya 
142    Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Ankara, 1999,  s. 118
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bâtıllığına göre değil, kuvvetine göre tesir bırakır. 

İmanın horlanarak üstü örtüldükten sonra ihtiyaçlar, korkular ve ız-
dırapların karşısındaki tahammülsüzlükle çırpınan insan, inanç boşluğu-
nun oluşturduğu psikolojiyle yanlış yerlere teveccühen bu ihtiyaçlarını 
karşılamaya kalkışmıştır. Niceleri türbeleri ve ölüleri putlaştırıp onlardan 
medet ummuş ve bu yolla cahiliye devrindeki gibi Allah ve peygamber 
adına cinayetler işlemişlerdir. Çünkü ancak Allah için lâyık olan ibadet 
ve istianeyi143 kullara veya nesnelere tevcih etmek ya da Allah korkusu 
ve peygamber sevgisinden dolayı kullara tevessül etmek imanı katleden 
birer cinayettirler.

İslam’ı tanıyamayanlar ise; ya bu cinayetleri İslam ile özdeşleştirmiş 
ya da İslam’ı, muharref Tevrat ve İncil’in şekillendirdiği Yahudilik ve Hı-
ristiyanlık ile mukayese ederek doğru ile yanlışı aynı muameleye tabi tut-
muşlardır. Oysa bugün elimizde mevcut olan Tevrat ve İnciller hakikate 
muhalif pek çok yanlışı içlerinde barındırmaktadırlar. Peygamberlerin ve-
fatından asırlar sonra zamanın din adamları tarafından kaleme alınan bu 
kitaplar, ilâhî dilini kaybedince, ilerleyen ilimler karşısında inkâra maruz 
kaldılar. İçlerindeki muharref bilgilerden dolayı ilimle çatışan bu kitaplar, 
batıda dinle ilmi birbirine rakip ve muhalif iki ayrı istikamete çekti. Fakat 
İslâm için aynı şeyleri düşünmek neden?

Bugünün insanının Allah adına yarattığı “kutsallar”, dolayısıyla içine 
düştüğü “şirk” tamamen Freud gibilerinin eseridir. Oysa İslâmiyet, insan-
da var olan korku ve endişelerini iman, sabır ve ibadetle terbiye etmeyi 
emretmiş, cemiyeti tarihte olduğu gibi şeytana maskara olmaktan kurtar-
mıştır. Yaptığı helvadan putlara tapınıp sonra onu yiyen; İslâmiyet ile şe-
reflendikten sonra Hacerü’l-Esved’e hitaben: “Senin bir taş olduğunu, ne 
bir fayda ne de bir zarar veremeyeceğini biliyorum. Eğer Resulüllah (s.a.s.) 
seni öpmeseydi asla seni öpmezdim” diyecek noktaya gelen, Şeceretü’r-
Ridvân putlaştırılmasın diye onu kesen Hz. Ömer (r.a.)’ın davranışı 
İslâm’ın Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi olmadığına en güzel bir delildir.

Günümüz insanının içinde bulunduğu stres, icra edilen dini yıkma ça-
balarının bir sonucudur. Çünkü “stresin temelinde yatan duygu “yok olma 
korkusudur.” Dıştan gelen bir saldırı karşısında gerek uzviyetin ve gerek-

143    Fatiha, 1/4
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se ruhun reaksiyonu, yok olma ihtimali karşısında vaziyet almasıdır.”144 
Ölüm korkusunu yenebilecek veya en azından azaltabilecek şey “ölüm-
le insanın tamamen yok olmayacağı ve hayatın devam edeceği” demek 
olan ahiret inancıdır. Bu da ruhun ebedîliğini kabullenmekle olur. Ölümle 
her şeyin yok olmadığı, başka bir âlemde hayatın devam ettiği gerçeğini 
İslâm’ın getirdiği delilleriyle isbatlamak mümkündür. Çünkü İslam, naklî 
delillerin yanında aklî delillere de önem verir. Aklen tatmin olup sami-
miyetle âhiretin varlığına inanan bir kişi için ölüm, yok olma anlamına 
gelen korkunç bir şey olmaktan çıkar ve stres ortadan kalkar. İnsan, asrın 
vebası olarak tarif edilen stresin ana sebebi sayılan ölüm korkusundan an-
cak dinin telkin ettiği iman sayesinde kurtulabilir. Nitekim “Nevrozlara, 
dindarlardan daha çok ateist veya agnostik kişilerde rastlandığını göste-
ren istatistiklere dikkati çeken yazarlar vardır.”145 Bu da toplumun arasına 
inançsızlık ekenlerin hasat ettikleri üründür. 

İnsanların iç âleminde ihtiyaç duyulan kutsal mefhumunu ve onun 
hissettirdiklerini anlamak, iyice tetkik etmek ve bundan hareketle sonuca 
varmaya çalışmak lazımdır. Oysa adına bilimsel dedikleri araştırmalarla 
Freud ve benzerleri elle tutulur bir şey ortaya koyamamıştır. Bunların yap-
tıkları ancak kendi kişiliklerini ifâde etmekten ibarettir. Zaten, “onun baş-
lıca buluşu olan “şuuraltı teorisi” ve onun psikanalize uygulanışı ile dinî 
hayatın yapısı ve kaynağı konusundaki teorik anlayışların arasını ayırmak 
gerekmektedir. Psikanalistler ve birkaç heyecanlı amatörler hariç “Totem 
ve Tabu”daki takdim edilen teoriyi ilim dünyası kabul etmemiştir.”146 Aşa-
ğıdaki aynen alıntılar da yukarıda söylediklerimizin özeti durumundadır:

“İnsanın psikolojik ihtiyaçları, arzuları ve hedefleri sınırsız 
iken, beş duyu ile algılayabildiği ve hükmedebildiği şeyler çok 
sınırlıdır. Evren’e hâkim olmak, sonsuza dek yaşamak, ölümün 
farkında olup ondan korkmamak sıradan bir insanın tipik ar-
zularıdır. Bir yandan bu kadar geniş ve ileriye yönelik istekle-
ri, diğer taraftan da karşılanması gereken psikolojik ihtiyaçları 
varken, insan bir virüse yenik düşebilir. Doğaya hâkim olmak 
istediği halde, tansiyonunu hatta kalp çarpıntısını bile kontrol 

144    Necati Öner, Stres ve Dinî İnanç, Ankara, 1988, s. 15.
145    Öner, Stres ve Dinî İnanç, s.14.
146    Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, (trc. Mehmet Aydın), Konya 1995, s. 29.
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edememesi, ironik bir gerçektir. İşte burada zihnin, diğer canlı-
larda bulunan yeme, içme, barınma ve üreme gibi temel ihtiyaç-
ların ötesinde soyut ihtiyaçları olduğunu da görebiliriz. Peki, bu 
ihtiyaç söz konusuysa ve o ihtiyaç karşılanmazsa sonuç ne olur? 
Yemek ihtiyacımızı karşılayamadığımız takdirde, kan şekerimiz 
düşer ve hasta oluruz. Aynı şekilde duygusal ihtiyaçlarımızı 
gideremediğimizde de ruh sağlığımız bozulur. Korkularımızı 
yenemez, kendimizi güvende hissedemeyiz. İşte bu nokta da in-
sanın kutsala inanma ihtiyacı önem kazanır… Kutsala inanmak 
insana, doğada kontrol edemediği durumlarda, kendini güçsüz 
ve yetersiz hissettiği anlarda güven ve teselli verir.”147

Sonuç

Türkçe’deki “kutsal” kavramını karşılayan, Arapça bir çok kavram var-
dır. Bunların hemen hepsi, Türkçe’de kullanmakta olduğumuz “saygı du-
yulan, kendisine ibadet edilen, aklın ve idrakin sınırlarını aşan” gibi mana-
lar ifade etmektedirler. Bu sebeple İslâmî anlayışa göre “kutsal” kavramı 
özü itibariyle bir aşkınlık fikriyle bağlantılıdır. Çünkü kelimenin ululamak 
ve hürmette bulunmak manası vardır. Temelde ancak aşkın ve kutsal ola-
na saygı duyulur; sembollere veya insanlara duyulan saygı ise o aşkın ve 
kutsal olanın bu saygıyı emretmiş olmasının bir sonucudur. Gerçekte asıl 
aşkın ve kutsal varlık Allah’tır. Dolayısıyla bütün hayırların kaynağı olan, 
buyrukları vazife olarak algılanan ve asıl saygıya layık olan da O’dur.

İslâm’da iman emredilirken tezekkür, tefekkür, te’akkul vb. ifadelerle 
aklın ve mantığın ölçüleri verilmekte; iman, akıl, mantık ve ilim temeline 
oturtulmakta ve başkalarının bâtıl anlayışlarının taklit edilmesi şiddetle 
yasaklanmaktadır.

İslâm’ın dışındaki kültür ve dinlerde ise, kutsallık anlayışı akla, man-
tığa ve ilme aykırı olup tamamen efsanelerden ve korkulardan kaynak-
lanmakta ve menfaat esasına dayanmaktadır. Bu dinlerde bir insan, bir 
hayvan veya bir taş parçası kutsal sayılıp tapınıldığında bunlara yapılan 
ibadetler için “böyledir, çünkü böyle olduğu söylenmiştir”148 açıklaması 
yeterli görülmekte ve zorunlu bir ihtiyaç olan din bu çürük temele oturtul-

147    Tarhan, İnanç Psikolojisi, s. 21 – 22.
148    Eliade, Kutsal ve Dindışı, s. 75.
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maktadır. Bu durumda da insanların manen tatmin olması, dinî yönden 
sömürülmekten kurtulması veya Darvin, Marks, Engels ve Freud gibilerin 
saldırılarına maruz kalmaması mümkün değildir. Çünkü

“Darwin ve Freud’a göre insan ile böcek aynıdır. Bu düşünceye 
göre insan tesadüfen var olan, içgüdüleri ile hareket eden, yemekten 
ve üremekten başka amacı olmayan; bencil, çıkarı peşinde koşan, 
güçlü olursa yaşayabilen bir varlıktır. Bu görüş, öldükten sonra yok 
olan, kimseye hesap verme mecburiyeti taşımayan, sevgi ile cinsel-
liği eş değer şekilde yaşayan, sorumsuz, özgür ve bağımsız, arzuları 
peşinde koşan insan modelini savunmaktadır.”149 

İslâm’a göre “din”, insanın fıtratında var olan ve önü alınamayan bir 
ihtiyaç olup “Mutlak Kutsal” olan Allah Teâlâ’dan kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla hem kutsalın hem de dinin yegâne kaynağı Allah Teâlâ 
sayılmakta ve “kutsal” sadece dinin içinde bir sembol olarak yer 
almaktadır. Muharref ilâhî dinlerde de “kutsal”; ruhban sınıfının indî 
ve mantıksız görüşleri olan “Tanrının varlıkta tezahür ettiği” inancından 
kaynaklanmaktadır. İlkel kabile dinlerinde ise “kutsallık” anlayışını 
korku, endişe, ihtiyaç, menfaat ve efsaneler şekillendirmektedir.

Yahudilikte Hz. Uzeyir (a.s.), Hıristiyanlıkta da Hz. İsa (a.s.) Tanrı’nın 
bir tezahürü olarak görülüp kutsal addedilirken;150 İslâm’da Allah, hiçbir 
varlıkta tezahür etmemekte ve varlık Allah’tan ayrı olarak Allah’ın sıfatla-
rının tezahür ettiği şeyler değil, ancak O’nun varlığına delalet eden şeyler 
olarak görülmektedir.

İslâm’daki “kutsallık” akla ve mantığa uygundur. Ancak insan aklının 
her şeyi idrak etmekten aciz olduğu bilinmelidir. İslâm’daki takdis 
akla aykırı değildir ama akıl her zaman bu takdisin hikmetlerini idrak 
edememiş olabilir.

149    Tarhan, İnanç Psikolojisi, s. 24
150    Bkz. 9/Tevbe, 30 – 31; 4/Nisa, 171; 5/Maide, 17 ve 72.
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Kabir Azâbı İle İlgili Bazı Hadîslerin 
Metin ve İçerikleri Üzerine Bir İnceleme

Veysel ÖZDEMİR*  

Özet
Hadîs değerlendirmeleri isnâd ve metinler üzerinde yapılacak 

araştırmalar neticesinde yapılır. İşbu kuraldan hareketle bazı çevre-
lerce zayıf veya makul olmadığı gerekçesiyle reddolunan kabir azâbı 
ile alakalı bazı hadîslerin sıhhat değerlendirmesi hedeflenmiştir. Bu 
hedef doğrultusunda mezkûr hadîslerin isnâdları bir önceki makale-
mizde ele alınarak incelenmiş ve isnâdları bakımından sahîh olduk-
ları sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada ise aynı hadîslerin metin ve 
içerikleri üzerine araştırmalarda bulunarak sıhhatleri sorgulanacak-
tır. Hadîslerin metin ve içeriklerinin tenkît ve tetkikleri bazı usul ve 
esaslara göre yapılan ilmi bir işlemdir. Buna göre metin tenkîdinde 
hadîslerin bütün metinleri bir araya getirilerek orjinale en yakın metin-
ler aranacaktır. İçerikleri ise Kur’ân’a, hadîslere, tarihe, akla ve bilimsel 
gerçeklere arz edilerek bu alanlara uygunluğu tartışılacak, neticede ise 
hadîslerin metin ve içerik yönünden sıhhati noktasında değerlendir-
melerimizi arz edeceğiz.

Anahtar kelimeler: Metin Tenkîdi, İçerik Tetkiki, Kabir Azâbı, 
Sünnet, Hadîs, Hurma Dalı, Koğuculuk, İdrar.

A Study on Text and Content of some Hadith Related to the Pu-
nishment of the Grave

Abstract

The assessments of Hadith are done according to the result of the 
search have been carried on attributed and text. Starting from these 
rules, it is aimed to evaluate the health of some hadith related to gra-
ve punishment that are seen weak or unreasonable by some sections. 
According to this aim, the attribution of mentioned hadith was dealed 

*1  Yrd.Doç.Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı [veysel23@gmail.
com].
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in our previous article and was concluded that they were genuine in 
terms of attributing. In this study, the health of the same hadith will 
be questioned by making research on the text and content. The criti-
cisms and investigations on the text and content of Hadith is a scienti-
fic process that made   according to certain procedures and principles. 
According to this, the closest texts to the original will be looked for by 
bringing all the hadith texts together in textual criticism. And the con-
tents will be discussed by offerring to the areas of the Qur’an , hadith 
, history, mind and to the scientific facts of conformity, and then, we 
will present our evaluations about the health of the hadith at the point 
of the text and content.

Keywords: Textual Criticism, Contextual Criticism, Punishment of 
the Grave, Sunnah, Hadith, Palm Branch, Bandy About, Urine.

Giriş

Tarih boyunca hadîsleri kabulde birbirinden farklı değerlendirme-
ler olagelmiştir. Muâsır âlimlerden Babanzâde Ahmed Naim (ö. 1934) 
hadîs rivâyetlerinin kabulünde öne çıkan yaklaşımları üç başlık altında 
toplamaktadır. Birinci grup; en büyük önemi isnâda vererek, isnâdının 
muttasıl, râvîlerinin de sika olması hâlinde başka bir araştırma yapmak-
sızın hadîsin sıhhatine hükmetmektedir. Bu görüşe göre birbirine muhalif 
iki rivâyetten daha sika olan râvînin hilafına olan şaz rivâyete dâhi sahîh 
hükmü verilmektedir. İkincisi ise senede hiçbir ehemmiyet vermeden 
metne bakıp, metnin muhtevâsının makul olması, mezhep ve meşrebine 
uyması hâlinde o hadîslerle amel etmektedir. Hatta bazı fırkalar kendi 
mezhebine muvafık görmedikleri hadîsleri her türlü illetten sâlim olma-
sına rağmen “akla aykırıdır” diyerek reddetmişler, mezheplerine muva-
fık gelen zayıf hadîsleri ise kabul etmişlerdir. Üçüncü grup ise hadîslerin 
kabulünde isnâd ve metne dengeli bir şekilde yaklaşıp, Hz. Peygamber’in 
kastını sened ve metni beraberce araştırma metodunu tercih etmişlerdir. 
Bu son grubu Ahmed Naim mu’tediller olarak takdim etmiştir1. Buna göre 
hadîs değerlendirmesi sadece akıl perspektifinden değil; hadîsin sened, 
metin ve daha birçok etkileyici unsuru göz önüne alınarak bütünlük içeri-
sinde yapılmalıdır.

1  Babanzâde Ahmed Naim, Hadîs Usûlü ve Hadîs Istılâhları, (Yay. haz. Hasan Karayiğit), Dü-
şün Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 274-75.
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Hz. Peygamber’in hasâisinden kaynaklanan sözleri veya yapmış ol-
duğu birtakım davranışlarının yazılı formu olan hadîsleri aklî olup olma-
dıklarından hareketle değerlendirmek veya hadîsçileri bu gibi hadîsleri 
eserlerinde tahrîc etmelerinden ötürü itham etmek doğru olmasa gerektir. 
Çünkü bir hadîsin sahîh veya zayıf olduğuna ancak bazı merhalelerden 
sonra hükmedilebilir. Nitekim hadîsler sıhhat bakımından değerlendir-
meye tâbi tutulurken isnâdlar yani o haberi nakleden râvîlerin durumları 
araştırılır ve ilgili râvîlerin hadîsi aslına uygun olarak nakledip etmedikle-
ri tedkîk edilir. Dolayısıyla bir haberin doğru olmasının ilk şartı güvenilir 
kişiler tarafından nakledilmesidir. Bu yüzden hadîs âlimleri hadîslerin 
sıhhat değerlendirmesinde önceliği isnâda vermişlerdir. Biz de ilk çalış-
mamızda Hz. Peygamber’e nispet edilen ve kabirde azâb gören kişi veya 
kişilerin mezarlarına hurma dalı dikerek azâblarının hafifletilmesini te-
menni ettiği hadîsler; senedleri bakımından incelenmiş ve isnâdlarının 
sahîh oldukları sonucuna varılmıştır2. Ancak bir hadîse sahîh hükmü 
verebilmek için metninin de Hz. Peygamber’e aidiyetinin tespit edilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada mezkûr hadîsler metinleri ve içerikleri bakı-
mından tenkîde tâbi tutulacaktır. 

Târih boyunca birçok âlim, idrardan sakıdırma, gıybet ve koğuculuğun 
büyük günah oluşu gibi konularda kabir azâbı ile ilgili rivâyetleri delil 
olarak kullanmıştır. Ne var ki son zamanlarda dini nasları, özellikle de 
hadîsleri sistemsiz ve disiplinsiz bir şekilde önce akıl süzgecinden geçir-
me, bir başka deyişle hadîsleri kabul veya red konusunda aklı esas alma 
düşüncesindeki bazı kimseler bu gibi hadîsleri, akla uygun olmadıkları 
ve mantık dışı oldukları gerekçesiyle reddetmektedirler. Hadis tenkidinde 
elbette akıl kriteri de vardır ancak önem sırasına göre öncelikli olanların 
ihmal edilmesi ayrıca bir usul hatası olarak ortada durmaktadır. Bu çalış-
manın asıl hedefi ise “Kabir azâbı”nın varlığını isbat etmek olmayıp, bu 
konuya delil olarak kullanılan ve akla muhalif olduğu iddiasıyla reddedi-
len rivâyetlerden birinin sıhhat değerlendirmesini yapmaktır. 

Hadîslerin metinlerinin tenkîd veya tedkîki ile içerikleri veya 
muhtevâlarının tenkîd ya da tahlîlinin bazı usûl ve esasları vardır3. Bu 
2  Bkz. Veysel Özdemir, “Kabir Azâbı İle İlgili Bazı Hadîslerin İsnadları Üzerine Bir İncele-

me”, EKEV Akademi Dergisi – Sosyal Bilimler -, 2014, cillt: XIX, sayı: 59, s. 265-330.
3  Metin tetkîk veya tenkîd usûlü için bkz. M. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadîs Metodolojisi, 

Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2002, s. 167-70; Salahattin Polat, Metin Tenkîdi, İFAV, İstanbul, 
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çerçevede hadîslerin önce metinleri tenkîd ve tedkîke tâbi tutulacak yani 
hadîslerin bütün tarîkleri bir araya getirilmek sûretiyle metinler arasında-
ki muhtemel farklılıklar tespit edilerek metin; tashîh ve yeniden inşa edi-
lecek4, böylelikle mümkün olan en sağlıklı metnin ortaya çıkarılmaya çalı-
şılacaktır5. Daha sonra hadîsin içeriği veya muhtevâsı Kur’ân’a, hadîslere, 
tarihi bilgilere ve akla arz edilip son olarak bilimsel veriler ışığında izâh 
edilme imkânı tartışılacaktır.

A. Hadîs Metinlerinin Tenkîd veya Tedkîki

Hadîs metinlerinin sağlam olup olmadığının ortaya çıkarılması ya da 
tashîh edilmesi bazı usûl ve esaslara göre yapılmaktadır. Aslında metin 
tenkîd veya tedkîki, sened tenkîdinden bağımsız değildir. Çünkü metnin 
tenkîdi için ilk önce hadîsin bütün varyantlarının toplanması yani hadîsin 
tahrîcinin yapılarak isnâd şemasının oluşturulması gerekmektedir ki ön-
ceki çalışmamızda bu yapılmıştı. Bu çalışmada ise hadîsin bütün metinleri 
bir araya getirilerek varsa metinlerdeki lafız farklılıkları, râvîlerden, mânâ 
ile rivâyetten, ihtisâr veya takti’den kaynaklanan tasarruflar ortaya çıkar-
tılıp, orjinale en yakın metin inşa edilmeye çalışılacaktır6. Burada öncelikle 
hadîslerin tüm tarîklerine ait metinler birbirlerine yakınlıklarına göre zik-
redilecektir.

a. Hadîslerin tespit edilebilen bütün rivâyetleri

Kabirler üzerine hurma çubuğu dikerek kabirde yatanların azâblarının 
hafifletilmesinin ümit edilmesi ile ilgili Hz. Peygamber’e isnâd edilen 
hadîsler, metinlerindeki farklılıklardan dolayı üç grupta incelenecektir. 
Nitekim hadîslerin metinlerine bakıldığında bu rivâyetlerin üç farklı ola-
ya işaret ettiği, dolayısıyla üç grup altında değerlendirilmeye müsait ol-
dukları görülür. Her ne kadar Nevevî (ö. 676)7, Ebû’l-Abbâs el-Kurtubî (ö. 

2010, s. 303-305. Metin veya içerik tenkîd usûlü ya da esasları için bkz. Kırbaşoğlu, a.g.e., s. 
185-328; Misfir b. Gurmillah ed-Dümeynî, Hadîs’te Metin Tenkîdi Metotları, (çev: İlyas Çele-
bi, Adil Bebek, Ahmet Yücel), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 54-95; Mustafa Ertürk, 
Metin Tenkîdi (Gayb ve Fiten Hadîsleri Örneği), Fecr Yayınevi, Ankara, 2005, s. 59-105.

4  Polat, Metin Tenkîdi, s. 295.
5  Kırbaşoğlu, Alternatif Hadîs Metodolojisi, s. 170-71.
6  Polat, Metin Tenkîdi, s. 303. Metin inşası hakkında geniş bilgi için bkz. Mehmet Emin Özaf-

şar, Hadîsi Yeniden Düşünmek Fıkhî Hadîsler Bağlamında Bir İnceleme, Ankara Okulu Yayınla-
rı, Ankara, 1998, s. 195-234. 

7  Hâfız Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, (thk. Abdulazîz 
b. Abdillah b. Bâz), I-XIII+I, Dâru’l-Feyhâ, Dımaşk, 1421/2000, I, 417; Bedrûddîn Ebî Mu-
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656)8 ve Enbiya Yıldırım9 bu rivâyetlerin hepsinin bir olaya ait olduğunu 
beyân etse de İbn Hacer (ö. 852)10, el-Aynî (ö. 855)11, eş-Şınkîtî (ö. 1354)12 ve 
el-Cilânî13 bu hadîslerin üç, Ebû Abdillah el-Kurtubî (ö. 671) ise iki farklı 
zamanda yaşanmış olaylar olduğunu ifade etmişlerdir14. Kâdı ‘Iyâz (ö. 544) 
da bu çalışmada üçüncü hadîs olarak adlandırılan Câbir rivâyeti ile birinci 
hadîsin birbirinden faklı olup olmadığı hususunda mütereddit kaldığını 
beyân etmiştir15.

Birinci hadîs Ebû Bekre (ö. 51), Ebû Hureyre (ö. 58), İbn Abbâs (ö. 68), 
Câbir b. Abdillah (ö. 78), Ebû Umâme (ö. 86) ve Enes b. Mâlik (ö. 93), ikinci-
si Ebû Hureyre ve Ya’lâ b. Siyâbe (ö. ?), üçüncüsü ise sadece Câbir yoluyla 
Hz. Peygamber’den nakledilmiştir. Bu üç hadîsten bir ve ikincisi, kaynak-
larda birçok tarîkten, üçüncüsü ise sadece bir tarîkten rivâyet edilmiştir. 
Çok sayıda tarîki olan ilk iki hadîsin metinlerinde birbirlerinden farklı 
lafızlarının olup olmadığını tespit etmek için bütün tarîklerin bir araya ge-
tirilmesi gerekmektedir. Bunun için ise öncelikle Hz. Peygamber’den bu 
hadîsi alan sahâbîler ve onların kaynaklardaki metinleri, birbirlerine en 
yakın tarîkleri yani aynı sahâbî, tâbiî veya etbâuttâbiînden gelen metin-
ler peşpeşe sunulmak suretiyle ayrı ayrı tablolar halinde gösterilecektir. 
Ancak bu işlem yapılırken her bir hadîs – aşağıdaki maddelere göre – altı 
kısım hâlinde düşünülecek ve hadîsler tablolar içerisinde verilirken orjinal 

hammed Mahmûd b. Ahmed el-Aynî, Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, (thk. Abdullah 
Mahmûd Muhammed Ömer), I-XV, Dâru’l-Kutubî’l-İlmiyye, Beyrût, 2009, III, 178. İbn Ha-
cer ve el-Aynî Nevevî’nin bu görüşte olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedirler. Ancak 
Nevevî’nin Şerh’ine baktığımızda bu yoruma açık bir şekilde değinmediği, olsa bile bunun 
bir îmanın ötesine geçemeyeceğini, hatta ifadelerinden bu neticenin çıkmayacağını dâhi 
söyleyebiliriz. Bkz. Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, Sahîhu Müslim bi Şerhi’n-Nevevî, 
I-IX, Mektebetü’l-Îmân, Kâhire, tsz. II, 175. 

8  Ahmed b. Ömer b. İbrahim el-Kurtubî, el-Mufhim limâ Eşkele min Telhîsi Kitâbi Müslim, (thk. 
Muhyiddin Dîb Metû, Yûsuf Ali Büdeyvî, Ahmed Muhammed es-Seyyid, Mahmûd İbra-
him Bezzâl), I-VII, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 1417/1996, I, 553.

9  Enbiya Yıldırım, Geleneksel Hadîs Yorumculuğu, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2007, s. 289.
10  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 416-17.
11  el-Aynî, Umdetu’l-Kârî, III, 178.
12  Muhammed el-Hıdr eş-Şınkîtî, Kevseru’l-Me’âni’d-Derârî fî Keşfi Habâyâ Sahîhi’l-Buhârî, 

I-XIV, Müessesetü’r-Risâle, Beyrût, 1415/1995, V, 138.
13  Fadlullah el-Cilânî, Fadlullahi’s-Samed fî Tevdîhi’l-Edebi’l-Müfred, I-II, Mektebetü Dâri’l-

İstikâme, y.y., 1416/1995, II, 199.
14  Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Kurtubî, et-Tezkire fî Ahvâli’l-Mevtâ ve 

Umuri’l-Âhire, (thk. I’sâmuddîn es-Sebâbitî), Dâru’l-Hadîs, Kâhire, 1424/2003, s. 116.
15  Ebû’l-Fadl ‘Iyâz b. Mûsâ b. ‘Iyâz el-Yahsûbî, İkmâlu’l-Mu’lim bi Fevâidi Müslim, (thk. Yahyâ 

İsmail), I-VII, Dâru’l-Vefâ, y.y., 1419/1998, II, 120.
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metinlerindeki cümleler bu altı bölüm altında tasnif edilecektir. Bu altı bö-
lüm şu bilgileri içermektedir: 

1. Râvînin, olayın gerçekleştiği yere dair bilgi verdiği veya olaya ait 
giriş yaptığı bölüm. 

2. Hz. Peygamber’in kabirlerde yatan kişilerin azâb gördüğünü 
haber verdiği bölüm.

3. Hz. Peygamber’in kabirlerdeki kişilerin azâb görme sebeplerinin 
ne olduğu hakkında bilgi verdiği bölüm.

4. Hz. Peygamber’in hurma dalı istemesi ve bunun getirilmesi ile il-
gili bilginin yer aldığı bölüm.

5. Hurma dalını kabirlere kimin, nasıl ve ne şekilde koyduğuna dair 
bilginin olduğu bölüm.

6. Hurma dalının ne için kabirlere koyulduğuna dair bilginin bulun-
duğu bölüm.

1. Birinci Hadîs
1.1. İbn Abbâs’dan gelen rivâyetler16

İbni Abbâs’tan gelen rivâyet çok sayıda kollara ayrıldığı için İbn 
Abbâs’dan hadîsi alan iki tâbiî âlim Mücâhid b. Cebr (ö. 102) ve Tâvus b. 
Keysân’dan (ö. 106) gelen rivâyetler ayrı başlıklar hâlinde verilecektir.

16  Bu tablolarda musannif adları altında hadîslerin isnâd şemalarında kullanılan kodla-
rın anlamı şöyledir: İA: İbn Abbâs, M: Mücâhid b. Cebr, T: Tâvus b. Keysân, V: Veki’ b. 
Cerrâh, EM: Ebû Mu’âviye Muhammed b. Hâzım, AZ: Abdulvâhid b. Ziyâd, C: Cerîr b. 
Abdilhamîd, EB: Ebû Bekre, B: Bahr b. Merrâr, AB: Abdurrahman b. Ebî Bekre, CA: Câbir 
b. Abdillah, EM: Enes b. Mâlik, EU: Ebû Umâme, EH: Ebû Hureyre, Y: Ya’lâ b. Siyâbe. Mu-
sannıf adları bölümlerinde zikredilen dipnotlar, makalenin sonunda topluca verilecektir.
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1.1.1. Mücâhid b. Cebr ← İbn Abbâs tarîkiyle gelen rivâyetler 

M
us

an
nı

f A
dı

-1-
Râvînin 
olayın 

gerçekleşti-
ği yere dair 
bilgi ver-
diği veya 
olaya ait 

giriş yaptı-
ğı bölüm

-2-
Hz. 

Peygamber’in 
kabirlerde 
yatan kişi-
lerin azâb 

gördüğünü 
haber verdiği 

bölüm

-3-
Hz. 

Peygamber’in 
kabirlerdeki 

kişilerin 
azâb görme 

sebeplerinin 
ne olduğu 
hakkında 

bilgi verdiği 
bölüm

-4-
Hz. 

Peygamber’in 
hurma dalı 
istemesi ve 
bunun ge-

tirilmesi ile 
ilgili bilginin 

yer aldığı 
bölüm

-5-
Hurma da-
lını kabir-
lere kimin, 

nasıl ve 
ne şekilde 

koyduğuna 
dair bilgi-
nin olduğu 

bölüm

-6-
Hurma dalının 
ne için kabirle-
re koyulduğu-
na dair bilgi-

nin bulunduğu 
bölüm

Ta
yâ

lîs
î1 

(İ
A

-M
-1

) Resûlullah 
(s.a.s.) iki 

kabrin 
başına ge-

lince şunları 
söyledi:

“Şüphesiz şu 
iki kişi azâb 
görüyor an-
cak azâbları 
büyük bir 

şeyden dolayı 
da değildir.”

“Onlardan 
biri insanların 
etlerini yiyor-
du. Diğeri ise 
koğucuydu.”

Sonra yaprak-
ları soyulmuş 
taze bir hur-

ma dalı istedi. 
Dal getirilince 
ikiye böldü.

Bir yarısını 
bu kabre, 

öbür yarısı-
nı ise diğer 

kabrin üstü-
ne koydu.

“Bu iki çubuk 
yaş kaldığı 
müddetçe 

bu şahısların 
azâblarının 

hafifletilmesini 
umuyorum.” 

buyurdu.

İb
n 

H
ib

bâ
n2 

(İ
A

-M
-2

)

Resûlullah 
(s.a.s.) 

iki kabre 
uğradığın-
da şunları 

söyledi:

“Şüphesiz şu 
iki (kabirde 
yatan) kişi 
azâb görü-
yor ancak 
azâbları 

büyük bir 
şeyden dolayı 
da değildir.”

“Koğuculuk 
ve bevl.”

Sonra yaprak-
ları soyulmuş 
taze bir hur-

ma dalı istedi. 
Dal getirilince 
ikiye böldü.

Her bir 
yarısını bir 

kabrin üstü-
ne koydu.

“Bu iki çubuk 
kuruyana kadar 

bu şahısların 
azâblarının 

hafifletilmesini 
umuyorum.” 

buyurdu.

Be
zz

âr
3 
(İ

A
-M

-3
)

Metni yok

A
hm

ed
 b

. H
an

be
l4 

(İ
A

-M
-4

)

Resûlullah 
(s.a.s.) 

Medîne’nin 
bostanla-
rından bir 

bostana uğ-
radığında 

kabirlerinde 
azâb olunan 
iki insanın 
sesini işitti.

Bazı şeyler 
zikretti ve 
şöyle dedi: 
“İki çubuk 
kuruyana 

kadar veya 
kurumadığı 
müddetçe.” 

buyurdu.
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Bu
hâ

rî
5 
(İ

A
-M

-5
)

Resûlullah 
(s.a.s.) 

Medîne’nin 
bostan-
larından 
birinden 

çıktığında 
kabirlerinde 
azâb olunan 
iki insanın 
sesini işitti 

ve şöyle 
dedi:

“Bunlar azâb 
olunuyorlar, 

bunların azâb 
olunmaları 
büyük bir 

şeyden dolayı 
değildir.”

“Şu muhakkak 
ki, onların 
günâhları 

(Allah katın-
da) elbette 

büyüktür: Biri 
idrarından sa-
kınmaz, diğeri 
ise koğuculuk 

ederdi.”

Daha sonra 
yaprakları 
soyulmuş 

taze bir hur-
ma dalı istedi, 
dalı iki parça 
etti veya ikiye 

böldü.

şunun 
kabrine bir 
parça, şu-

nun kabrine 
de bir parça 

koydu.

“Bu çubuklar 
kurumayıp 

yaş kaldıkları 
müddetçe, 
bunlardan 

azâbın hafif-
letilmesi ümit 
ediyorum.” 
buyurdu.

Bu
hâ

rî
6 
(İ

A
-M

-6
)

Resûlullah 
(s.a.s.) 

Medîne 
veya 

Mekke’nin 
bostanların-
dan birine 
uğradığın-
da kabirle-
rinde azâb 
olunan iki 

insanın 
sesini işitti 

ve şöyle 
dedi:

“Bunlar azâb 
olunuyorlar, 

bunların azâb 
olunmaları 
büyük bir 

şeyden dolayı 
değildir.”

“Evet, onların 
biri idrarından 

sakınmazdı, 
diğeri ise 

koğuculuk 
yapardı”.

Sonra yaprak-
ları soyulmuş 
yaş bir hurma 

dalı istedi. 
Dalı iki par-
çaya ayırdı.

Her birinin 
kabri üzeri-
ne bir parça 

koydu.

Ya Resûlallah! 
Bunun niçin 
yaptınız? de-
nildi. “Bunlar 
yaş kaldıkları 

müddetçe veya 
kuruyuncaya 
kadar onlar-
dan azâbın 

hafifletilmesini 
umuyorum.” 

buyurdu.

Eb
û 

D
âv

ud
7 
(İ

A
-M

-7
)

Resûlullah 
(s.a.s.) 

iki kabre 
uğradığın-
da şunları 

söyledi:

“Bunlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebebi 
de büyük bir 
şey değildir.”

“Şu idrarından 
sakınmaz, şu 
ise koğuculuk 

yapardı.”

Sonra yaprak-
ları soyulmuş 
yaş bir hurma 

dalı istedi. 
Dalı iki par-
çaya ayırdı.

Bir parçası-
nı kabirleri-
nin birinin 

üzerine, 
diğerini de 
öbürünün 

üzerine 
dikti.

“Bu dallar ku-
rumadıkça on-
lardan azâbın 

hafifletilmesini 
umarım.” 
buyurdu.
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N
es

âî
8 
(İ

A
-M

-8
)

Resûlullah 
(s.a.s.) 

Mekke veya 
Medîne’nin 
bostanların-
dan birine 
uğradığın-
da, kabirle-
rinde azâb 
olunan iki 
insanın se-
sini işitince 
şöyle dedi:

“Bunlar azâb 
görüyorlar 

ama bunların 
azâb görme-

leri büyük bir 
şeyden dolayı 

değildir.”

“Evet, onların 
biri idrarından 

sakınmaz, 
diğeri ise 

koğuculuk 
yapardı.”

Sonra yaprak-
ları soyulmuş 
yaş bir hurma 

dalı istedi. 
Dalı iki par-
çaya ayırdı.

Her birinin 
kabri üzeri-
ne bir parça 

koydu.

Ya Resûlallah! 
Bunun niçin 
yaptınız? de-
nildi. “Bunlar 
yaş kaldıkları 

müddetçe veya 
kuruyuncaya 
kadar onlar-
dan azâbın 

hafifletilmesini 
umuyorum.” 

buyurdu.

İb
n 

H
uz

ey
m

e9 
(İ

A
-M

-9
)

Resûlullah 
(s.a.s.) 

Mekke veya 
Medîne’nin 
bostanların-
dan birine 
uğradığın-
da, kabirle-
rinde azâb 
olunan iki 
insanın se-
sini işitince 
şöyle dedi:

“Bunlar azâb 
görüyorlar 

ama bunların 
azâb görme-

leri büyük bir 
şeyden dolayı 

değildir.”

“Evet, onların 
biri idrarından 

sakınmaz, 
diğeri ise 

koğuculuk 
yapardı.”

Sonra yaprak-
ları soyulmuş 
yaş bir hurma 

dalı istedi. 
Dalı iki par-
çaya ayırdı. 

Her birinin 
kabri üzeri-
ne bir parça 

koydu.

Ya Resûlallah! 
Bunun niçin 
yaptınız? de-
nildi. “Bunlar 
yaş kaldıkları 

müddetçe veya 
kuruyuncaya 
kadar onlar-
dan azâbın 

hafifletileceğini 
umuyorum.” 

buyurdu.

Be
zz

âr
10

 (İ
A

-M
-1

0)

Metni yok

1.1.2. Tâvus b. Keysân ← İbn Abbâs tarîkiyle gelen rivâyetler 

tarîkiyle gelen bu rivâyeti el-A’meş’den dört öğrencisi; Veki’ b. Cerrâh, 
Ebû Mu’âviye, Abdülvâhid b. Ziyâd ve Cerîr b. Abdilhamîd almış ve bun-
lardan sonra birçok kaynakta zikredilmiştir. Hadîsin kaynaklardaki me-
tinlerini daha iyi tefrîk edebilmek için bu dört kol ayrı başlıklar hâlinde 
verilecektir.
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 1.1.2.1  Veki’ b. Cerrâh ← el-A’meş ← Mücâhid ← Tâvus ← İbn Abbâs 
tarîkiyle gelen rivâyetler   

V
ek

i’ 
b.

 C
er

râ
h11

  (
İA

-T
-V

1)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dalı 
iki parçaya 
ayırdı.

Bir parça-
sını ka-
birlerinin 
birinin 
üzerine, 
diğerini de 
öbürünün 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın 
hafifletil-
mesini 
umarım.” 
buyurdu.

A
hm

ed
 b

. H
an

be
l12

 (İ
A

-T
-V

2)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idra-
rından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğucu-
luk yapar-
dı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
aldı ve iki 
parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parçayı 
bir kabrin 
üzerine 
dikti.

(Etrafında 
bulunanlar) 
Ya Resûlallah! 
Bunun niçin 
yaptınız? 
dediler. 
Resûlullah 
da “Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın 
hafifletil-
mesini 
umarım.” 
buyurdu.

İb
n 

Eb
î Ş

ey
be

13
 (İ

A
-T

-V
3)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onların 
biri id-
rarından 
sakınmaz, 
diğeri 
ise ko-
ğuculuk 
yapardı.” 
buyurdu.

İb
n 

M
âc

e14
 (İ

A
-T

-V
4)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idra-
rından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğucu-
luk yapar-
dı.”



65

  Kabir Azâbı İle İlgili Bazı Hadîslerin Metin ve İçerikleri Üzerine Bir İnceleme

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

4)
 S

ay
ı: 

3 

H
en

nâ
d 

b.
 S

er
î15

 (İ
A

-T
-V

5)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
aldı ve iki 
parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın 
hafifletil-
mesini 
umarım.” 
buyurdu.

Eb
û 

D
âv

ud
16

 (İ
A

-T
-V

6)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.

N
es

âî
17

 (İ
A

-T
-V

7) Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.

Ta
hâ

vî
18

  (İ
A

-T
-V

8)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.

Bu
hâ

rî
19

 (İ
A

-T
-V

9)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.
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M
üs

lim
20

 (İ
A

-T
-V

10
)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
koğucu-
luk yapar, 
diğeri 
ise idra-
rından 
sakınmaz-
dı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.

Fe
se

vî
21

 (İ
A

-T
-V

11
)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
koğucu-
luk yapar, 
diğeri 
ise idra-
rından 
sakınmaz-
dı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.

Ti
rm

iz
î22

 (İ
A

-T
-V

12
)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.” 
buyurdu.

Be
zz

âr
23

 (İ
A

-T
-V

13
)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu ko-
ğuculuk 
yapar şu 
ise idra-
rından 
sakınmaz-
dı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
üstüne, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
üstüne 
koydu.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.

İb
nu

’l-
C

âr
ûd

24
 (İ

A
-T

-V
14

)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.
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Eb
û 

A
vâ

ne
25

 (İ
A

-T
-V

15
)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Şu id-
rarından 
sakınmaz, 
şu ise ko-
ğuculuk 
yapardı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
aldı ve iki 
parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parçayı 
bir kabre 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.

Be
yh

ak
î26

 (İ
A

-T
-V

16
)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları söy-
ledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idra-
rından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğucu-
luk yapar-
dı.”

Sonra 
yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma dalı 
istedi. Dal 
getirilince 
iki parçaya 
ayırdı. 

Bir parça-
sını şunun 
kabrinin, 
diğer 
parçasını 
da şunun 
kabrinin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan 
azâbın hafif-
letilmesini 
umarım.” 
buyurdu.

 1.1.2.1. Ebû Mu’âviye ← el-A’meş ← Mücâhid ← Tâvus ← İbn Abbâs 
tarîkiyle gelen rivâyetler  

İb
n 

Eb
î Ş

ey
be

27
 (İ

A
-T

-E
M

1)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idrarından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğuculuk 
yapardı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parça-
yı bir 
kabrin 
üzerine 
dikti.

(Etrafında bu-
lunanlar) Ya 
Resûlallah! Bunun 
niçin yaptınız? de-
diler. Resûlullah 
da “Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan azâbın 
hafifletilmesini 
umarım.” buyur-
du.

İb
n 

M
âc

e28
 (İ

A
-T

-E
M

2)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
yeni kabre 
uğradığın-
da şöyle 
dedi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idrarından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğuculuk 
yapardı.”
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A
hm

ed
 b

. H
an

be
l29

  (İ
A

-T
-V

3)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idrarından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğuculuk 
yapardı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parça-
yı bir 
kabrin 
üzerine 
dikti.

(Etrafında bu-
lunanlar) Ya 
Resûlallah! Bunun 
niçin yaptınız? de-
diler. Resûlullah 
da “Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan azâbın 
hafifletilmesini 
umarım.” buyur-
du.

Bu
hâ

rî
30

  (İ
A

-T
-E

M
4)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idrarından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğuculuk 
yapardı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parça-
yı bir 
kabrin 
üzerine 
dikti.

(Etrafında bu-
lunanlar) Ya 
Resûlallah! Bunun 
niçin yaptınız? de-
diler. Resûlullah 
da “Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan azâbın 
hafifletilmesini 
umarım.” buyur-
du.

N
es

âî
31

 (İ
A

-T
-E

M
5)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idrarından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğuculuk 
yapardı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parça-
yı bir 
kabrin 
üzerine 
dikti.

(Etrafında bu-
lunanlar) Ya 
Resûlallah! Bunun 
niçin yaptınız? de-
diler. Resûlullah 
da “Bu dallar 
kurumadıkça 
onlardan azâbın 
hafifletilmesini 
umarım.” buyur-
du.

Eb
û 

A
vâ

ne
32

 (İ
A

-T
-E

M
6)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idrarından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğuculuk 
yapardı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parçayı 
bir kabre 
dikti.

“Bu dallar kuru-
madıkça onlardan 
azâbın hafifletil-
mesini umarım.” 
buyurdu.
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1.1.2.1. Abdulvâhid b. Ziyâd ← el-A’meş ← Mücâhid ← Tâvus 
← İbn Abbâs tarîkiyle gelen rivâyetler   

A
bd

 b
. H

um
ey

d33
 (İ

A
-T

-A
Z1

)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar ka-
birlerinde 
azâb görü-
yorlar, azâb 
görmeleri-
nin sebebi 
de büyük bir 
şey değildir.

“Onlar-
dan biri 
koğuculuk 
yapar, 
diğeri ise 
idrarından 
sakınmaz-
dı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parçayı 
bir kab-
rin baş 
tarafına 
dikti.

“Bu iki dal 
kuruyana 
kadar onla-
rın azâbının 
hafifletil-
mesini 
umarım.” 
buyurdu.

D
âr

im
î34

 (İ
A

-T
-A

Z2
)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey de-
ğildir.”

“Onlar-
dan biri 
koğuculuk 
yapar, 
diğeri ise 
idrarından 
sakınmaz-
dı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parçayı 
bir kab-
rin baş 
tarafına 
dikti.

“Bu dallar 
kuruyana 
kadar onla-
rın azâbının 
hafifletil-
mesini 
umarım.” 
buyurdu

Be
yh

ak
î35

 (İ
A

-T
-A

Z3
)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar azâb 
görüyorlar, 
azâb görme-
lerinin sebe-
bi de büyük 
bir şey de-
ğildir.”

“Onlar-
dan biri 
koğuculuk 
yapar, 
diğeri ise 
idrarından 
sakınmaz-
dı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parça-
yı bir 
kabrin 
üzerine 
dikti.

(Etrafında 
bulunanlar) 
Ya Resûlallah! 
Bunun niçin 
yaptınız? 
dediler. 
Resûlullah da 
“Bu dallar ku-
rumadıkça on-
lardan azâbın 
hafifletil-
mesini 
umarım.” 
buyurdu.



70

Veysel ÖZDEMİR

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

4)
 S

ay
ı: 

3 

 1.1.2.2. Cerîr b. Abdilhamîd ← el-A’meş ← Mücâhid ← Tâvus ← İbn 
Abbâs tarîkiyle gelen rivâyetler  

Bu
hâ

rî
36

 (İ
A

-T
-C

1)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar ka-
birlerinde 
azâb görü-
yorlar, azâb 
görmelerinin 
sebebi de 
büyük bir 
şey değildir.

“Onlardan 
biri koğucu-
luk yapar, 
diğeri ise 
idrarından 
sakınmazdı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parçayı 
bir kab-
re dikti.

“Bu iki dal 
kuruyana 
kadar onla-
rın azâbının 
hafifletil-
mesini 
umarım.” 
buyurdu.

İb
n 

H
ib

bâ
n37

 (İ
A

-T
-C

2)

Resûlullah 
(s.a.s.) iki 
kabre uğ-
radığında 
şunları 
söyledi:

“Onlar ka-
birlerinde 
azâb görü-
yorlar, azâb 
görmelerinin 
sebebi de 
büyük bir 
şey değildir.

“Evet, on-
lardan biri 
koğuculuk 
yapar, 
diğeri ise 
idrarından 
sakınmazdı.”

Sonra yap-
rakları so-
yulmuş yaş 
bir hurma 
dalı aldı ve 
iki parçaya 
ayırdı. 

Her bir 
parçayı 
bir kab-
re dikti.

“Bu iki dal 
kuruyana 
kadar onla-
rın azâbının 
hafifletil-
mesini 
umarım.” 
buyurdu.

1.2. Ebû Bekre’den gelen rivâyetler

Ebû Bekre’den gelen rivâyet de çok sayıda kollara ayrılmış ve bir çok 
musannıf tarafından kitaplarında tahrîc edilmiştir. Ebû Bekre’den gelen 
bu rivâyet ondan alan iki kişiden Bahr b. Merrâr ve Abdurrahman b. Ebî 
Bekre’den gelen rivâyetler şeklinde iki başlık altında incelenecektir. 

1.2.1. Bahr b. Merrâr ← Ebû Bekre tarîkiyle gelen rivâyetler

Ta
yâ

lîs
î38

 (E
B-

B1
)

Ben ve baş-
ka bir kişi 
Resûlullah 
(s.a.s.) ile 
beraber 
yürü-
yorduk, 
iki kabre 
uğradığın-
da şöyle 
dedi:

“Şu iki 
kabrin 
sahibi 
kabirler-
inde şu 
an azâb 
görüyor.” 
dedi.

“Şüphesiz 
o iki kişi 
gıybet ve 
bevlden 
dolayı 
azâb 
görüyor-
lar.” bu-
yurdu.

“Hanginiz 
bana şu hurma 
ağacından 
yaprakları 
soyulmuş bir dal 
getirecek.”dedi. 
Ben ve arkadaşım 
hurma dalı get-
irmek için yarışa 
girdik. Ben onu 
geçtim ve bir hur-
ma dalı koparıp 
yaprakları 
soyulmuş bir 
şekilde Resûlullah 
(s.a.s.)’e getirdim. 

O da bu 
dalı üst 
tarafından 
ikiye 
ayırdı. Bir 
yarısını 
bir kabrin 
üstüne, 
diğer 
yarısını 
da öbür 
kabrin 
üstüne 
koydu.

“Bu çu-
bukların 
yaşlığı 
devam et-
tiği sürece 
o iki kişi-
nin azâbı 
hafifleti-
lecektir.”  
buyurdu.
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Ta
hâ

vî
39

  E
B-

B2
)

Ben ve baş-
ka bir kişi 
Resûlullah 
(s.a.s.) ile 
beraber 
yürü-
yorduk, 
iki kabre 
uğradığın-
da şöyle 
dedi:

“Şu iki 
kabrin 
sa-
hibi azâb 
görüyor.” 
dedi. 

“Şüphesiz 
o iki kişi 
gıybet ve 
bevlden 
dolayı 
azâb 
görüyor-
lar.” buy-
urdu.

Kim bana şu 
hurma ağacından 
yaprakları 
soyulmuş bir dal 
getirecek.” dedi. 
Ben ve o kişi 
hurma dalı get-
irmek için yarışa 
girdik. Ben onu 
geçtim ve bir hur-
ma dalı koparıp 
yaprakları 
soyulmuş bir 
şekilde Resûlullah 
(s.a.s.)’e getirdim.

O da bu 
dalı üst 
tarafından 
ikiye 
ayırdı. Bir 
yarısını 
bir kabrin 
üstüne, 
diğer 
yarısını 
da öbür 
kabrin 
üstüne 
koydu.

“Bu 
çubukların 
yaşlığı de-
vam ettiği 
sürece o 
iki kişinin 
azâbı 
hafifleti-
lecektir.” 
buyurdu.

A
hm

ed
 b

. H
an

be
l40

 (E
B-

B3
)

Resûlullah 
(s.a.s.) ile 
beraber 
yürü-
yorduk, 
iki kabre 
uğradığın-
da şöyle 
dedi:

“Şüphesiz 
o iki kişi 
gıybet ve 
bevlden 
dolayı 
azâb 
görüyor-
lar.” bu-
yurdu.

“Kim bana 
yaprakları 
soyulmuş bir 
hurma dalı geti-
recek.” dedi. Ben 
ve başka bir kişi 
hurma dalı get-
irmek için yarışa 
girdik. Yaprakları 
soyulmuş bir 
hurma dalı get-
irdik.

O da bu 
dalı ikiye 
ayırdı. Bir 
yarısını 
bir kabrin 
üstüne, 
diğer 
yarısını 
da öbür 
kabrin 
üstüne 
koydu.

“Bu 
çubukların 
yaşlığı de-
vam ettiği 
sürece o 
iki kişinin 
azâbı 
hafifletil-
ecektir.” 
buyurdu.

İb
n 

Eb
î Ş

ey
be

41
 (E

B-
B4

)

Resûlullah 
(s.a.s.) 
iki kabre 
uğradığın-
da şunları 
söyledi:

“Onlar 
azâb gö-
rüyorlar, 
azâb gör-
melerinin 
sebebi de 
büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlardan 
biri idra-
rından sa-
kınmadığı 
için diğeri 
ise gıybet-
ten dolayı 
azâb 
görüyor-
lar.” bu-
yurdu.

İb
n 

M
âc

e42
  E

B-
B5

)

Resûlullah 
(s.a.s.) 
iki kabre 
uğradığın-
da şunları 
söyledi:

“Onlar 
azâb gö-
rüyorlar, 
azâb gör-
melerinin 
sebebi de 
büyük 
bir şey 
değildir.”

“Onlar-
dan biri 
idrarından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
koğuculuk 
yapardı.”
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       1.2.2.  Abdurrahman b. Ebî Bekre ←Ebû Bekre tarîkiyle gelen 
rivâyetler 

Ta
yâ

lîs
î43

 (E
B-

A
B1

)

Ben ve 
başka 
bir kişi 
Resûlullah 
(s.a.s.) ile 
beraber 
yürü-
yorduk, 
iki kabre 
uğradığın-
da şöyle 
dedi:

“Şu iki 
kabrin sa-
hibi kabirl-
erinde şu 
an azâb 
görüyor.” 
Dedi.

“Şüphesiz 
o iki kişi 
gıybet ve 
bevlden 
dolayı 
azâb 
görü-
yorlar.” 
buyurdu.

Hanginiz bana şu 
hurma ağacından 
yaprakları 
soyulmuş bir dal 
getirecek.” dedi. 
Ben ve arkadaşım 
hurma dalı get-
irmek için yarışa 
girdik. Ben onu 
geçtim ve bir hur-
ma dalı koparıp 
yaprakları 
soyulmuş bir 
şekilde Resûlullah 
(s.a.s.)’e getirdim

O da bu 
dalı üst 
tarafından 
ikiye 
ayırdı. Bir 
yarısını 
bir kabrin 
üstüne, 
diğer 
yarısını da 
öbür kabrin 
üstüne 
koydu.

“Bu 
çubukların 
yaşlığı 
devam 
ettiği sürece 
o iki kişinin 
azâbı 
hafifleti-
lecektir.” 
buyurdu.

Bu
hâ

rî
44

 (E
B-

A
B2

)

“Bu iki 
kabrin sa-
hibi, şu an 
kabirler-
inde azâb 
görüyor. 

“Şüphesiz 
o iki kişi 
gıybet ve 
bevlden 
dolayı 
azâb 
görüyor.” 
buyurdu.

“Hanginiz 
bana şu hurma 
ağacından 
yaprakları 
soyulmuş bir dal 
getirecek.” dedi. 
Ben ve arkadaşım 
hurma dalı get-
irmek için yarışa 
girdik. Ben onu 
geçtim ve bir hur-
ma dalı koparıp 
yaprakları 
soyulmuş bir 
şekilde Resûlullah 
(s.a.s.)’e getirdim.

O da bu 
dalı üst 
tarafından 
ikiye 
ayırdı. Bir 
yarısını 
bir kabrin 
üstüne, 
diğer 
yarısını da 
öbür kabrin 
üstüne 
koydu. 

“Bu çubuk-
ların yaşlığı 
devam 
ettiği sürece 
o iki kişinin 
azâbı hafif-
letilecektir.” 
buyurdu.

Be
zz

âr
45

 (E
B-

A
B3

)

Resûlullah 
(s.a.s.) 
iki kabre 
uğradığın-
da şunları 
söyledi:

“Şu iki 
kabirdeki 
kişi azâb 
görüyorlar. 
Şüphesiz 
o onlar 
büyük bir 
şeyden do-
layı azâb 
görmüyor-
lar.”

“Gıybet 
ve bev-
lden 
dolayı.” 

Yaprakları soyul-
muş bir hurma 
dalı istedi.

Hurma dalı 
getirilince 
ikiye böldü 
ve bir tane-
sini şu kab-
rin üstüne, 
diğerini de 
şu kabrin 
üstüne 
koydu. 

“Bu iki dal 
kuruyana 
kadar onla-
rın azâbının 
hafifle-
tilmesini 
umarım.” 
buyurdu.
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A
hm

ed
 b

. H
an

be
l46

 (E
B-

A
B4

)
Resûlullah 
(s.a.s.) 
benim 
elimden 
tutmuş bir 
şekilde, 
bir adam 
da O’nun 
solunda 
yürü-
yorken, 
iki kabir 
önümü-
ze denk 
geldi.

“O ikisi 
kabirler-
inde azâb 
görüyor. 
Azâb gör-
melerinin 
sebebi de 
büyük bir 
şey değil-
dir.” dedi.

“O iki kişi 
gıybet ve 
bevlden 
dolayı 
azâb 
görüyor-
lar.” buy-
urdu.

“Evet, hanginiz 
bana yaprakları 
soyulmuş yaş 
bir hurma dalı 
getirecek.” dedi. 
Ben ve o kişi 
hurma dalı get-
irmek için yarışa 
girdik. Resûlullah 
(s.a.s.)’e 
yaprakları 
soyulmuş bir 
hurma dalı get-
irdim.

O da bu 
dalı ikiye 
ayırdı. Bir 
yarısını 
bir kabrin 
üstüne, 
diğer 
yarısını da 
öbür kabrin 
üstüne 
koydu.

“Bu 
çubukların 
yaşlığı 
devam 
ettiği sürece 
o iki kişinin 
azâbı 
hafifleti-
lecektir.” 
buyurdu.

1.3.  Câbir b. Abdillah’dan gelen rivâyetler

Bu
hâ

rî
47

 (C
A

-1
) Resûlullah 

(s.a.s.) ile 
beraberdik, 
sahipleri 
azâb gören 
iki kabre 
uğradığında 
şöyle dedi:

“Onlar 
büyük bir 
şeyden 
dolayı 
azâb 
görmü-
yorlar.”

“Evet, on-
lardan biri 
insanların 
gıybetini ya-
par, diğeri ise 
idrarından 
sakınmazdı.”

Yaprakları 
soyulmuş 
bir veya iki 
yaş hurma 
dalı istedi. 
Dal getiril-
ince ikiye 
böldürdü

Her bir 
parçayı 
bir kabrin 
üzerine 
dikilmesi-
ni emretti

“Bu dallar 
yaş kaldığı 
müddetçe 
veya kuru-
madıkça o 
iki kişinin 
azâblarının 
hafifleti-
leceğini 
umarım.” 
buyurdu.

İb
n 

H
ac

er
48

 (C
A

-2
) Resûlullah 

(s.a.s.) ile 
beraber yü-
rüyorduk, 
sahipleri 
azâb gören 
iki kabre 
uğradığında 
şöyle dedi:

“Onlar 
büyük bir 
şeyden 
dolayı 
azâb 
görmü-
yorlar.”

“Evet, on-
lardan biri 
insanların 
gıybetini ya-
par, diğeri ise 
idrarından 
sakınmazdı.”

Yaprakları 
soyulmuş 
bir veya iki 
yaş hurma 
dalı aldı ve 
ikiye böldü.

Her bir 
parçayı 
bir kabrin 
üzerine 
dikti.

“Bu dallar 
yaş kaldığı 
müddetçe 
veya kuru-
madıkça o 
iki kişinin 
azâblarının 
hafifleti-
leceğini 
umarım.” 
buyurdu.
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Ba
hş

el
49

 (C
A

-3
) Hz. Peygam-

ber Ümmü 
Mübeşşir’in50 
bostanına 
girdiğinde iki 
kabir gördü.

Ashâb “Ya 
Resûlallah! 
Neden dolayı 
azâb görü-
yorlar?” diye 
sordu. Hz. 
Peygamber 
“Onlardan 
biri koğucu-
luk yapıyor-
du, diğeri ise 
idrarından 
sakınmıyor-
du.” diye 
cevap verdi

Yaprakları 
soyulmuş 
yaş bir 
hurma 
dalı istedi. 
(Getirilince) 
onu ikiye 
ayırdı

Her bir 
kabrin 
üzerine 
bir par-
çasını 
koydu.

“Bunlar 
kuruyana 
dek buradan 
alınmasın!” 
51 dedi.

1.4.  Enes b. Mâlik’ten gelen rivâyetler

Ta
be

râ
nî

52
 (E

M
-1

)

Resûlullah 
(s.a.s.) Benî 
Neccâr’a ait 
iki kabre 
uğradı.

Bunlar ko-
ğuculuk 
ve bevlden 
dolayı azâb 
görüyorlardı.

Bir hurma 
dalı alarak 
ikiye böldü.

Her yarısını 
bir kabrin üs-
tüne koydu.

“Bunlar kuruyana 
kadar azâbları 
hafifletilir.” dedi.

Be
yh

ak
î53

 (E
M

-2
)

Resûlullah 
(s.a.s.) Benî 
Neccâr’a ait 
iki kabre 
uğradı.

Bunlar ko-
ğuculuk 
ve bevlden 
dolayı azâb 
görüyorlardı.

Bir hurma 
dalı alarak 
ikiye böldü.

Her yarısını 
bir kabrin üs-
tüne koydu.

“Bunlar kuruyana 
kadar azâbları 
hafifletilir.” dedi.
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1.5.  Ebû Umâme’den gelen rivâyetler
A

hm
ed

 b
. H

an
be

l54
(E

U
-1

) 

Resûlullah (s.a.s.) 
çok sıcak bir gün 
Bakîu’l-Ğarkad 
tarafına doğru 
gitti. Halk da 
onun arkasın-
da yürüyordu. 
Resûlullah, (arka-
sında) ayakların 
sesini işitince bu 
durum O’nun 
zoruna gitti ve 
hemen oturdu. 
Nihayet (arkadan) 
gelen halkı önüne 
geçirdi ki, nefsine 
kibir duygusun-
dan en ufak bir 
şey gelmesin. 
Bakîu’l-Ğarkad’a 
gelince (yeni) 
defnedilmiş iki 
adamın kabrinin 
yanında durdu ve 
“Bugün buraya 
kimi defnettiniz?” 
diye sordu. “Ey 
Allah’ın Resûlü 
filanı filanı def-
nettik.” dediler.

“O ikisi 
şu anda 
kabir-
lerinde 
azâb 
görüyor-
lar.” 
buyur-
du.

Ashâb “Ne-
den dolayı ya 
Resûlallah?” 
dedi. 
Resûlullah 
(s.a.s.) ise 
“Onlardan 
biri idrarın-
dan sakın-
maz, diğeri 
ise insanlar 
arasında 
koğuculuk 
yapardı.” 
dedi.

Sonra yaş 
ve yap-
rakları 
soyulmuş 
bir hurma 
dalı alıp, 
ikiye 
böldü. 

Her iki 
kabrin 
üstüne 
koyu-
verdi.

Ashâb “Niye 
böyle yaptınız 
ya Resûlallah? 
dedi. 
“Azâbları 
hafifletilsin 
diye.” cevap 
verdi. Ashâb 
“Ya Resûlallah 
bu ikisine 
Allah ne za-
mana kadar 
azâb edecek?” 
diye sordu. 
Resûlullah 
(s.a.s.) “Bu 
gaybî bir 
husustur 
ve gaybı 
Allah’tan baş-
kası bilemez. 
Eğer kalbiniz 
katılaşmamış 
ve sizi çok 
konuşmaya 
sevk etme-
miş olsaydı 
benim işitti-
ğimi sizler de 
işitirdiniz.” 
buyurdu
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Ta
be

râ
nî

55
 (E

U
-2

)

Resûlullah (s.a.s.) 
çok sıcak bir gün 
Bakîu’l-Ğarkad 
tarafına doğru 
gitti. Halk da 
onun arkasın-
da yürüyordu. 
Resûlullah, (arka-
sında) ayakların 
sesini işitince bu 
durum O’nun 
zoruna gitti ve 
hemen oturdu. 
Nihayet (arkadan) 
gelen halkı önüne 
geçirdi ki, nefsine 
kibir duygusun-
dan en ufak bir 
şey gelmesin. 
Bakîu’l-Ğarkad’a 
gelince (yeni) 
defnedilmiş iki 
adamın kabrinin 
yanında durdu ve 
“Bugün buraya 
kimi defnettiniz?” 
diye sordu. “Ey 
Allah’ın Resûlü 
filanı filanı def-
nettik.” dediler.

“O ikisi 
şu anda 
kabir-
lerinde 
azâb 
görüyor-
lar.” 
buyur-
du.

Ashâb “Ne-
den dolayı ya 
Resûlallah?” 
dedi. 
Resûlullah 
(s.a.s.) ise 
“Onlardan 
biri idrarın-
dan sakın-
maz, diğeri 
ise insanlar 
arasında 
koğuculuk 
yapardı.” 
dedi.

Sonra yaş 
ve yap-
rakları 
soyulmuş 
bir hurma 
dalı alıp, 
ikiye 
böldü. 

Her iki 
kabrin 
üstüne 
koyu-
verdi.

Ashâb “Niye 
böyle yaptınız 
ya Resûlallah? 
dedi. 
“Azâbları 
hafifletilsin 
diye.” cevap 
verdi. Ashâb 
“Ya Resûlallah 
bu ikisine 
Allah ne za-
mana kadar 
azâb edecek?” 
diye sordu. 
Resûlullah 
(s.a.s.) “Bu 
gaybî bir 
husustur 
ve gaybı 
Allah’tan baş-
kası bilemez. 
Eğer kalbiniz 
katılaşmamış 
ve sizi çok 
konuşmaya 
sevk etme-
miş olsaydı 
benim işitti-
ğimi sizler de 
işitirdiniz.” 
buyurdu
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1.6.  Ebû Hureyre’den gelen rivâyetler
İb

n 
H

ib
bâ

n56
 (E

H
-1

)

Resûlullah ile 
beraber yürüyor-
ken iki kabre uğ-
radık. Resûlullah 
kabirlerin yanın-
da durdu, biz de 
durduk. Rengi 
değişmeye baş-
ladı, (Hissettiği 
sarsıntıdan do-
layı) gömleğinin 
kolu titriyordu. 
“Ne oldu ya 
Resûlallah?” 
diye sorduk. 
O da “Benim 
işittiğimi işitmi-
yor musunuz?” 
dedi. Biz “Neyi 
ya Resûlallah?” 
dedik.

“Bu iki 
adam 
kabirlerin-
de basit bir 
günahdan 
dolayı 
şiddetli 
bir azâb 
görüyor.” 
dedi.

“Neden 
dolayı ya 
Resûlallah?” 
dedik. “On-
lardan biri 
idrarından 
sakınmaz, 
diğeri ise 
dili ile in-
sanlara eza 
verir, onların 
arasında 
koğuculuk 
yapardı.” 
dedi.

Sonra 
yap-
rakları 
soyul-
muş iki 
hurma 
dalı 
istedi. 

(Getiri-
lince) her 
bir kabrin 
üstüne 
bir tanesi-
ni koyu-
verdi.

Biz “Ya 
Resûlallah 
bunun o iki 
kişiye fayda-
sı olur mu?” 
diye sorduk. 
O da “Evet, 
yaş kaldıkla-
rı müddetçe 
azâbları 
hafifletilir.” 
dedi

Be
yh

ak
î57

 (E
H

-2
)

Resûlullah iki 
kabre uğradı.

(İbn Vehb; 
bana göre 
Resûlullah’a 
bu yaptığı 
soruldu 
dedi.) 
Resûlullah 
(s.a.s.) “Er-
kek idrarın-
dan sakın-
maz, kadın 
ise insanlar 
arasında 
koğuculuk 
yapardı. Bu 
ikisi kıyamet 
gününe 
kadar azâb 
görecekler.” 
dedi

Yaprak-
ları so-
yulmuş 
hurma 
dalı aldı 
ve onu 
ikiye 
ayırdı.

Her bir 
parçasını 
bir kabrin 
üzerine 
koydu.
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2. İkinci Hadîs
2.1.  Ebû Hureyre’den gelen rivâyetler

İb
n 

Eb
î Ş

ey
be

58
  

(E
H

-1
) Resûlullah 

(s.a.s.) bir kabre 
uğrayıp başında 
durdu.

“Bana yaprak-
ları soyulmuş 
iki hurma dalı 
getirin!” dedi.

(Getirilince) dal-
lardan birisini baş 
tarafına diğerini 
ise ayakları tarafı-
na koydu.

“Ya Resûlullah, bu 
ona bir fayda verir 
mi?” diye soruldu. 
Resûlullah (s.a.s.) “Bu 
dallar yaş kaldıkları 
müddetçe o kişinin 
kabir azâbının birazının 
hafifletileceğini 
umuyorum.” buyurdu.

İs
hâ

k 
b.

 R
âh

ûy
e59

  

(E
H

-2
) Resûlullah 

(s.a.s.) bir kabre 
uğrayıp başında 
durdu.

“Bana yaprak-
ları soyulmuş 
iki hurma dalı 
getirin!” dedi.

(Getirilince) dal-
lardan birisini baş 
tarafına diğerini 
ise ayakları tarafı-
na koydu.

“Bu dallar yaş kaldık-
ları müddetçe o kişinin 
kabir azâbının birazının 
hafifletileceğini 
umuyorum.” buyurdu.
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(E
H

-3
) Resûlullah 

(s.a.s.) bir kabre 
uğrayıp başında 
durdu.

“Bana yaprak-
ları soyulmuş 
iki hurma dalı 
getirin!” dedi.

(Getirilince) dal-
lardan birisini baş 
tarafına diğerini 
ise ayakları tarafı-
na koydu.

“Ya Resûlullah, bu 
ona bir fayda verir 
mi?” diye soruldu. 
Resûlullah (s.a.s.) “Bu 
dallar yaş kaldıkları 
müddetçe o kişinin 
kabir azâbının birazının 
hafifletileceğini 
umuyorum.” buyurdu.

2.2.  Ya’lâ b. Siyâbe’den gelen rivâyetler

İb
n 

Eb
î Ş

ey
be

61
  

(Y
-1

)

Hz. Peygam-
ber sahibi 
azâb gören 
bir kabre 
uğradı.

“Bu kabirde 
yatan büyük 
olmayan 
bir şeyden 
dolayı azâb 
görüyor.” 
dedi.

Yaprakları 
soyulmuş bir 
hurma dalı 
istedi.

Dalı o kab-
rin üzerine 
koydu.

“Bu dal yaş 
kaldığı müd-
detçe azâbının 
hafifletilmesini 
umuyorum.” 
dedi.
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 (Y
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Hz. Peygam-
ber sahibi 
azâb gören 
bir kabre 
uğradı.

“Bu kabirde 
yatan büyük 
olmayan 
bir şeyden 
dolayı azâb 
görüyor.” 
dedi.

Yaprakları 
soyulmuş bir 
hurma dalı 
istedi.

Dalı o kab-
rin üzerine 
koydu.

“Bu dal yaş 
kaldığı müd-
detçe azâbının 
hafifletilmesini 
umuyorum.” 
dedi.
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3. Üçüncü Hadîs
Üçüncü hadîs sadece Câbir b. Abdillâh’dan gelmektedir. Câbir’in Hz. 

Peygamber ile bir yolculuğunu anlattığı uzunca bir rivâyetin arasında bu-
lunan hadîs şöyledir:

M
üs

lim
63

 (1
)

Resûlullah (s.a.s.) ile be-
raber yürüdükten sonra 
geniş bir vadiye geldik. 
Resûlullah (s.a.s.) hâcetini 
gidermek için ayrıldı. Ben 
de bir su kabı ile kendisini 
takip ettim. Resûlullah 
(s.a.s.) (kendisini perdele-
mek için) etrafına bakındı 
fakat bir şey göremedi. 
Birden vadinin kenarın-
da iki ağaç gözüne ilişti. 
Resûlullah (s.a.s.) hemen 
bunlardan birine giderek 
dallarından birinden tuttu 
ve “Allah’ın izniyle bana 
itaat et!” buyurdu. Dal ona, 
sahibine huysuzluk eden 
burnu gemli deve gibi itaat 
etti. Öteki ağaca da gitti 
ve dallarından birinden 
tutarak: “Allah’ın izniyle 
bana itaat et!” dedi. O da 
öteki gibi itaat etti. İkisinin 
ortasına varınca aralarını 
kapadı ve “Allah’ın izniyle 
benim üzerime kapanın!” 
dedi. Hemen kapandılar. 
Câbir diyor ki: Resûlullah 
(s.a.s.) beni yakınında 
hissederse uzaklaşır kor-
kusuyla (oradan) uzak-
laştım ve oturdum. Kendi 
kendime konuşuyordum. 
Tesadüfen yanı başıma 
baktım. Bir de ne göreyim, 
Resûlullah (s.a.s.) geliyor. 
O iki ağaç da birbirinden 
ayrılmış ve her biri gövde-
sinin üzerine doğrulmuştu. 
Resûlullah (s.a.s.)’in bir 
an durduğunu gördüm. 
Kafasıyla şöyle yaptı. (Ebû 
İsmail başıyla sağa ve sola 
işaret etmiştir.) Sonra bana 
doğru geldi.

Yanıma gelince: 
“Ya Câbir, benim 
durduğum yeri 
gördün mü?”  
diye sordu. Evet, 
ya Resûlullah! 
dedim. “Öyle 
ise şu iki ağaca 
git, her birinden 
birer dal kes ve 
benim yerimde 
durduğun vakit, 
bir dalı sağına, 
bir dalı da soluna 
koyuver!” dedi.

Câbir dedi ki: 
Ben kalkarak bir 
taş aldım. Onu 
kırıp, keskin-
leştirdim. Bana 
göre keskin 
olunca gidip o 
iki ağacın her 
birinden birer 
dal kestim. Son-
ra onları sürük-
leyerek geldim 
ve Resûlullah 
(s.a.s.) durduğu 
yerde durdum, 
birini sağıma, 
diğerini soluma 
bıraktım.  

Sonra 
Resûlullah 
(s.a.s.) gelerek, 
Ya Resûlallah! 
Bunu neden 
yaptık? dedim. 
O da “Ben 
içlerinde azâb 
gören iki kabrin 
yanından 
geçtim. Bu iki 
dal yaş kaldığı 
sürece şefaatim 
sayesinde o 
iki kişinin 
azâblarının 
hafifletilmesini 
istedim.” bu-
yurdu.
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İb
n 

H
ib

bâ
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(2
)

Resûlullah (s.a.s.) ile be-
raber yürüdükten sonra 
geniş bir vadiye geldik. 
Resûlullah (s.a.s.) hâcetini 
gidermek için ayrıldı. Ben 
de bir su kabı ile kendisini 
takip ettim. Resûlullah 
(s.a.s.) (kendisini perdele-
mek için) etrafına bakındı 
fakat bir şey göremedi. 
Birden vadinin kenarın-
da iki ağaç gözüne ilişti. 
Resûlullah (s.a.s.) hemen 
bunlardan birine giderek 
dallarından birinden tuttu 
ve “Allah’ın izniyle bana 
itaat et!” buyurdu. Dal ona, 
sahibine huysuzluk eden 
burnu gemli deve gibi itaat 
etti. Öteki ağaca da gitti 
ve dallarından birinden 
tutarak: “Allah’ın izniyle 
bana itaat et!” dedi. O da 
öteki gibi itaat etti. İkisinin 
ortasına varınca aralarını 
kapadı ve “Allah’ın izniyle 
benim üzerime kapanın!” 
dedi. Hemen kapandılar. 
Câbir diyor ki: Resûlullah 
(s.a.s.) beni yakınında 
hissederse uzaklaşır kor-
kusuyla (oradan) uzak-
laştım ve oturdum. Kendi 
kendime konuşuyordum. 
Tesadüfen yanı başıma 
baktım. Bir de ne göreyim, 
Resûlullah (s.a.s.) geliyor. 
O iki ağaç da birbirinden 
ayrılmış ve her biri gövde-
sinin üzerine doğrulmuştu. 
Resûlullah (s.a.s.)’in bir 
an durduğunu gördüm. 
Kafasıyla şöyle yaptı. (Ebû 
İsmail başıyla sağa ve sola 
işaret etmiştir.) Sonra bana 
doğru geldi.

Yanıma gelince: 
“Ya Câbir, benim 
durduğum yeri 
gördün mü?”  
diye sordu. Evet, 
ya Resûlullah! 
dedim. “Öyle 
ise şu iki ağaca 
git, her birinden 
birer dal kes ve 
benim yerimde 
durduğun vakit, 
bir dalı sağına, 
bir dalı da soluna 
koyuver!” dedi.

Câbir dedi ki: 
Ben kalkarak bir 
taş aldım. Onu 
kırıp, keskin-
leştirdim. Bana 
göre keskin 
olunca gidip o 
iki ağacın her 
birinden birer 
dal kestim. Son-
ra onları sürük-
leyerek geldim 
ve Resûlullah 
(s.a.s.) durduğu 
yerde durdum, 
birini sağıma, 
diğerini soluma 
bıraktım.  

Sonra 
Resûlullah 
(s.a.s.) gelerek, 
Ya Resûlallah! 
Bunu neden 
yaptık? dedim. 
O da “Ben içle-
rinde azâb gören 
iki kabrin ya-
nından geçtim. 
Bu iki dal yaş 
kaldığı sürece 
şefaatim saye-
sinde o iki kişi-
nin azâblarının 
hafifletilmesini 
istedim.” bu-
yurdu.
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b. Rivâyetlerin değerlendirilmesi ve metin inşası

Bu kısımda belli bir sisteme göre tablo halinde sunulan rivâyetlerin me-
tinleri üzerinde değerlendirmeler yapılacak ve orjinale en yakın metinleri 
inşa edilmeye çalışılacaktır.

1. Birinci hadîsin değerlendirilmesi ve metin inşası

1.1. Birinci hadîsin değerlendirilmesi

Rivâyetlerin genelinde birinci hadîsin vukûa geldiği yer ile ilgili herhan-
gi bir bilgi verilmemekle birlikte birkaç rivâyette bu olayın geçtiği yer veya 
bu kabirlerin nerede olduğuna dair ipuçları bulunmaktadır. Öncelikle bu 
hâdisenin kuvvetle muhtemel Medîne’de yaşandığı söylenebilir. Çünkü 
Ubeyde b. Humeyd ve Şeybân b. Abdirrahman’dan gelen rivâyetlerde olay 
yerinin Medîne olduğu açıkça ve şek ifadesi olmaksızın ifade edilmiş, böy-
lelikle de Cerîr’in “Medîne veya Mekke bostanlarından...” şeklindeki şüp-
heli ifadesinde bahsi geçen yerin Medîne olduğu açıklığa kavuşmuştur17. 
Ayrıca Ebû Umâme’nin rivâyetinde olayın gerçekleştiği kabristan olarak 
Bakîu’l-Ğarkad isminin geçmesi, Enes’in rivâyetinde uğranılan kabirlerin 
Benî Neccâr’a ait olduğunun bildirilmesi, Câbir’in rivâyetinde ise vâkıanın 
Ümmü Mübeşşir’in bostanında vuku bulmuş olması gibi bilgilerin hep-
si olay yerinin Medîne olduğu bilgisini takviye etmektedir. Bu kabirlerin 
yeni oldukları da İbn Abbâs yoluyla gelen ve İbn Mâce’de bulunan rivâyet 
ile ve Ebû Umâme rivâyetiyle tespit edilebilmektedir. 

Ebû Bekre ve Câbir b. Abdillah’ın olay anında Resûlullah (s.a.s.) ile 
birlikte oldukları kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in 
yaprakları soyulmuş hurma çubuğunu kabirlerin üzerine diktiği Tâvus ← 
Câbir b. Abdillah ve İbn Abbâs yoluyla gelen rivâyetlerde görülmektedir. 
Hurma çubuğunun kabrin baş kısmına dikildiği de  Abdulvâhid b. Ziyâd 
← el-A’meş ←Mücâhid ←Tâvus ← İbn Abbâs tarîkiyle gelen rivâyetlerden 
anlaşılmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber’in kabirlerinde azâb gören kişiler 
için hurma çubuğunu diktikten sonra kuruyana kadar azâblarının hafifle-
tileceği noktasında ümidin ötesinde güçlü bir beklentisinin olduğu Ebû 
Bekre rivâyetlerinden anlaşılmaktadır.

Birinci rivâyetin farklı tarîkleri metinleri arasında çok ciddi metin fark-

17  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 414.
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lılıkların olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte altı tarîkte hadîsin 4, 
5 ve 6. bölümleri, dördünde 2. bölüm, bir tanesinde 2, 3, 4 ve 5. bölüm, 
birinde 2 ve 6. bölüm ve birinde ise sadece 1. bölüm eksiktir. Ancak kalan 
kırk tarîkte ise herhangi bir eksiklik yoktur. 

 Hadîsin metinlerinde râvîlerin mana ile rivâyetinden kaynaklanan 
farklılıklar da bulunmaktadır. Mesela; idrarından sakınmazdı ifadesi için; 
 yaprakları koparılmış »َل َيْســَترُت ِمــْن بـَْولِــِه اَل َيْســتـَْنزُِه ِمــْن  اْلبــَـْوِل ، اَل َيْســَتْبُِئ ِمــْن بـَْولِــه«
taze hurma dalı için; »َعِســيٌب َرطْــٌب ، َجرِيــَدٌة َرْطبَــٌة«, dedikodu ve koğuculuk 
için; »يـَْغَتــاُب النَّــاَس ، مَيِْشــي بِالنَِّميَمــِة ، فَــَكاَن َيْســَعى بِالنَِّميَمــِة « gibi ifadeler kullanıl-
mıştır. 

1.2.  Birinci hadîsin metin inşası    

Tespit edilebilen tariklerindeki lafız farklılıkları dikkate alındığında 
hadîsin orijinale en yakın metninin şöyle olduğu söylenebilir: 

Hz. Peygamber ashâbı ile birlikte Medine’nin bahçe veya bostanları-
nın bulunduğu bir bölgeden geçerken iki kabrin yanında durdu. Ashâb 
da onunla birlikte durdu. Resûlullah (s.a.s.)’in birden bire yüzünün rengi 
değişmeye başladı. Hissettiği sarsıntının şiddetinden üzerindeki gömleği 
titredi. Ashâb; “Ne oldu ey Allah’ın Resûlü?” diye sordu. O da “Benim 
işittiğimi işitmiyor musunuz?” dedi. Ashâb; “Neyi ey Allah’ın Resûlü?” 
deyince, Hz. Peygamber etrafındakilere “Bu iki kabrin sahibi şu anda şid-
detli bir azâb görüyor. Bunların azâb görmesine sebep olan şeyler aslında 
büyük şeyler değil! Evet, bunlardan biri idrarının üzerine sıçramasını 
önemsemez, diğeri ise insanların arasının bozulması için laf götürüp ge-
tirir, dedikodu yapardı.” cevabını dedi. Sonra tekrar etrafındakilere “Kim 
şu hurma ağacından taze bir dal koparıp, yapraklarını sıyırdıktan sonra 
bana getirir!” dedi. Resûlullah (s.a.s.)’in isteğini yerine getirmek için Ebû 
Bekre ve bir kişi hemen harekete geçti ve yaprakları soyulmuş taze bir 
hurma dalı getirdi. Hz. Peygamber bu çubuğu eline alarak ikiye böldü ve 
bu parçaları o iki kabrin baş taraflarına batırdı. Ashâb; “Ey Allah’ın Resûlü 
bunu neden yaptınız?” deyince; Hz. Peygamber “Bu iki hurma çubuğu yaş 
kaldığı müddetçe bu kişilerin azâblarının hafifletileceğini umuyorum.” 
buyurdu.
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. 2 İkinci hadîsin değerlendirilmesi ve metin inşası

2.1.  İkinci hadîsin değerlendirilmesi
İkinci hadîsin farklı tarîklerinde olayın geçtiği yer ile ilgili herhangi 

bir bilgi verilmemektedir. Hz. Peygamber’in uğradığı ve azâb sesi işittiği 
kabir, diğerlerinin aksine bu rivâyetlerde bir tanedir. Bununla birlikte bu 
hadîsin rivâyetlerinde Hz. Peygamber hurma dallarını kabrin baş ve ayak 
kısımlarına birer tane koymakla bir kabir üzerine toplam iki dal koymuş-
tur. 

. 2.2 İkinci hadîsin metin inşası    
Hz. Peygamber ashâbı ile birlikte bir kabrin yanından geçerken içinde 

yatan kişinin azâb sesini işitti ve etrafındakilere; “Bu kabrin sahibi şu anda 
azâb görüyor. Onun azâb görmesine sebep olan şey aslında büyük bir şey 
değil.” dedikten sonra “Bana yaprakları soyulmuş yaş bir hurma dalı geti-
rin!” buyurdu. Hz. Peygamber’in istediği dal getirilince eline alarak ikiye 
böldü ve bu parçaların birisini kabrin baş tarafının, diğerini ise ayak kıs-
mının üzerine koydu. Etrafında bulunan sahâbîler “Ey Allah’ın Resûlü bu 
yaptığınız ona bir fayda verir mi?” dediler. Hz. Peygamber “Bu iki hurma 
çubuğu yaş kaldığı müddetçe bu kişinin azâbının birazının hafifletileceği-
ni umuyorum.” buyurdu.

. 3 Üçüncü hadîsin değerlendirilmesi ve metin inşası  
. 3.1  Üçüncü hadîsin değerlendirilmesi 

Bu rivâyet diğer gruptaki rivâyetlerden birkaç açıdan farklılık arz eder. 
Öncelikle bu rivâyetin yaşandığı mekan diğerlerinden farklıdır. Çün-
kü birinci gruptaki rivâyetler Medîne’de gerçekleşmiştir. İkinci gruptaki 
rivâyetlerin ise nerede gerçekleştiği ile ilgili bir bilgi verilmemesine rağ-
men en azından hâdisenin seferde vuku bulmadığı kesindir. Câbir’den ge-
len bu haber ise sefer esnasında gerçekleşmiştir. Ayrıca bu rivâyette Hz. 
Peygamber’in bir mucizesinden (ağaçların O’nu perdelemesi) söz edilir. 
Diğer rivâyetlerde kabirlerin üstüne yaprakları soyulmuş hurma çubuğu 
koyulmuşken, burada hurma dalı yapraklı bir şekilde koyulmuştur. Bu 
dalları kabirlerin üzerine koyan, diğerlerinin aksine Hz. Peygamber değil 
bir sahâbîdir. Son olarak Hz. Peygamber burada sonuç cümlesi olarak di-
ğer rivâyetlerden farklı bir şekilde şefaat lafzı kullanmıştır18.
18  Enbiya Yıldırım “Câbir’in seferde yaşadığını anlattığı kıssanın en azından kabirlerle ilgili 
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. 3.2  Üçüncü hadîsin metin inşası
Câbir b. Abdillah anlatıyor: Resûlullah (s.a.s.) ile beraber yürüdükten 

sonra geniş bir vadiye geldik. Resûlullah (s.a.s.) hacetini gidermek için ay-
rıldı. Ben de bir su kabı ile kendisini takip ettim. Resûlullah (s.a.s.) (kendi-
sini perdelemek için) etrafına bakındı fakat bir şey göremedi. Birden vadi-
nin kenarında iki ağaç gözüne ilişti. Resûlullah (s.a.s.) hemen bunlardan 
birine giderek dallarından birinden tuttu ve “Allah’ın izniyle bana itaat 
et!” buyurdu. Dal ona, sahibine huysuzluk eden burnu gemli deve gibi 
itaat etti. Öteki ağaca da gitti ve dallarından birinden tutarak: “Allah’ın 
izniyle bana itaat et!” dedi. O da öteki gibi itaat etti. İkisinin ortasına va-
rınca aralarını kapadı ve “Allah’ın izniyle benim üzerime kapanın!” dedi. 
Hemen kapandılar. Câbir diyor ki: Resûlullah (s.a.s.) beni yakınında hisse-
derse uzaklaşır korkusuyla (oradan) uzaklaştım ve oturdum. Kendi ken-
dime konuşuyordum. Tesadüfen yanı başıma bakınca Resûlullah (s.a.s.)’in 
geldiğini gördüm. O İki ağaç da birbirinden ayrılmış ve her biri gövdesi-
nin üzerine doğrulmuştu. Resûlullah (s.a.s.)’in bir an durduğunu gördüm. 
Kafasıyla şöyle yaptı. (Ebû İsmail başıyla sağa ve sola işaret etmiştir.) Son-
ra bana doğru geldi. Yanıma gelince: “Ya Câbir, benim durduğum yeri gör-
dün mü?”  diye sordu. “Evet, ey Allah’ın Resûlü!” dedim. “Öyle ise şu iki 
ağaca git, her birinden birer dal kes ve benim yerimde durduğun vakit, bir 
dalı sağına, bir dalı da soluna koyuver!” dedi. Câbir dedi ki: Ben kalkarak 
bir taş aldım. Onu kırıp, keskinleştirdim. Bana göre keskin olunca gidip o 
iki ağacın her birinden birer dal kestim. Sonra onları sürükleyerek geldim 
ve Resûlullah (s.a.s.) durduğu yerde durdum, birini sağıma, diğerini solu-
ma bıraktım.  Sonra Resûlullah (s.a.s.)’e gelerek, “ey Allah’ın Resûlü bunu 
neden yaptık?” dedim. O da “Ben içlerinde azâb gören iki kabrin yanın-
dan geçtim. Bu iki dal yaş kaldığı sürece şefaatim sayesinde o iki kişinin 
azâblarının hafifletilmesini istedim.” buyurdu.

c.  Rivâyetlerin asgari müşterekleri
Birçok tarîke sahip olan bu üç hadîsin asgari müşterekleri şunlardır:

• Hz. Peygamber’in kabirde olan bazı kişi veya kişilerin 
azâbını işitmesi. Bu bilgiden hareketle, kabir azâbının varlığı ve Hz. 

bölümünün yine ondan gelen diğer rivâyetlerle karışmış olma ihtimali”ni gündeme geti-
rerek Câbir’den gelen bu iki rivâyetin aynı olduğu kanaatini paylaşmaktadır. (Yıldırım, 
Geleneksel Hadîs Yorumculuğu, s. 289.) Ancak bize göre – yukarıda da izah edildiği gibi – iki 
rivâyetin metinlerinin birbirlerinden ayrı oluşunu ortaya koyan farklar vardır. 
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Peygamber’in gaybî bilgiye muttali olduğu sonucuna varılabilir.
• İdrardan sakınmama ve insanlar arasında laf taşıma (koğucu-

luk yapma) veya gıybetin kabir azâbına sebebiyet verdiği. 
• Hz. Peygamber’in kabirlerinde azâb gören kişi veya kişilerin 

azâblarının geçici bir süre hafifletilmesi için kabirlerinin üzerine yap-
rakları soyulmuş birer hurma dalı dikmesi veya koyması.

Hadîsin içerik veya bir başka deyişle muhtevâ tahlîlinde bu üç temel 
asgari müşterek üzerinden değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

B. Hadîslerin İçerik veya Muhtevâlarının Tenkîd ve Tahlîli
Hadîslerin Hz. Peygamber’e aidiyetini tespitte bir diğer önemli de-

ğerlendirme kriteri, hadîslerin içerik veya başka bir ifade ile muhtevâları 
açısından tenkîd veya tahlil edilmeleridir. Bu değerlendirme Kur’ân’a, 
hadîslere, tarihe ve akla arz gibi19 başlıklar altında yapılabilir. Bu kısım-
da yukarıda belirtilen asgari müştereklerden birinci ve ikincisi Kur’ân, 
hadîsler ve tarihe, üçüncüsü ise akla arz edilecektir. 

1. Kur’ân’a arz
Hadîslerin Kur’ân’a arzı kendi içerisinde sistematiği olan bir alandır. 

Hadîsin Kur’ân’a arzından kasıt; “Hadîslerin Kur’ân’ın ruhuna arzı” şek-
linde spekülasyona açık, içeriği meçhul bir biçimde değil; “Hadîslerin 
Kur’ân’ın sarîh (açık ve kesin) ayetine arz edilmesi” şeklinde olmalıdır20. 
Hadîslerin Kur’ân’a arzı konusundaki bir başka önemli ilke, arzın Kur’ân’ın 
sadece ilgili ayetleri değil bütünü göz önüne alınarak yapılmasıdır21. Bu 
başlık altında araştırmakta olduğumuz hadîslerin müşterek noktaların-
dan olan “Hz. Peygamber’in kabir azâbı görmekte olan kişi veya kişilerin 
sesini işitmesi”nde öne çıkan “Kabir azâbı” ve “Hz. Peygamber’in gaybî 
konulara muttali olup olamaması” şeklindeki iki husus ile kabir azâbına 
sebebiyet veren “İdrardan sakınmama ve insanlar arasında laf taşıma (ko-
ğuculuk yapma) veya gıybet” Kur’ân’a arz edilecektir.

19  Arz kriterlerinin daha fazla olduğu burada belirtilmelidir. Nitekim Kırbaşoğlu 17 kadar 
metin tenkîdi kriterinden bahseder, bk. Kırbaşoğlu, Alternatif Hadîs Metodolojisi, s. 185-328.

20  Kamil Çakın, “Hadîs’in Kur’ân’a Arzı Meselesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, 1993, cilt: XXXIV, s. 256-58; Salahattin Polat, “Hadîste Metin Tenkîdi II”, Erciyes Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, Kayseri, 1990, s. 82. Ayrıca hadîslerin Kur’ân’a 
arz usûlü ve ilkeleri ile ilgili bkz. Ahmet Keleş, Hadîslerin Kur’ân’a Arzı, İnsan Yayınları, 
İstanbul, 2011, s. 227-235.

21  Polat, Metin Tenkîdi, s. 308.
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1.1. Kur’ân’da kabir azâbı
Kabir azâbının olmadığına dair Kur’ân’da açık, net bir ayet yok-

tur. Bu yüzden kabir azâbının varlığına dair bilgi içeren mevzû bahîs 
hadîslerimizin Kur’ân’a ters düşme, muhalefet etme gibi bir durumu söz 
konusu değildir. Buna mukabil kabir azâbının olduğuna dâir de sarîh bir 
ayet bulunmamaktadır. Bu sebeple İslâm tarihi içerisinde kabir azâbının 
varlığı ihtilaflı bir meseledir22. Ancak başta müfessirler olmak üzere bazı 
âlimler Kur’ân’daki bazı âyetlerin buna işaret ettiğini ifade etmektedir. 
Bunlardan en çok kabul göreni ve kabir azâbına delil olarak sunulanı şu 
ayettir: 

 / النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـَْها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب“ •
Sabah-akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu gün de; ‘Firavun ailesini azâbın 
en çetinine sokun’ (denilir)”23

Buhârî (ö. 256)24, Beğavî (ö. 516)25, Zemahşerî (ö. 538)26, Fahreddîn Râzi 

22  Kabir azâbı konusunda İslâm tarihi içerisinde öne çıkan görüşler ve temsilcilerini şöyle 
özetleyebiliriz: 

 1. Dırar b. Amr, Beşir b. Müreysi, Yahya b. Kamil ve Haricilerin büyük bir çoğunluğu kabir 
azâbını kabul etmemektedirler. 

 2. el-Ciyâni, Ebu Hüseyin el-Allaf ve Bişr b. Mu’temir kabir azâbının sadece inançsız ve 
kâfirlere olacağını ileri sürmüşlerdir.

 3. İmamu’l-Haremeyn el-Cüveyni, İmam Gazali, İbn Kayyim ve Şehristani’ye göre ise, kabir 
azâbı kalp gibi vücudun bazı azaları üzerine vuku bulacaktır. 

 4. Kerramiye mezhebi, İbn Cerir et-Taberi ve Sâlihî gibi ilim adamları ise kabir azâbının 
sadece bedene olacağını iddia etmişlerdir. 

 5. Kadı Abdulcabbâr, İbn Hazm, İbn Hübeyre, Yahya b. Hamza, İbn Meysere ve günümüz 
modern teologlarının büyük bir çoğunluğu kabir azâbının sadece ruh üzerinde vuku bula-
cağını ifade etmişlerdir.

 6. Şiî, İbâdi ve Zeydilerin bir kısmı ile sünnîlerin büyük bir çoğunluğuna göre kabir azâbı 
hem bedene hem de ruha olacaktır. 

 7. Kimilerine göre ise kabir azâbı konusu, İslamî kökenli bir inanç meselesi olmayıp, bu 
inancın Eski Mısır, Yahudi veya Eski Yunan felsefesindeki “Düalizm” gibi İslam öncesi din 
ve kültürlerden gelip, bir şekilde İslam’a sokulduğu iddia edilmiştir. Bkz. İbrahim Usta, 
“Allgemeiner Überblick Über “Al-Barza?” Bei Den Gelehrten/İslam Mehheplerinde Kabir 
Hayatı’na Genel Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2012, cilt: XII, sayı: 1, s. 
254. 

23  Mü’min, 40/46.
24  Buhârî bu ayet ile Tevbe 9/101 ve En’âm, 6/93. ayetleri Kitâbu’l-Cenâiz’de “Kabir Azâbına 

Dair Hadîsler” adıyla açmış olduğu babın mukaddimesinde zikretmiştir. Bkz. Buhârî, 
Cenâiz, 85. 

25  Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes’ûd el-Beğavî, Me’âlimu’t-Tenzîl, (thk. Muhammed Ab-
dullah en-Nemr, Osman Cuma Damîriyye, Süleyman Müslim el-Haraş), I-VIII, Dâru Tay-
be, Riyâd, 1417/1997, VII, 151.

26  Ebû’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl, I-IV, 
Dâru’l-Kutubi’l-Arabî, Beyrût, 1407, s. IV, 170.
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(ö. 606)27, Kurtubî (ö. 671)28, Beydâvî (ö. 691)29, İbn Kesîr (ö. 774)30 ve İbn 
Receb el-Hanbelî (ö. 795)31 bu ayetteki ateşe sunulmanın kabir azâbına işa-
ret ettiğini beyân etmişlerdir. Başka bir ayet şu şekildedir:

 Her kim / َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشــًة َضنًكا َوَنُْشــرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى“ •
de benim zikrimden (Kur’ân’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. 
Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”32

Ayetteki “َضنــًكا  dar, sıkıntılı bir geçim” ifadesini bazı âlimler/َمِعيَشــًة 
kabir azâbı olarak yorumlamışlardır. Taberî (ö. 310)33, İbn Ebî Hâtim (ö. 
327)34, Zemahşerî35, Kurtubî36, İbn Kesîr37 ve İbn Receb el-Hanbelî38 bun-
lardan bazılarıdır. Kur’ân’da kabir azâbına işaret ettiği kabul edilen başka 
ayetlerin ise; Tevbe 9/101, En’âm, 6/93; Secde 22/21, Tûr 52/47, Tekâsür 
108/1-8 olduğu zikredilmektedir39.

Görüldüğü üzere Kur’ân-ı Kerîm’de kabir azâbı sarîh bir şekilde geç-
memekle birlikte İslâm tarihi boyunca birçok âlim tarafından bazı ayetle-
rin kabir azâbına işaret ettiği ifade edilmiştir. Özellikle tefsîr literatüründe 
kabir azâbı ile ilgili birçok yorum bulunmaktadır. 

Sonuç olarak mekzûr hadîslerin ana teması olan kabir azâbının Kur’ân’a 
ters düşmediği aksine Kur’ân’da kabir azâbının varlığına delil olarak su-
nulan ayetlerle uyumlu olduğu söylenebilir.   

27  Ebû Abdillah Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, I-XXXII, 
Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1401/1981, XXVII, 74.

28  Kurtubî, et-Tezkire, s. 113
29  Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 

(thk. Muhammed Abdurrahman el-Mar’aşlî), I-V, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût, trsz., 
V, 59.

30  Ebû’l-Fidâ İmâduddîn İsmail b. Ömer İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kurâni’l-Azîm, (thk. Sâmi b. Mu-
hammed Selâme), I-VIII, Dâru Taybe, y.y., 1420/1999, VII, 146.

31  Abdurrahman b. Ahmed İbn Receb el-Hanbelî, Ehvâlu’l-Kubûr ve Ahvâlu Ehlihâ ila’n-Nuşûr, 
(thk. Hâlid Abdullatîf es-Seb’u’l-Alemî), Dâru’l-Kutubi’l-Arabî, Beyrût, 1425/2005, s. 45-46. 

32  Tâha, 20/124.
33  Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, (thk. Ahmed 

Muhammed Şakir), I-XXIV, Müessesetü’r-Risâle, y.y., 1420/2000, XVIII, 392.
34  Abdurrahman b. Muhammed b. İdrîs İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, (thk. 

Es’ad Muhammed et-Tayyib), I-X, Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, Riyâd, 1417/1997, VII, 
2439.

35  Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 95.
36  Kurtubî, et-Tezkire, s. 113.
37  İbn Kesîr, Tefsîr, V, 323.
38  İbn Receb el-Hanbelî, Ehvâlu’l-Kubûr, s. 49. 
39  Kurtubî, et-Tezkire, s. 113; İbn Receb el-Hanbelî, Ehvâlu’l-Kubûr, s. 48-49.
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1.2. Kur’ân’a göre Hz. Peygamber’in gaybî bilgilere muttali ola-
bilmesi meselesi  

Hadîslerdeki müşterek noktalardan biri olan “Hz. Peygamber’in ka-
birde azâb gören kişi veya kişilerin seslerini işitmesi”nin Kur’ân’a göre 
mümkün olup olmadığı, ters düşüp düşmediğinin vuzûha kavuşturulma-
sı önemlidir. Kabirlerde azâb gören kişilerin bilinmesi, seslerinin işitilme-
si gaybî bir konudur. Burada öncelikle, Kur’ân’a göre Hz. Peygamber’in, 
gayb alanının sınırları içerisindeki bir konu hakkında bilgi sahibi olabil-
mesinin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap aranmalıdır.

Gayb; masdar olarak “gizli kalmak, gizli olmak, gözden kaybolmak”40 
gibi anlamlara gelmekle birlikte isim şeklinde “kalblerde mevcut ol-
sun veya olmasın gözlerden gizli kalan şey”41 olarak tarif edilmektedir. 
Kur’ân’da gaybın bilinip bilinemeyeceği konusunda iki husus öne çık-
maktadır: Gaybın sadece Allah tarafından bilindiği42 ile Allah’ın dilediği 
kullarına gaybı bildirdiği43. Bazı İslâm âlimleri Kur’ân’daki bu bilgilerden 
hareketle gaybı, hakîkî (veya mutlak) ile izâfî olmak üzere iki kısımda ele 
alırlar44. İzâfî gayb muayyen mahlûkun genellikle fıtrî özelliklerinden ve 
yaratılıştan getirdiği kabiliyetlerinden dolayı gerek duyu gerekse duygu 
vasıtalarıyla bilgi sahibi olduğu fakat diğer varlıklarca bilinemeyen şey-
leri ifade etmektedir45. Hakîkî veya mutlak gayb ise Allah’ın hiçbir yara-
tığa açıklamadığı ve bildirmediği ve onlarında yakînen bilemediği, ancak 
sadece resûllerine veya bazı seçkin kullarına vahiy (melek, rüya, ilhâm) 
vasıtasıyla Allah’ın dilediği kadarını bildirdiği alandır46. Tarifinden de 

40  Ebû’l-Fazl Cemaleddîn Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, “ğyb/  ”, Lisânu’l-Arab, 
LV, Dâru’l-Meârif, Kahire, tsz., XXXVII, 3321-22.

41  Ebû’s-Saâdât el-Mübârek b. Muhammed İbnu’l-Esîr el-Cezerî, “ğyb/ ”, en-Nihâye fî 
Ğarîbi’l-Hadîs ve’l-Eser, (Ebû Abdirrahman Salâh b. Muhammed b. Avîda),  I-V, Dâru’l-
Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût, 1423/2002, III, 357.

42  En’âm, 6/50, 59, 73; Tevbe, 9/94, 105; Yûnus, 10/20; Hûd, 11/123; Nahl, 16/77; Kehf, 18/26; 
Neml, 27/65; Fâtır, 35/38; Hucûrât, 49/18.

43  Âl-i İmrân, 3/179; Cin, 72/26-27.
44  Muhammed Reşîd b. Ali Rızâ, Tefsîru’l-Menâr, I-XII, el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Âmetü li’l-

Kitâb, y.y., 1990, VII, 353, XI, 184; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 
I-X, Azim Dağıtım, İstanbul, trsz., VII, 522; Necati Kara, “Kur’ân’da Gayb”, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, cilt: I, sayı: 1, s. 60; İlyas Çelebi, “Gayb”, DİA, 
XIII, 407; Ertürk, Metin Tenkîdi, s. 115.

45  Ertürk, Metin Tenkîdi, s. 116; Kara, “Kur’ân’da Gayb”, s. 60-61; Çelebi, “Gayb”, XIII, 407.
46  Ertürk, Metin Tenkîdi, s. 119; Kara, “Kur’ân’da Gayb”, s. 62-63; Çelebi, “Gayb”, XIII, 407.
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anlaşıldığı üzere mutlak gayb da; Sadece Allah’ın bilgisi ve tasarrufunda 
olan gayb ile Allah’ın bazı seçkin kullarına vahiyle bildirdiği gayb şeklin-
de ikiye ayrılmaktadır. Birinci kısım Allah’tan başkasının kısmen dâhi olsa 
bilemediği alandır. İkinci kısım ise Allah’ın bazı seçkin kullarına vahiyle 
bildirdiği gaybî bilgilerdir ki Hz. Peygamber’in gayb bilgisi işte bu saye-
de mümkündür. Nitekim O gaybî bilgileri vahy-i metlüv denilen Kur’ân 
vahyi ile vahy-i gayri metlüv denilen Kur’ân dışı vahiy (melek, rüya veya 
ilhâm) vasıtasıyla kendisine bildirilenleri öğrenmiştir47. 

Kur’ân’da – az önce de belirttiğimiz gibi – gaybın Allah haricinde hiç 
kimse tarafından bilinemeyeceğine dair âyetler bulunmakla birlikte Hz. 
Peygamber’in de bu kapsamda olduğuna ilişkin âyetler de yer almaktadır.

“De ki; Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda 
sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok 
hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir 
kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.”48 

“De ki; ‘Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. 
Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, 
bana gönderilen vahye uyuyorum.’ De ki: ‘Görmeyenle gören bir olur mu? 
Siz hiç düşünmez misiniz?”49

Bu ayetler gaybın sadece Allah’a has olduğunu göstermektedir. Ancak 
Kur’ân’da Allah’ın dilediği kullarına gaybı bildirebileceğine dair ayetler de 
bulunmaktadır:

“Allah, pisi temizinden ayırıncaya kadar mü’minleri içinde bulundu-
ğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de de-
ğildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer (gaybı ona bildi-
rir). O halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve 
Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.”50

“O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği resûller 

47  Ertürk, Metin Tenkîdi, s. 119-21.
48  A’râf, 7/188.
49  En’âm, 6/50.
50  Âl-i İmrân, 3/179. Allah’ın Hz. Peygamber’e gaybı bildirebileceğine dair müfessirlerin yo-

rumları için bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, VII, 426-27; Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 445; Fahreddîn 
er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, IX, 115.
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başka. (Onlara bildirir.)...”51

Allah’ın gaybı seçtiği bazı resûllerine bildirdiği bu ayetlerde açık bir 
şekilde görülmektedir. Ayrıca Kur’ân’da bulunan bazı ayetlerde hasseten 
Allah’ın Hz. Peygamber’e gaybı bildirdiğine dair örnekler görmek müm-
kündür. Nitekim Hz. Peygamber’in Mekke’nin fetholunacağına dair rü-
yasının çıktığını Kur’ân haber vererek52, aslında Mekke’nin fethini daha 
önceden Hz. Peygamber’e rüya yolu ile bildirdiğini tasrîh etmektedir. 
Kur’ân’ın Hz. Peygamber’in Hâtıb b. Ebî Belte’a’nın Mekke Müşriklerine 
gönderdiği mektubu bildiğini haber vermesi53, Hz. Peygamber’in eşlerin-
den birine söylemiş olduğu sırrını eşinin ifşa etmesi üzerine Kur’ân dışı 
vahiyle bildirildiğinin ayetle tasrîhi54, evlatlığın boşanmış eşiyle nikahla-
nabilmesinin mümkün olabilmesi amacıyla evlatılığı Zeyd hanımını boşa-
yınca kendisinin nikahlanacağının önceden bildirilmesine rağmen, O’nun 
bunu insanlardan çekindiği için gizlediğini Kur’ân’ın haber vermesi55 Hz. 
Peygamber’in Kur’ân dışında ilâhî vahiyle bilgilendirildiğinin kanıtların-
dandır56. 

Hz. Peygamber’in diğer insanlar için gayb olan bazı hususları bilmesi 
gayet normal bir durumdur. Bunu kabul etmek gaybı Allah’tan başka kim-
senin bilemeyeceği hükmüne aykırılık arz etmez. Çünkü Peygamber’in 
bilgisi mutlak değil, ilâhî ihbar ile sınırlıdır57. Bir taraftan gaybı sadece 
Allah’ın bildiği, diğer taraftan ise seçtiği bazı elçilere gaybı bildirdiğine 

51  Cin, 72/26-27. Allah’ın Hz. Peygamber’e gaybı bildirebileceğine dair müfessirlerin yo-
rumları için bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIII, 671-72; Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 632-33; 
Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXX, 168-69.

52  Fetih, 48/27.
53  Mümtahine, 60/1. Sebebi nüzûlü için bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIII, 311-12; Zemahşerî, 

el-Keşşâf, IV, 511-12; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXIX, 257.
54  Tahrîm, 66/3-4.
55  Ahzâb, 33/37.
56  Hz. Peygamber’in Kur’ân dışında vahiy ile gaybî bilgiler aldığına dair örnekler ve açık-

lamalar için bkz. Muhammed Mustafa el-A’zamî, Dirâsâtu fî’l-Hadîsi’n-Nebevî ve Târîhi 
Tedvînihi, I-II, el-Mektebü’l-İslâmî, Beyrût, 1400/1980, I, 37-39; M. Hayri Kırbaşoğlu, İs-
lam Düşüncesinde Sünnet Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1999, s. 
225-236; Polat, “Maturidiye Göre Gayb ve Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları”, Hadîs 
Araştırmaları, İnsan Yayınları, İstanbul, trsz., s. 145-48; Ertürk, Metin Tenkîdi, s. 189-200; 
Mustafa Genç, Sünnet-Vahiy İlişkisi, Kitâbî Yayınevi, İstanbul, 2009, s. 80-92; Faik Akcaoğlu, 
Hz. Peygamber’in Kur’an Vahyi Dışında Bilgilendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İs-
tanbul, 2010, s. 154-69.

57  Polat, “Maturidiye Göre Gayb ve Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları”, Hadîs Araştırma-
ları, İnsan Yayınları, İstanbul, trsz., s. 145.
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dair tearuz gibi görülen bu durum, Hz. Peygamber’in gayb bilgisinin 
Allah’ın bildirdikleri ile sınırlı olduğu düşünüldüğünde ortadan kalkmak-
tadır58. Yani Hz. Peygamber daima gaybı bilmez, sınırlı ve kendisine bildi-
rildiği kadarını bilmiştir. Aynı konudaki iki ayrı anlamdaki âyet grubunun 
birisi mutlak umum bildirirken diğerinin bu umumi beyanı tahsis ettiği 
açıktır. Dolayısıyla özel mânâ ile umum mânâ arasında tearuz olmaz. Zira 
zâhir ifade te’vile müsait olan beyânla çelişkili olarak görülemez. Bu du-
rumda iki muhtelif beyanın cem ve telifi mümkündür.

Hz. Peygamber’in kabirlerdeki kişilerin azâb sesini işitince duraksa-
dığı, yüzünün renginin değiştiği ve sarsılmaya başladığı Abdullah b. el-
Hâris ← Ebû Hureyre tarîkiyle gelen rivâyetten anlaşılmaktadır. Bu da 
onun gaybî bir meselede ilâhî ilhâmla (Kur’ân dışı vahiy) bilgilendiril-
diğini, bilgilendirilme anında ise vahiy alırken olduğu gibi vücut diline 
yansıyan tepkiler verdiğini göstermektedir. 

Sonuç olarak Hz. Peygamber’in kabirlerdeki kişi veya kişilerin azâb 
seslerini işitmesi gaybî bilgi kapsamındadır ve bunu da ilâhî ilhâm (Kur’ân 
dışı vahiy) vasıtasıyla öğrenmiştir59. Bu da Kur’ân’a muhalif olmayıp, bila-
kis muvafık bir durumdur.

1.3.  Kur’ân’a göre nemîme (koğuculuk), gıybet (dedikodu) ve 
idrardan sakınma
Nemm “النَّــم” kökünden gelen nemîme, “insanlar arasında ifsâd ve 

şer çıkarmak amacıyla laf taşıma, koğuculuk, bozgunculuk ve gammaz-
lık yapma” gibi anlamlara gelmektedir60. Allah Teâlâ, Kalem Sûresi’nde 
Hz. Peygamber’in üstün bir ahlaka sahip olduğunu vurguladıktan sonra 
kötü ahlak tipine sahip insanların özelliklerini (daima yemin eden, kusur 
arayan, iyiliği engelleyen, saldırgan, günahkar, kaba... şeklinde) sayarken 
11. ayette “Durmadan söz taşıyan/ــاٍء بَِنِميــٍم  şeklide nemîmeye yani ”َهَـّـاٍز مَّشَّ
koğuculuğa da işaret ederek, bu huyun çirkin ve kabul edilemez ahlaki 
davranışlardan biri olduğunu belirtmiştir61.

58  Polat, “Maturidiye Göre Gayb ve Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları”, s. 144.
59  Muhammed Enver el-Keşmîrî, Feyzu’l-Bârî alâ Sahîhi’l-Buhârî ma’a Hâşiyeti Bedri’s-Sârî, I-VI, 

Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût, 1426/2005, I, 410. 
60  İbn Manzûr, “nmm/ممن”, Lisânu’l-Arab, L, 4550; İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, V, 105.
61  Nemîme ile ilgili geniş bilgi için bkz. Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Ğazâlî, 

İhyâu Ulûmi’d-Dîn, I-IV, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, tsz., III, 156-58.
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Gıybet ise, kavram olarak “ğyb/الغيب” kelimesinden türemiş olup genel 
olarak “kişinin gıyabında işittiği zaman hoşlanmayacağı kötü olan özel-
liğinden bahsetmek” anlamına gelmektedir62. Şayet kişinin duyduğunda 
hoşlanmayacağı şey o kişide yoksa bu, bühtân yani iftira olur. Nitekim 
ileride hadîslerde bu noktaya temas edilecektir. Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de 
gıybetin kötü bir davranış olduğunu şu ayetle çok açık bir şekilde vurgu-
lamıştır: “... Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşi-
nin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gel-
mekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet 
edendir/َواَل يـَْغَتــب بَـّْعُضُكــم بـَْعًضــا َأيُِــبُّ َأَحدُُكــْم َأن يَــْأُكَل لَْــَم َأِخيــِه َمْيًتــا َفَكرِْهُتُمــوُه َواتَـُّقــوا 
-Ayrıca yine Kur’ân’da gıybet yani dedikodu konu 63”اللَّــَه ِإنَّ اللَّــَه تـَــوَّاٌب رَِّحيــٌم
su “hümeze”, “lümeze” ve “hemmâz” kelimeleri ile de ifade edilmiştir64. 
Hakkında sarîh nasların bulunduğu gıybetin haramlığı konusunda İslâm 
ulemâsı ittifak etmiştir65.

Kur’ân-ı Kerîm’de idrardan sakınmanın gerekliliğine işaret eden sarîh 
bir ayet mevcut değilse de bu hususun genel anlamda temizlik bağlamın-
da değerlendirilmesi mümkündür. Nitekim bedenin temizlenmesi66 ile el-
bise temizliği bu kapsamda düşünülebilir. Aynı şekilde “Elbiseni tertemiz 
tut/ْر  .ayeti özellikle elbisenin temiz olmasına işaret etmektedir 67”َوثَِياَبَك َفَطهِّ

2. Hadîslere arz

İçerik tenkîdine yer verilen hadîslerin asgari müştereklerini teyit eden 
çok sayıda kavlî ve fiilî hadîs bulunmaktadır.

2.1. Hadîslerde kabir azâbı

Hadîs literatüründe kabir azâbına dair farklı bağlamlarda birçok hadîs 
bulunmaktadır. Makalenin boyutlarını aşmamak için Kütüb-i Tis’ayı temel 
almak sûretiyle kabir azâbına dair hadîslerden bazılarına yer verilecektir. 

62  İbn Manzûr, “ğyb/بيغلا”, Lisânu’l-Arab, XXXVII, 3323; İbnu’l-Esîr, en-Nihâye, III, 357.
63  Hucurât, 49/12.
64  Geniş bilgi için bkz. Abdurrahman Kasapoğlu “Kur’ân’da ‘Gıybet’ Olgusu: Bir Davranım 

Bozukluğu Olarak Dedikodu ve Korunma Yolları”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, 2006, cilt: XI, sayı: 2, 53-58.

65  Mustafa Çağrıcı, “Gıybet”, DİA, XIV, 63. Gıybet ile ilgili geniş bilgi için bkz. Ğazâlî, İhyâ, 
III, 143-44. 

66  el-Mâide 5/6.
67  el-Müddesir 74/4.
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• Ebû Saîd el-Hudrî’nin rivâyet ettiğine göre Zeyd b. Sâbit  şöyle de-
miştir: Hz. Peygamber ile beraber Benî Neccâr’ın bir bahçesinde iken Hz. 
Peygamber’i taşıyan katır birdendire yoldan saptı ve Hz. Peygamber dü-
şeyazdı. Tam da orada altı veya beş yahut dört kabir vardı. (Bu sayıları 
râvî el-Cüreyrî söylemiştir.) Bunun üzerine Hz. Peygamber “Bu kabirlerin 
sahiplerini kim biliyor?” diye sordu. Bir adam “Ben (biliyorum)” dedi. Hz. 
Peygamber “Öyleyse bunlar ne zaman öldüler?” dedi. Adam “Onlar şirk 
içerisinde öldüler.” dedi. Hz. Peygamber “Gerçekten bu ümmet kabirlerin-
de imtihan olunuyor. Eğer birbirinizi defnetmemeniz endişesi olmasaydı benim 
işitmekte olduğum kabir azâbı sesini size de işittirmesi için Allah’a dua ederdim.” 
dedi. Sonra yüzünü bize dönerek “Cehennem azâbından Allah’a sığının!” bu-
yurdu. Ashâb “Cehennem azâbından Allah’a sığınırız.” dediler. Ardından: 
“Kabir azâbından Allah’a sığının!” buyurdu. Ashâb “Kabir azâbından Allah’a 
sığınırız.” dediler. Sonra, “Fitnelerin açığından, kapalısından Allah’a sığı-
nın!” buyurdu. Ashâb “Açık, kapalı fitnelerden Allah’a sığınırız.” dediler. 
“Deccal’ın fitnesinden Allah’a sığının!” buyurdu. Ashâb “Deccal’ın fitnesin-
den Allah’a sığınırız!” dediler68.

•  Rivâyet edildiğine göre Ebû Eyyûb şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.s.) 
bir defasında güneş battıktan sonra (dışarı) çıktığında bir ses işitti ve: 
“Yahûdîler kabirlerinde azâb olunuyorlar.” buyurdu69.

•  Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: 
“Sizden biriniz veya ölü kabre konulunca simsiyah mavi gözlü iki melek ona ge-
lir onlardan birine münker diğerine nekîr denilir. O iki melek şöyle der: ‘Bu zât 
hakkında ne derdin?’ O kimse ise ölmeden önce söylediğini aynen tekrar ederek: 
‘O Allah’ın kulu ve Resûlüdür. Ben şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. 
Muhammed de O’nun kulu ve elçisidir.’ O iki melek der ki: ‘Senin böyle söyleye-
ceğini biliyorduk.’ Sonra o kabir yetmiş zira’ (arşın) kadar genişletilir ve aydınlık 
hale getirilir. ‘(Rahatça) yat uyu (burada).’ denilir. O kimse ‘Bu durumu aileme 
dönüp haber verebilir miyim?’ deyince o iki melek; ‘Gelin güvey gibi rahatça uyu! 
Gelin güveyi olan kimseyi ailesinden en çok sevdiği kimse uyandırır.’ der. O kişi 
kabrinde mahşer için diriltilinceye kadar rahat rahat uyur. Kabre konulan kimse 

68  Müslim, Cennet, 17 (hd. no: 67); İbn Ebî Şeybe, Musannef, I, 30 (hd. no: 122); Humeydî, 
Müsned, I, 111 (hd. no: 254); Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 190; Bu rivâyetin Enes’den gelen 
tarîki de vardır. Bkz. Müslim, Cennet, 17 (hd. no: 68); Nesâî, Cenâiz, 114.

69  Buhârî, Cenâiz, 86; Müslim, Cennet, 17 (hd. no: 69); Nesâî, Cenâiz, 114; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, V, 417, 419.
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münafık ise (Muhammed (s.a.s.) hakkında sorulan soruya); ‘İnsanların peygam-
ber dediklerini duydum bende aynen öyle söyledim, doğrusunu bilemiyorum!’ 
diyecek. Bunun üzerine o iki melek; ‘Senin böyle söyleyeceğini biliyorduk.’ derler. 
O kabre, ‘Sıkıştır onu!’ denilir, kabirde onu sıkıştırır. Ta ki kaburga kemikleri yer-
lerinden oynar. Allah onu mahşer günü uyandırıncaya kadar böylece azâb etmeye 
devam eder.”70 

•  Berâ b. Âzîb Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: 
“Allah iman edenleri sabit bir sözle yerlerinde tutar.” (âyeti) kabir azâbı hak-
kında inmiştir. Ölen kula, ‘Rabbin kim?’ diye sorulacak. O da ‘Rabbim Allah, 
Peygamberim de Muhammed (s.a..s.)’ cevabını verecektir. İşte Azîz ve Celîl 
olan Allah’ın “Allah imân edenleri hem dünyâ hayatında hem de ahirette sabit bir 
sözle (kelime-i tevhidle) yerlerinde tutar, zâlimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini 
yapar (İbrahim, 14/27)” âyeti budur.”71

•  İbn Ömer Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: 
“Sizden biriniz ölünce kendisine kalacağı yer sabah akşam gösterilir. Eğer cennet 
ehlinden ise cennetliklerden, cehennem ehlinden ise cehennemliklerden olan yeri 
gösterilir ve ona; ‘İşte kıyamette Allah seni yeniden diriltinceye kadar kalacak ye-
rin burasıdır.’ denilir.”72 

•  Hz. Ali’nin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Çokluk kuruntusu sizi oyaladı 
-âyetleri nâzil oluncaya kadar kabir azâbı hakkın ”(Tekâsur Sûresi) أَْلَاُكُم التََّكاثـُُر 
da şüphe eder dururduk73. 

• Hz. Aişe’nin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Bir Yahûdî kadını gele-
rek: “Allah seni kabir azâbından korusun” demişti. Ben de Hz. Peygamber’e 
‘Ey Allah’ın Resûlü! insanlara kabirde azâb ediliyor mu?’ diye sordum. 
70  Tirmizî, Cenâiz, 70 (hd. no: 1071). Az farklılıklarla bkz. Müslim, Cennet, 17 (hd. no: 70); 

Nesâî, Cenâiz, 109, 110.
71  Müslim, Cennet, 17 (hd. no: 73, 74). Benzer rivâyetler için bkz. Buhârî, Cenâiz, 85; Ebû 

Dâvud, Sünnet, 23-24; Nesâî, Cenâîz, 114; İbn Mâce, Zühd, 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
IV, 291. 

72  Buhârî, Cenâiz, 88; Bedu’l-Halk, 8; Rikâk, 42. Aynı ve benzer rivâyetler için bkz. Müslim, 
Cennet, 17 (hd. no: 65); Tirmizî, Cenâiz, 70 (hd. no: 1072); Nesâî, Cenâiz, 116. Mâlik b. Enes, 
Muvatta, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Cenâiz, 16; İbn Ebî Şeybe, Musannef, XIII, 237 (hd. 
no: 35511); Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 16, 113, 123;     

73  Tirmizî, Tefsîr, 102 (hd. no: 3355). Bu rivâyete göre Tekâsür Sûresi’ndeki “ُمُتْرُز ىَّتَح 
 ayeti “Kabir azâbını tadıncaya kadar.” anlamına gelmektedir. Yani hırslı kafirler ”َرِباَقَمْلا
kabre girdikleri veya girecekleri gün gafletten uyanacak, bütün ömürlerince çoğaltmak 
için oyalandıkları gelip geçici şeylerden ayrıldıklarını ve yalnız vebalini yüklenip kaldıkla-
rını göreceklerdir. Yazır, Hak Dini, IX, 403. 
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Bunun üzerine Hz. Peygamber: ‘Allah’a sığınırım o kabir azâbından’ dedi. 
Hz. Aişe diyor ki Resûlullah (s.a.s.) dışarı çıktığında Güneş tutulmuştu. Biz 
de dışarı çıktık. ... Resûlullah (s.a.s.) (iki rekat namaz kıldı). Namaz bitince 
minbere çıktı, söyledikleri arasında şunlar da vardı: ‘İnsanlar Deccal fitnesi-
ne uğrayacakları imtihan gibi kabirlerinde de imtahana çekilirler.’ Aişe diyor ki: 
Bu olaydan sonra Resûlullah (s.a.s.)’in kabir azâbından Allah’a sığındığını 
duyuyorduk74. 

•  Esma bnt. Ebî Bekir’in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlullah 
(s.a.s.), bir gün kalktı ve kişinin kabirdeki çekeceği sıkıntılardan bahset-
ti. O bundan bahsedince Müslümanlar öyle bir bağrıştılar ki, Resûlullah 
(s.a.s.)’in ne söylediğini anlayamadım. İnsanların sesleri kesilince bana ya-
kın olan bir adama: “Allah senin iyiliğini versin. Resûlullah (s.a.s.)’in son 
söyledikleri neydi?” diye sordum. O da şöyle dedi: Resûlullah (s.a.s.)’in 
son sözü şöyleydi: “Bana vahyolundu ki, sizler kabirde Deccal fitnesine yakın 
bir imtihandan geçeceksiniz.”75

Hz. Peygamber’in dualarında çok sık bir şekilde “kabir azâbından” 
istiâzede bulunduğunu görmekteyiz. Öyle ki bu konuda Resûlullah 
(s.a.s.)’e isnâd edilen onlarca çeşit dua ifadeleri hadîs kaynaklarında bu-
lunmaktadır76. Çalışmanın boyutlarını aşacağı endişesiyle bu konudaki en 
yaygın rivâyetleri vermekle iktifa edilecektir. 

•  Hz. Aişe’den gelen bir rivâyete göre Hz. Peygamber şöyle dua etmiş-
tir: “Ey Allah’ım, kabir azâbından Sana sığınırım. Deccâl Mesih fitnesinden de 
Sana sığınırım. Hayâtın ve ölümün fitnelerinden de Sana sığınırım. Ey Allahım, 
ben günâh işlemekten ve borçlu olmaktan da Sana sığınırım.”77

74  Buhârî, Küsûf, 7; Müslim, Küsûf, 2 (hd. no: 8); Nesâî, Kusûf, 11, 12; Dârimî, Salât, 187; 
Mâlik, Muvatta, Salâtu’l-Kusûf, 1. Ayrıca benzer rivâyetler için bkz. Buhârî, Cenâiz, 85; 
Müslim, Mesâcid, 24 (hd. no: 125, 126); Nesâî, Sehv, 64.

75  Nesâî, Cenâiz, 115. Benzer rivâyet için bkz. Buhârî, Cenâiz, 85.
76  Buhârî, Kusûf, 7, 12; Cenâiz, 85, 86; Cihâd, 25; De’avât, 36, 37, 40, 44; Müslim, Mesâcid, 24 

(hd. no: 123, 124, 125, 126), 25 (hd. no: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134); Kusûf, 2 (hd. no: 8); 
Zikr ve’d-Du’â, 15; Cennet, 17 (hd. no: 67); Ebû Dâvud, Salât, 184; Vitr, 32; Tirmizî, De’avât, 
86 (hd. no: 3494), 87 (hd. no: 3520), 132 (hd. no: 3604); Nesâî, Cenâiz, 115; İsti’âze, 5, 6, 11, 
25, 32, 38, 39, 45, 46, 48, 49, 52, 55; İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
I, 183, 186, 242, 258, 292, 298, 305, 311; II, 185, 186, 237, 298, 423, 454, 467, 469, 522; III, 117, 
205, 214, 235, 264; V, 42, 123, 124, 270; VI, 88, 200, 364, 365.

77  Buhârî, Sıfatu’s-Salât, 65; Ebû Dâvud, Salât, 148-49; Nesâî, Sehv, 64. Benzer rivâyetler için 
bkz. Nesâî, İsti’âze, 4; İsti’âze, 50, 51.
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•  Ebû Hureyre’den gelen bir rivâyete göre ise Hz. Peygamber şöyle dua 
etmiştir: “Ey Allahım! Kabir azâbından, ateş azâbınızdan, hayât ve ölüm imtihan 
ve şiddetlerinden, Deccâl Mesîh fitnesinden sana sığınırım.”78

•  İbn Abbas, Resûlullah (s.a.s.)’in Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi şu du-
ayı öğrettiğini rivâyet etmiştir: “Allah’ım Cehennem azâbından Sana sığınırız, 
kabir azâbından Sana sığınırız, Mesih Deccal’in fitnesinden yine Sana sığınırız. 
Hayatın ve ölümün tüm fitnelerinden de yine Sana sığınırız.”79 

Hz. Peygamber bir cenazenin namazını kıldırırken yaptığı duada da 
kabir azâbından istiâzeye vurgu yapmıştır.

•  Avf b. Mâlik’in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlullah (s.a.s.)’in 
bir cenaze için namaz kılarken şöyle dua ettiğini duydum: “Allah’ım onu 
bağışla, ona acı ve onu affet, ona afiyet ver, varacağı yeri ikram edilen yer (Cen-
net) kıl, girdiği kabri geniş eyle. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz kumaşın kir 
ve hatalardan temizlenmesi gibi onu hatalarından temize çıkar. Bu dünyadaki 
evine karşılık, daha hayırlı bir ev, ailesine karşılık daha hayırlı bir aile, eşine kar-
şılık daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir ve Cehennem azâbından koru.” Avf diyor 
ki: Resûlullah (s.a.s.)’in o ölüye yaptığı duayı duyunca, kendi kendime 
keşke bu ölen ben olsaydım dedim80. 

Son olarak hadîs tarihinde sahâbenin hatalı hadîsleri Kur’ân’a arz ede-
rek tenkîd süzgecinden geçirdiğine dair verilen şu meşhûr rivâyete yer 
verilebilir:

•  Amre bnt. Abdirrahman’ın Hz. Âişe’den rivâyetine göre: “Hz. 
Âişe’ye Abdullah b. Ömer’in, ‘Ölü, dirinin ağlamasıyla azâb görür.’ dediği 
hatırlatılınca şöyle demiştir: “Allah Ebû Abdirrahmanı bağışlasın! O yalan 
söylememiş ancak unutmuş veya hata etmiştir. Resûlullah (s.a.s.) bir gün 
bir Yahûdî hanımın cenazesine uğradığında ‘Onlar bu cenazeye ağlıyorlar, o 
ise kabrinde azâb görüyor!’ demiştir.”81 

Buraya kadar verilen rivâyetler, konunun yaygın olarak bilindiğini ve 
78  Buhârî, Cenâiz, 86.
79  Müslim, Mesacid, 25 (hd. no: 132); Nesâî, Cenâiz, 115; İsti’âze, 49; İbn Mâce, Du’â, 3; Mâlik, 

Muvatta, Kur’ân, 8.
80  Nesâî, Cenâiz, 77. Başka bir rivâyet için bkz. Müslim, Cenâiz, 26 (hd. no: 85); Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, VI, 23.
81  Müslim, Cenâiz, 9 (hd. no: 27). Farklı lafızlarla bkz. Müslim, Cenâiz, 9 (hd. no: 25); Buhârî, 

Cenâiz, 32; Tirmizî, Cenâiz, 25 (hd. no: 1004); Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 281.
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geniş bir liteartüre sahip olduğunu göstermektedir82. Ayrıca bu rivâyetler 
içerik yönüyle tetkike tabi tutulan rivâyetlerle de uyum arz etmektedir.

2.2.  Hadîslere göre Hz. Peygamber’in gaybî bilgilere muttali olabil-
mesi meselesi
Allah’ın istediği konularda ve dilediği ölçüde resûllerine gaybı bildir-

diğine, Hz. Peygamber’in de bu şekilde bazı gaybî bilgilere muttali kılındı-
ğına dair Kur’ân’dan örneklere “Kur’ân’a Arz” başlığı altında yer verilmiş-
ti. Hadîs literatüründe de Hz. Peygamber’in bu şekil ve şartlarda gayba 
muttali kılındığına yani Kur’ân dışı vahiyle bilgilendirildiğine dair birçok 
örnek bulunmaktadır. Özellikle hadîs literatürünün önemli bir kısmını 
teşkil eden ahkâma dair uygulamalarının bulunduğu açıklamalar, namaz, 
oruç, hac gibi ibâdetler Kur’ân’da farz kılınmış olmasına rağmen, bunların 
nasıl icra edileceğine dair tefurruatlı açıklamalar yoktur. Bu açıklamaları 
Hz. Peygamber yapmıştır. İbadetlerin şeklinde rey ve akıl ile düzenleme-
ler yapılamayacağına göre, Kur’ân’da bulunmayan ibâdet şekillerine ve 
teferruatına dair bilgileri Hz. Peygamber ilahi vahiyle almıştır83. Kur’ân’da 
bulunmayan bu konular hakkında Hz. Peygamber’den gelen kavlî ve 
fiilî rivâyetler için hadîs kaynaklarının “Kitâbu’s-Salât, Kitâbu’s-Savm, 
Kitâbu’l-Hac” gibi bölümlerine hızlıca bakılması yeterlidir.

Ayrıca hadîs kaynaklarında Hz. Peygamber’in Bedir Savaşı öncesin-
de, savaşın olacağı meydanda gezinip Müşriklerin liderlerinden Utbe, 
Ebû Cehil ve Şeybe gibilerinin öldürülecekleri yerleri göstermesi84, 
Nâdiroğullarının kendisine suikast hazırlığında olduklarını öğrenmesi85, 
82  Kabir azâbı ile ilgili hadislerin tahrîc ve değerlendirmeleri için bkz. Kasım Oğan, Kabir 

Hayatı İle İlgili Rivayetlerin Tespit Tahriç ve Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi), Konya, 2010. Suyûtî’nin Şerhu’s-Sudûr adlı eserinde yer alan kabir hayatı ile 
ilgili rivayetler ve değerlendirmeleri için bkz. Ali Böcü, es-Suyûtî’nin Şerhu’s-Sudûr bi Şerhi 
Hâli’l-Mevtâ ve’l-Kubûr Adlı Eseri Bağlamında Kabir Hayatı İle İlgili Hadislerin İncelenmesi, (Ya-
yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana, 2005.

83  Polat, “Maturidiye Göre Gayb ve Hz. Peygamber’in Bilgisinin Sınırları”, s. 146.
84  Müslim, Cihâd, 30 (hd. no: 83); Cennet, 17 (hd. no: 76, 77).
85  Ebû Muhammed Cemaleddin Abdülmelik b. Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, I-IV, Dâru’l-

Hayr, Beyrut, 1424/2004, III, 151-52; Muhammed b. Ömer b. Vâkıdî, Kitâbu’l-Meğâzî, (tah: 
Marsden Jones), I-III, Müessesetu’l-‘Alemî li’l-Metbûât, Beyrut, 1989, I, 364-370; Muham-
med b. Sa’d b. Meni’ ez-Zührî, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, I-XI, (thk. Ali Muhammed Ömer), 
Mektebetü’l-Usre, Kahire, 2002, II, 53-55; Ebu Bekr Abdurrezzâk b. Hemmam es-San’ânî, 
el-Musannef, (thk. Habîbu’r-Rahmân el-‘Azamî), I-XI, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1403, 
V, 357-360; Behyakî, Delâilu’n-Nubuvve ve Ma’rifetu Ahvâli Sâhibi’ş-Şerî’a, (thk. Abdulmu’tî 
Kal’acî), I-VII, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1988/1408, III, 354-55.
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Hâlid b. Velîd’e Kindelilerin Kralı Hıristiyan Ükeydir b. Abdülmelik’i 
yabânî sığır avlarken yakalayacağını söylemesi ve bu durumun aynen 
çıkması86, Mekke’de baskı ve zulümden bunalan Müslümanlara “Allah’a 
yemin ederim ki, İslâm dini başarıya ulaşacak ve gerçek bir din olarak 
en güçlü noktaya ulaşacaktır. Hatta bir yolcu Yemen’in San’a şehrinden 
Hadramût’a kadar emniyet ve selâmetle gidecek, yol boyunca Allah’tan 
başka hiç kimseden korkmayacak. Bir sürü sahibi de hayvanlarını otla-
tırken kurtlardan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır.”87 buyurması ve 
bunun aynen gerçekleşmesi, Ammâr b. Yâsir’in isyancı bir topluluk tara-
fından öldürüleceğini88 ve aile efradından kendisine ilk kavuşacak kişinin 
kızı Hz. Fâtıma olduğunu haber vermesi89, Cebraîl’in O’na abdesti90 ve na-
maz vakitlerini öğretmesi91 ve Yahûdî Lebid b. el-A’sam tarafından yapılan 
sihrin bırakıldığı yeri bildirmesi92 vb. rivâyetler örnek olarak verilebileceği 
gibi manası Allah’a, ifadeleri Hz. Peygamber’e ait kudsi hadîsler de O’na 
bildirilen gaybî haberler kapsamında mütalaa edilebilir93. 

Buna göre araştırmaya konu edilen hadîslerde yer alan Hz. Peygamber’in 
kabirlerdeki ölülerin azâb seslerini işitmesi O’na bildirilen gaybî haberler 
ve müşâhedeler kapsamında düşünülebilir ve Hz. Peygamber’e bu bilgi-
nin bildirilmesi sünnete ve hadîslere göre mümkündür94. Zira yukarıdaki 
örneklerde de görüldüğü üzere birçok defa Hz. Peygamber’e gaybî bilgiler 
bildirilmiştir. 

86  İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 133; Vâkıdî, Meğâzî, III, 1025.
87  Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 29; Menâkıb, 25.
88  Buhârî, Mesâcid, 30; Müslim, Fiten, 18 (hd. no: 70, 72, 73); Tirmizî, Menâkıb, 34; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, II, 161; III, 5; V, 306; VI, 300, 311, 315.
89  Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 15 (hd. no: 99); İbn Mâce, Cenâiz, 64; Ahmed b. Hanbel, Müs-

ned, VI, 282.
90  İbn Ebî Şeybe, Musannef, II, 316 (hd. no: 662); Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 161.
91  Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât, 1, Meğâzî, 9; Müslim, Mesâcid, 31 (hd. no: 166-67); Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, V, 224.
92  Buhârî, Tıb, 49.
93  Genç, Sünnet-Vahiy İlişkisi, s. 262; Akcaoğlu, Hz. Peygamber’in Kur’an Vahyi Dışında Bilgilen-

dirilmesi, s. 173.
94  Hz. Peygamber’in gaybî bilgiye muttali olmasının imkânı ve bununla ilgili hadîs kaynak-

larından bazı örnekler için bkz. Selçuk Coşkun, “Bana Arz Olundu” Kalıbıyla Rivâyet Edi-
len Hadîsler ve Anlamı”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, sayı: 29, s. 43-
69; a.mlf., “Bana Arz Olundu” Kalıbıyla Rivâyet Edilen Hadîslerin Menşei Üzerine, Ekev 
Akademi Dergisi-Sosyal Bilimler-, 2009, cilt: I, sayı: 2, s. 181-188. Ayrıca bu konu hakkında 
Faik Akcaoğlu tarafından yapılmış “Hz. Peygamber’in Kur’an Vahyi Dışında Bilgilendirilmesi” 
isimli doktora tezinde çok sayıda örnek bulunmaktadır. 
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2.3. Hadîslere göre nemîme (koğuculuk), gıybet (dedikodu) ve id-
rardan sakınma
Nemîme ile ilgili kaynaklarda birçok hadîs bulunmaktadır95. Bunlar-

dan bazıları şöyledir: 

•  Ebû Huzeyfe Hz. Peygamber’den şunları işittiğini rivâyet etmekte-
dir: “Cennet’e koğuculuk yapan giremez.”96

•  Abdullah b. Mes’ûd Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivâyet 
etmektedir: “Size (şiddetle haram kılınmış çirkin) adh’ın ne olduğunu söyleye-
yim mi? O insanlar arasında alıp yürüyen koğuculuktur. Şüphesiz kişi doğru 
söylemekte devam eder sonuçta doğrucu yazılır. Yalan söylemekte devam ederek 
sonuçta yalancı yazılır.”97

Buhârî ve Müslim nemîmenin büyük günahlardan olduğunu belirtmiş-
tir. Bu Buhârî’nin “بَاب النَِّميَمُة ِمْن اْلَكَبائِِر / Nemîme büyük günahlardandır”98, 
Müslim’in ise “بَــاب بـَيَــاِن ِغلَــِظ حَتْــِرمِي النَِّميَمــِة / Nemîmenin ağır şekilde haram 
kılındığının beyânı”99 şeklindeki bab başlıklarından da anlaşılmaktadır.

Gıybet ile ilgili de kaynaklarda birçok hadîs bulunmaktadır. Ayrıca 
önemine binaen hadîs kaynaklarında gıybet müstakil bab başlığı olarak 
kullanılmıştır100. Ebû Hureyre’nin Hz. Peygamber’den rivâyet ettiği şu ha-
dis gıybet ile ilgili en meşhûr hadîslerdendir:

Resûlullah (s.a.s.) “Gıybet nedir bilir misiniz?” diye buyurdu. Ashâb: 
“Allah ve Resûlü bilir.” dedi. Resûlullah (s.a.s.) “Kardeşini  hoşlanmadığı  
bir şeyle anmandır.” buyurdu. Ashâb “Ya kardeşimde benim söylediğim 
bulunursa, ne buyurursunuz?” dedi. Resûlullah (s.a.s.); “Söylediğin onda 
varsa, onun gıybetini ettin demektir. Eğer onda yoksa, ona  bühtân (iftira) 
etmiş olursun” buyurdular101. 

95   Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 445; el-Mu’cemu’l-Evsat, III, 36; V, 54.
96   Buhârî, Edeb, 50; Müslim, Îmân, 45 (hd. no: 168, 169, 170); Ebû Dâvud, Edeb, 33.
97   Müslim, Birr, 28 (hd. no: 102). Bazı lafız farklılıklarıyla bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 

I, 437.
98    Buhârî, Edeb, 49.
99    Müslim, Îmân, 45.
100  Bkz. Buhârî’nin Edeb, Müslim’in Birr, Ebû Dâvud’un Edeb, Tirmizî’nin Birr, Dârimî’nin 

Rikâk bölümlerinde gıybet müstakil bab başlığı bulunmaktadır.  
101  Müslim, Birr, 20 (hd. no: 70); Ebû Dâvud, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 23 (hd. no: 1934); Dârimî, 

Rikâk, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 384. Faklı isnâdla bkz. Mâlik, Muvatta, Kelâm, 4.
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İdrardan sakınmaya gelince; temizliğe riâyet etmenin vücûbu birçok 
hadîste geçen bir husustur. Özellikle giyilen giysinin temizliği namaz ile 
ilgili bir meseledir. İnsan idrarı dinen temiz olmayan maddeler arasında-
dır ve bunun yaklaşık 3.5 gramı (avuç içi) kadarının elbisede bulunması 
namazın sıhhatine engel olmaktadır102. Dolayısıyla idrardan sakınmak bir 
gerekliliktir. Bununla ilgili kaynaklarında birçok hadîs mevcuttur. Öyle ki 
muhaddisler eserlerinde konunun önemine binaen müstakil konu başlık-
ları açarak bunlara “idrardan sakınılması”nı çağrıştıran isimler koymuş-
lardır103. Nitekim Buhârî idrarın temizlenmesi ile ilgili “بَــاب َمــا َجــاَء ِف َغْســِل 
 Bevli yıkamak hakkındaki hadisler” adıyla konu başlığı açmış ve bu / اْلبـَْوِل
başlık altında sıhhat değerlendirmesini yapmakta olduğumuz hadîslerden 
biri ile Enes b. Mâlik’den gelen Hz. Peygamber’in hâceti sonrasında su ile 
temizlendiği şeklindeki hadîsi tahrîc etmiştir104. Müslim de sıhhat değer-
lendirmesi yapmakta olduğumuz hadîslerden birini “لِيــِل َعلَــى َنَاَســِة  بَــاب الدَّ
 Bevlin necis ve ondan kaçınmanın vâcib olduğuna / اْلبـَْوِل َوُوُجوُب ااِلْسِتبـْرَاِء ِمْنُه
delil”105 adlı konu başlığı altında tahrîc etmiştir. Buhârî, Hz. Peygamber’in 
Mescid-i Nebî’nin bir kenarına bevl eden bir bedevînin idrarını bir kova 
su ile temizletmesi106 ile ilgili hadîslerden birini özellikle “اْلَمــاَء يـَُهرِيــُق   بَــاُب 
-Bevlin üzerine su döker” adında bir konu başlığı altında değer / َعَلــى اْلبــَـْوِل
lendirmiştir107. Hz. Peygamber’in kucağına aldığı erkek çocuğunun idra-
rını üzerine yapınca su isteyerek bu idrarı temizlemesi108 idrarın necaset 
olduğunu gösteren Hz. Peygamber’in bir başka uygulamasıdır. Ayrıca 
Hz. Peygamber’in uygun mekan olduğu takdirde üzerine sıçrama endi-
şesinden dolayı oturarak bevl ettiğine dair rivâyetler de bulunmaktadır109. 
Hatta Hz. Peygamber’in oturarak bevletmesi bazı münafıklar tarafından 
“Kadınlar gibi bevl etti!” denilerek eleştirilmiştir110. Yine Hz. Peygamber’in 

102    Sâlim Öğüt, “Tahâret”, DİA, XXXIX, 383, 384.
103   Mesela İbn Mâce, Tahâret, 26.
104   Buhârî, Vudû, 55; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 112.
105   Müslim, Tahâret, 34.
106   Buhârî, Vudû, 56, 57, 58; Nesâî, Tahâret, 45, (hd. no: 56); Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 

282. Farklı lafızlarla bkz. Ebû Dâvud, Tahâret, 136; Tirmizî, Tahâret, 112.
107   Buhârî, Vudû, 58.
108   Buhârî, Vudû, 59.
109   Nesâî, Tahâret, 25. Bazı lafız farklılıkları ile bkz. İbn Mâce, Tahâret, 14. Hz. Peygamber’in 

mekan uygun olmadığı takdirde – çöplük vs. yerlerde – ayakta bevl ettiğini şu 
rivâyetlerden anlamaktayız: Buhârî, Vudû, 60, 62; Nesâî, Tahâret, 24 (hd. no: 26, 27, 28); 
İbn Mâce, Tahâret, 13.

110   İbn Mâce, Tahâret, 14, 26.



101

  Kabir Azâbı İle İlgili Bazı Hadîslerin Metin ve İçerikleri Üzerine Bir İnceleme

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

4)
 S

ay
ı: 

3 

banyo yapılan mekana idrar yapılmamasını aksi takdirde idrar kalıntıla-
rının yıkanma suyunun yere çarpması ile tekrar kişinin üzerine gelmesi 
ihtimalinden dolayı bunun vesveseye yol açacağını bildirmesi de idrardan 
sakınma ile ilgili bir başka uygulamasıdır111.

İdrarın necâset olduğu ve bundan sakınma ile ilgili bu rivâyetlere 
ilâveten kaynaklarda “Kabir azâbının çoğunun idrardan kaynaklandığı” 
şeklinde rivâyetler de bulunmaktadır112. Nitekim Dârekûtnî’nin Sü-
nen’inde bulunan üç farklı rivâyet bu rivâyeti adeta tefsîr etmektedir. Bu 
rivâyetlerin ifade ettiği anlam şöyledir: “İdrardan sakınınız! Çünkü kabir 
azâbının çoğu bundan kaynaklanır.”113

3. Tarihe arz

Hadîs metinlerinin sübûtu açısından tarihi gerçeklere uygunluğu veya 
başka bir deyişle tarihi gerçeklere aykırı olup olmadığına bakılması önem-
li metin tenkîdi kriterlerinden biridir114. Zira Hz. Peygamber, sözleri, fiille-
ri kısacası tüm yaşantısı ile tarihi bir şahsiyettir115 ve ondan gelen bilgileri 
içeren hadîslerin tarihi gerçeklere aykırı olmaması gerekmektedir. 

Hadîslerimizin asgari müştereği ve ortak manası olan kabir azâbı mef-
humu tarih içerisinde bazı eski inanışlarda da bulunmaktadır. Eski Bâbil, 
Âsur ve Mısır inançları ile Mecûsilik ve Sâbiîlik bunlardan bazılarıdır116. 
Buna göre İslâm öncesinde kabir azâbı mefhumu bilinen bir olgudur. 
Yukarıda da geçtiği üzere özellikle kabir azâbı ile ilgili Hz. Peygamber’den 
çeşitli bağlamlarda vârid olan hadîsler, kabir azâbı düşüncesinin 
sahâbenin zihnine yerleşmesine imkân vermiştir. Nitekim sahâbî Büreyde 
b. el-Huseyb el-Eslemî (ö. 63) kabrinin üzerine iki hurma çubuğunun dikil-
mesini vasiyet etmiştir117. Buhârî, Sahîh’inin Kitâbu’l-Cenâiz bölümünde, 

111   Ebû Dâvud, Tahâret, 15. Bazı lafız farklılıkları ile bkz. Tirmizî, Tahâret, 17; Nesâî, 
Tahâret, 32; İbn Mâce, Tahâret, 12.

112    İbn Mâce, Tahâret, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 326, 388, 389; Dârekutnî, Tahâret, 49.
113   Dârekutnî, Tahâret, 49.
114   Polat, “Hadîste Metin Tenkîdi III”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, 

Kayseri, 1992, s. 95; Kırbaşoğlu, Alternatif Hadîs Metodolojisi, s. 231.
115   Coşkun, Hadîse Bütüncül Bakış (Tesbît-Anlama-Anlatma Bağlamında Bir İnceleme), İFAV, 

İstanbul, 2011, s. 244.
116    Mehmet Okuyan, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Kavramı ve Kıyamet-Âhiret Süreci, Düşün 

Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 22-30.
117   İbn Sa’d, Tabakât, IX, 8. Büreyde’nin hurma çubuklarını Hz. Peygamber’in fiiline istina-

den yaptığı yorumları için bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 283.
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“Kabir üzerine hurma dalı koyma” ismiyle açmış olduğu konu başlığının 
hemen altında ta’likân bu bilgiyi vererek118, kabir üzerine hurma dalı ko-
yulmasına bir sahâbî uygulamasını delil getirmiştir.

Sahâbe tabakasından sonra da kabir azâbı konusu gündemde olmaya 
devam etmiştir. Öyle ki kabir azâbı mezhepler arası tartışma konusu ol-
muş, birçok âlim bu konuda fikir beyân etmiş119, hatta bu konuya has ki-
taplar telif etmişlerdir120. 

Kabir azâbı hadîs literatürünün tasnif devrinde de hararetle işlenmiş-
tir. Bunu, devrin önde gelen musannıflarının tasnifâtının çeşitli bölümle-
rinde konu başlıklarına vermiş oldukları isimlerden anlamaktayız. 

”Kabir azâbından Allah’a sığınmanın müstehâb oluşu /إْســِتْحَباِب  بَــاب 
 Küsûf namazında kabir azâbından Allah’a sığınma“ ,121”التَـَّعــوُِّذ ِمــْن َعــَذاِب اْلَقــْبِ
 Kabir azâbından Allah’a sığınma“ ,122”بَــاب التَـَّعــوُِّذ ِمــْن َعــَذاِب اْلَقــْبِ ِف اْلُكُســوف/
اْلَقــْبِ / َعــَذاِب  ِمــْن  التَـَّعــوُِّذ  َجــاَء / Kabir azâbı ile ilgili hadisler“ ,123”بَــاب  َمــا   بَــاب 
-Kabir azâbının gıybet ve bevlden korunmamadan oldu“ِف َعــَذاِب اْلَقــْبِ“124, 
ğu / 125”بَــاب َعــَذاِب اْلَقــْبِ ِمــْن اْلِغيبَــِة َواْلبـَــْوِل, “Hüsûf namazında kabir azâbından 
Allah’a sığınılması zikri /  ,126“بَــاب ِذْكــِر َعــَذاِب اْلَقــْبِ ِف َصــَاِة اْلُُســوِف“Ölen ki-
şiye cennet veya cehennemde oturacağı yerin gösterilmesi, kabir azâbının 
isbatı ve ondan Allah’a sığınılması /النَّــاِر أَْو  اْلَنَّــِة  ِمــْن  اْلَميِّــِت  َمْقَعــِد  َعــْرِض   بَــاب 
 بَــاب ِف اْلَمْســأََلِة ِفKabir ve kabir azâbı“ ,127”َعَلْيــِه َوِإثـْبَــاِت َعــَذاِب اْلَقــْبِ َوالتَـَّعــوُِّذ ِمْنــُه
 Kabir azâbından Allah’a“ ,129”َعــَذاُب اْلَقــْبِ / Kabir azâbı“ ,اْلَقــْبِ َوَعــَذاِب اْلَقــْب “128 

118   Buhârî, Kitâbu’l-Cenâiz, 80.
119   Bkz. dp. 85.
120   Bu te’lifâttan bazıları: Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd İbn Ebi’d-Dünya, 

Kitâbu’l-Kubûr, (tah. Târık Muhammed Seklui el-Umudî), Mektebetü’l-Gurabâi’l-
Eseriyye, Medine, 1420/2000; Beyhakî, İsbâtu Azâbi’l-Kabr; İbn Receb el-Hanbelî, 
Ehvâlu’l-Kubûr ve Ahvâlu Ehlihâ ila’n-Nuşûr; Ebü’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî 
Bekr Suyuti, Şerhü›s-Sudur bi-Şerhi Hali›l-Mevta ve›l-Kubûr, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrut, 1984.

121   Müslim, Mesâcid, 24.
122   Buhârî, Kusûf, 7.
123   Buhârî, Cenâiz, 86; De’avât, 36; Nesâî, Cenâiz, 115.
124   Buhârî, Cenâiz, 85; Tirmizî, Cenâiz, 70.
125   Buhârî, Cenâiz, 87.
126   Müslim, Kusûf, 2.
127   Müslim, Cennet, 17.
128   Ebû Dâvud, Sünnet, 23-24.
129   Nesâî, Cenâiz, 114.
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sığınma /  ِ130”ااِلْســِتَعاَذُة ِمــْن َعــَذاِب اْلَقــْب, “Kabir üstüne hurma dalı koym / َوْضــُع 
.gibi başlıklar bu bağlamda zikredilebilir 131”الَْرِيــَدِة َعلَــى اْلَقــْبِ

İncelenen hadîslerin müşterek noktalarından bir diğeri olan idrardan 
sakınmanın İsrâîloğullarının şeriatında çok önemsenen bir uygulama 
olduğu rivâyetlerden anlaşılmaktadır. Nitekim İsrâiloğullarının idrarın 
bulaştığı elbiseyi kestikleri bilgisi hadîslerde geçer132. Bu tarihi bilgi sahâbe 
tarafından bilinmekte ve ayrıca Hz. Peygamber’in bu konuya ne kadar 
önem verdiği sahâbenin uygulamalarından da müşahede edilmektedir. 
Örneğin Ebû Vâil (ö. 82), Ebû Mûsâ el-Eşa’ri’nin (ö. 42) idrardan çok fazla 
sakındığı ve “Benî İsrâîl’den herhangi birisinin elbisine idrar bulaşırsa onu 
keserlerdi.” dediğini nakletmiştir133. Yine Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’in 
kendisini ayakta bevlettiği için uyarmasından sonra bir daha ayakta bev-
letmediğini söylemesi134 de bir başka sahâbî uygulamasıdır. Bu uygula-
ma tarih içerisinde titizlikle uyulan bir konu olmuş ve fıkıh literatüründe 
“Necâset” başlığı altında işlenmiştir.

4. Akla Arz

Günümüzde bazı grup veya akımların aklı her şeyin üstünde tuttuk-
ları ve her şeye onunla karar verdikleri görülmektedir. Bu tutum gün-
lük hayatımızın bir kısmında önemli ve de ma’kûl iken, özellikle inanç 
konularında olduğu gibi dinî yaşantımız için de bir takım problemlere 
neden olabilmektedir. Zira özellikle dini ibâdet ve uygulamalar, dinî bil-
ginin kaynağı vb. hususların ne kadarı aklın sınırı içerisindedir ve bun-
ların ne kadarının mantıklı olduğuna akıl kendi başına karar verebilir? 
Her şeyi akılla izah etme eğilimi tarih olarak aslında çok eski değildir. 
On yedinci yüzyılda Batı dünyasında ortaya çıkarak yayılmaya başlayan 
Rene Descartes (ö. 1650), Baruch Spinoza (ö. 1677) gibi bazı filozofların 
tesiri135 ve daha sonra pozitivist felsefenin kurucusu Auguste Comte (ö. 

130    Nesâî, İsti’âze, 50.
131    Nesâî, Cenâiz, 116.
132   Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 399; Muhammed b. Abdillah el-Hâkimu’n-Nisâbûrî, el-

Müstedrek ale’s-Sahîheyn, (thk: Mustafa Abdulkâdir ‘Atâ), I-V, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 
Beyrut, 2009, III, 528 (Ma’rifetu’s-Sahâbe, hd. no: 5964).

133   Buhârî, Vudû, 224.
134   İbn Mâce, Tahâret, 14 (hd. no: 308).
135   Hans Joachim Störg, Vedalardan Tractatus’a Dünya Felsefe Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 

2011, s. 297-315. 
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1857) ile metafizik ve dini bilgiyi dışlayan, sadece bilimsel bilginin ge-
çerli olduğu görüşü ileri sürülmüştür136. Bu ise akılla uyuşmayan ve 
deneyle tecrübe edilmeyen şeylerin hayal mahsulü olduğu sonucunu 
doğurmaktadır137. Batıda doğan bu akım nispeten İslam coğrafyasını 
da etkisi altına almış, akıl sıkça kullanılan kavramlardan biri olmuştur. 
Modernizm öncesinde de akla önem verilirdi ancak dinî alanda otori-
tenin etkisi altındaydı. Modernizm ile birlikte otoritenin arkasında da 
aklî sebepler aranmış, bu akımdan etkilenen bazı Müslümanlar Kur’ân 
ve Sünnet’in zahirî anlamlarının arka planında yatan gerçek gâyelerini 
ancak aklın çıkarabileceğini varsaymaya başlamışlardır138. Bununla bir-
likte son zamanlarda, modernizmin akla yüklediği konumun da uzantı-
sı olarak, özellikle hadîsler hakkında farklı düşünceler dile getirilmekte 
ve çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Bu yorum ve düşünceler anlama ve 
sorgulama çabası olsa da bazen şahsi akıl boyutunda kalmakta, değer 
ve bilgi sınırlaması olmadan “bana göre...” diye başlayan cümleler bir-
biri ardınca sıralanmakta, dile getirilen görüşler dar bir alandan çıka-
mamakta ve evrensel bilgiye dönüşememektedir. Hadîs alanındaki bazı 
konularda bu yaklaşımın sağlıklı olmadığı belirtilmelidir. Çünkü hadîs 
için yapılacak her yorumun sağlam dayanaklara sahip olması gerekir. 
Dinin evrensel ve biraz da akıl üstü unsurlar taşıdığı, her şeyden önce 
kabullenmeyi (îmânı) gerektirdiği düşünülürse, özellikle itikad ve 
ibâdât konularında dinin ikinci kaynağı durumunda olan hadîsin aklî 
yorumlarında da bu unsurların göz önünde bulundurulması zorunlu-
dur139. 

Hadîsleri aklî tahlîle ve mantıkî değerlendirmeye tabi tutarken ele 
alınan konunun karakterine uygun muayyen ve genel kabul görmüş bir 
metod ve kriter yoksa, araştırmacının şahsi heves, eğilim, önyargı ve 
özel beğenisi değerlendirmede en temel etken olacaktır. Hatta bir habe-
rin doğruluk değeri de içeriğine ve metnin, İslâm’ın ruhuyla uyuşması 
şartına bağlandığında, sahîh olup olmadığı kararı bile belli bir şahsın 

136   Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002, s. 847-49; Störg, 
Dünya Felsefe Tarihi, s. 443-46.

137   Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, Nobel Yayın Dağıtım, 
Ankara, 2009, s. 259.

138    İbrahim Hatiboğlu, İslâm’da Yenilenme Düşüncesi Açısından Modernistlerin Sünnet Anlayı-
şı, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1996, s. 137.

139   Coşkun, Hadîse Bütüncül Bakış, s. 256.
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subjektif değerlendirme sürecine terk edilmiş demektir. Hatta bir habe-
rin İslâm’la mutabık olup olmadığı konusunda Resûlün mentalitesinin 
verdiği ön yargının ötesinde bir karar mercîi kalmadığı zaman, kişisel 
takdir, diğer bütün unsurların üzerinde hakem konumuna oturtulmuş 
olur. Söz sonuçta gelip, herkesin katıldığı şeyi kabul edecek, hoşuna git-
meyen şeyi de reddedecek demeye varır140. 

Hadîsleri akla arz etmeden önce akıl-nakil ilişkisi hakkında bazı ön 
bilgiler sunmanın, meselenin vuzûha kavuşması açısından önemli oldu-
ğu düşünülmüştür.

4.1. Akıl-nakil ilişkisi
Bazı çevrelerce ileri sürülen; “muhaddislerin hadîs metinlerini tenkît 

kriterleri içerisinde akla yer vermedikleri” şeklindeki iddialar gerçeği 
yansıtmamaktadır141. Bilakis hadîslerin kabul ve reddinde akla yer ve-
rilmiş; isnâdı sahîh olan haber-i vâhidler akla his ve müşahedeye, kitap, 
sünnet, icma vb. esaslara muhalif olması durumunda reddedilmiştir142. 
Ancak hadîslerin akılla tenkîdi yöntemi, içerisinde birçok sorunu barın-
dıran bir alandır. Öncelikle hadîsleri tenkîde tabi tutacak aklın ne gibi 
bir donanıma ve yetkinliğe sahip olacağı veya hangi aklın bu işi yapabi-
leceği hususu cevap verilmesi gereken önemli bir sorudur. Bu sorunun 
cevabı; İslam kültüründeki “akl-ı selîm”dir. İkinci bir husus da tenkîde 
tabi tutulacak hadîsin ma’kûlâttan olması gerekmektedir. Yani içeriği 
itibariyle hadîsin aklî bilginin sınırları içerisinde olması gerekmektedir. 
Aksi takdirde, ma’kûlât alanı dışında kalan, aklî bilginin sınırlarını aşan 
konularla ilgili hadîsler akla aykırı oldukları gerekçesiyle eleştirilemez-
ler143. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse akılla hadîslerin tearuzu ile 
ilgili alanın sınırları vardır. Yani aklın müdahale edemeyeceği, aklîliğin 
geçerli olmadığı alanlar mevcuttur. İhtimalli hususlar, şer’i konular, mu-

140  Yavuz Ünal, Hadîsleri Tespitte Yöntem Sorunu (Akla uygunluk – Akla Aykırılık), Etüt Yayın-
ları, Samsun, 1999, s. 158.

141  ‘Azamî, Menhecu’n-Nakd inde’l-Muhaddisîn Neş’etuhu ve Târîhuhu, Mektebetu’l-Kevser, 
Riyâd, 1410/1990, 81.

142  Ahmed Naim, Hadîs Usûlü, s. 276-77. Akla muhalif olmasından dolayı reddedilen 
rivâyet örnekleri için bkz. 136-56. 

143  Polat, Metin Tenkîdi, s. 308. Ayrıca bkz. Abdulcebbâr Saîd, “Metin Tenkîdinde Temel 
Kriterler”, (çev: Ahmet Ürkmez), Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 
c. 12, Adana, 2012, s. 244.
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cizeler ve gaybî haberler bu alana örnektir144. Diğer bir kısım hadîsler ise 
Hz. Peygamber’in hayat tarzı veya ibadet esasları ile ilgili hadîslerdir ki 
bunların da aklîliği sorgulanamaz. Çünkü insan aklı ibadetin şeklini tes-
pit edemez. Dolayısıyla bu tür hadîslerin değerlendirilmesi akılla değil 
de onu nakledenlerin dürüstlüğü ile tespit edilir145. Üçüncü bir husus ise 
aklîlik yani rasyonalite kriterlerinin tarihselliği problemidir. Yani bir şe-
yin makul sayılıp sayılmamasında tarihsel, kültürel ve ideolojik etkilerin 
söz konusu olduğu, bir kültürde makul olanın başka bir kültürde makul 
sayılamayabileceğidir. Dolayısıyla hadîsin ancak aklın evrensel ve zaruri 
ilkelerine aykırı olup olmadığı araştırılabilir, aksi takdirde aklın tarihsel 
ve kültürel yönüne, yani zaman ve şartlara göre değişen yönüne aykırı-
lık hadîsin sıhhatine zarar vermez. Ancak aklın evrensel ilkelerinin neler 
olduğu hususunda tartışmaların olduğunu da göz ardı etmemek gerek-
mektedir146. Ayrıca akla muhalif görülen her hadîsle amel edilmemelidir, 
denilemez. Zira akla muhalif görülen bazı hadîsleri incelediğimiz zaman, 
her birinin bir izahı olduğunu görmekteyiz. Çünkü akla muhalif gibi gö-
rülen hadîsin, bir teville kapalılığı veya işkâli kalkabilir ve bu durumda 
hadîsin doğru anlaşılmasının yolu açılmış olur147.

Akıl-nakil ilişkisi bağlamında “Kânûnü’t-Te’vîl” adlı eserinde 
hadîslerin anlaşılmasına dair üç yaklaşım ileri süren Gazâlî’nin (ö. 505) 
bu yorumlarını özetleyen Görmez’in şu ifadelerini aktarıyoruz: 

“Akıl ile nakil arasında çelişki görülen her yerde, sadece akılı esas ala-
rak nakli reddetmek ne derece ifrât ve yanlışlık ise, nakli esas alıp aklı yok 
saymak da o derece bir aşırılık ve tefrît olur. Zira birinciler; akıllarına mu-
halif gibi görülen her haberi reddetmekle kalmazlar, Hz. Peygamber’den 
gelen bu tür haberlerin hilaf-ı hakikat olduğunu, ancak Hz. Peygamber’in 
gönderildiği toplumun seviyesine inmek için bunları telaffuz ettiklerini 

144  Bu konularla ilgili örnekler ve izahâtlar için bkz. Enbiya Yıldırım, Hadîste Metin Tenkîdi, 
Rağbet Yayınları, İstanbul, 2009, s. 470-76; İbrahim Bayraktar, “Metin Tenkîdi ve Müşkil 
Hadîsler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, Erzurum, 1997, s. 140; 
Ünal, Hadîsleri Tespitte Yöntem Sorunu, s. 160-61.

145  Salahattin Polat, “Hadîste Metin Tenkîdi III”, s. 89; Yıldırım, Hadîste Metin Tenkîdi, s. 
470-76. Sünnet tarafından ibadetlere dair yapılan açıklamaların Hz. Peygamber’in icti-
hadına değil de vahye dayandığına dair örnekler ve izâhatlar için bkz. Genç, Sünnet-
Vahiy İlişkisi, s. 281-86; Akcaoğlu, Hz. Peygamber’in Kur’an Vahyi Dışında Bilgilendirilmesi, 
s. 190-241.

146  Salahattin Polat, Metin Tenkîdi, s. 308.
147  Bayraktar, “Metin Tenkîdi ve Müşkil Hadîsler”, s. 138.
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söylerler. Bu Hz. Peygamber’e yalan isnat etmek olduğu için, apaçık bir 
küfürdür. İkinciler ise; her şeyi Allah’ın kudretiyle izah ederek, naklin en 
büyük şahidi olan aklı dışlamak ve reddetmek konumuna düşerler ki, bu 
da naklîn kendisini yalanlamak mesâbesindedir. Öyleyse yapılacak şey, 
bu hususta orta bir yol takip ederek, akıl ve nakli yorumlamak yoluy-
la, cem, te’lif ve telfîk etmektir. Ancak burada da asıl problem, hangisi-
ne öncelik tanınması gerektiğidir. Akla öncelik tanıyarak bütün hadîsleri 
mantikî çözümlemelerle anlamaya çalışanlar, akıllarına ters gibi görünen 
birçok sahîh hadîsi reddetmek tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Nakle 
öncelik tanıyanlar ise muhal olmayan her şeyi kabule yanaşırlar; hakika-
tin kendisine vâkıf olamazlar. Gazâlî’ye göre bu konuda takip edilecek 
metod; akıl ve nakli bir ve beraber kabul ederek, birini diğerine tercih et-
meden anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktır.”148  

4.2. Hadîslerin akla arzı

Hz. Peygamber’in bilgi kaynakları vahiy, akıl, haber ve duyulardır149. 
Fiilleri ise bağlayıcılık açısından genel olarak üç kısımda değerlendirilir: 

1. Şeriatı açıklamak için yaptığı (teşrîî nitelikteki) işler; namaz kılışı, 
oruç tutuşu, hac yapması vb. 

2. Kendisine mahsus fiiller; Ramazan’da visâl orucu tutması, gece te-
heccüd namazı kılması vb. 

3. Bir beşer olarak yaptığı fiiller; yeme içmesi, giyinip kuşanması, otu-
rup kalkması vb150.  

Buna göre aklın idrak alanını dikkate aldığımızda Hz. Peygamber’e 
nispet edilen rivâyetler; akıl ve duyu organları ile elde edilebilecek 
tecrübî bilgiler ve akılla elde edilemeyecek yani vehbî bilgiler olarak iki-
ye ayrılmaktadır. Netice olarak hadîslerin bir kısmı konu itibariyle ak-
lın idrak alanı dışındadır ve bu tür konularda akılla bir sonuca gitmeye 
çalışmak imkân dâhilinde değildir151. Dolayısıyla her hadîsin akla arzı-

148  Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadîsin Anlaşılması ve Yorumlanmasından Metodoloji Sorunu, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000, s. 252.

149  Ünal, s. 94-108.
150  Muhammed Ebu  Zehra, İslâm Hukuku Metodolojisi, (çev: Abdulkadir Şener), Fecr Yayı-

nevi, Ankara, 1994, s. 103; Zekiyyüddîn Şa’bân, İslâm Hukuk İlminin Esasları, (çev. İbra-
him Kâfi Dönmez), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996, s. 100-103.

151  Ünal, Hadîsleri Tespitte Yöntem Sorunu, s. 131-32. 
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nın mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Yukarıda da zikredildiği üzere 
akıl özellikle şer’i bazı meseleler, mucizeler, gaybî haberler gibi alanları 
sorgulayamaz. Çünkü aklın kendine ait bir sınırı bulunmaktadır. Sıhhat 
değerlendirmesi yapılan rivâyetler işte bu alanların kapsamındadır. Ni-
tekim hadîslerin asgari müşterekleri olan “Hz. Peygamber’in kabirdeki 
kişilerin azâbını işitmesi ve bu azâbın idrardan sakınmama ve koğuculuk 
olduğunu öğrenmesi” O’nun gayba muttali olmasıyla, “kabirlerinde azâb 
gören kişilerin azâblarının hafifletilmesi için kabirlerinin üzerlerine yap-
rakları soyulmuş hurma çubuklarını dikmesi” ise O’nun mazhar olduğu 
mucize alanıyla ilgilidir. Bu ise doğrudan doğruya Hz. Peygamber’in nü-
büvveti ile alakalıdır. Bu yüzden Hz. Peygamber’den rivâyet edilen bu 
hadîslerin içerdiği bilgilerin arka planında yatan gerçeğin tümünü akılla 
izah etmek mümkün değildir. Özellikle Hz. Peygamber’in kabirlerde azâb 
görenleri bilmesi ma’kûlat alanı dışındadır. Ancak kaynaklarda şârihler 
Hz. Peygamber’in azâb gören kişilerin azâblarının hafifletilmesi için 
kabirlerinin üzerine yaprakları soyulmuş yaş bir hurma dalını dikmesi ile 
ilgili bazı aklî gerekçeler ileri sürmektedirler. Bunları şu başlıklar hâlinde 
özetleyebiliriz:

a. Allah’ı tesbîh

Bazı şârihler Hz. Peygamber’in kabirde azâb gören kişilerin azâblarının 
hafifletilmesi amacıyla bu kişilerin kabirlerinin üzerine yaş hurma dalı-
nı dikmesindeki amacının yaş olan bu hurma çubuğunun yaşlığını yani 
canlılığını sürdürdüğü müddetçe Allah’ı zikredeceği ve manevi olarak ka-
birdeki kişinin azâbının hafifletilmesine sebebiyet vereceğini ifade etmek-
tedirler. Zira Kur’ân-ı Kerim’de bulunan “Yedi gök, yer ve bunların içinde 
bulunanlar Allah’ı tesbîh ederler. Her şey O’nu hamd ile tesbîh eder. Ancak, 
siz onların tesbîhlerini anlayamazsınız. O, halîm’dir, çok bağışlayandır.”152 
ayetine göre yer ve gökler arasındaki her şey Allah’ı tesbîh etmektedir153. 
Bazı ulemâ, bir nesnenin Allah’ı tesbîhini canlı olma şartına bağlamışlar-
dır154. Dolayısıyla yaş olan hurma çubuğu, Hz. Peygamber’in belirttiği 
üzere kuruyana yani canlılığını kaybedene kadar, bu mezarların üzerinde 
kendi lisan-ı hâli ile Allah’ı tesbîh edecek ve bu tesbîhin bereketiyle kab-

152  İsrâ, 17/44.
153  Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XX, 219-20.
154  Nevevî, Şerh, II, 175.
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rinde manevi olarak azâb görmekte olan kişilerin azâblarının hafifletilme-
sine sebep olacaktır155.

b. Hz. Peygamber’in duası

Hattâbî (ö. 388), hurma çubuklarının değil de Hz. Peygamber’in 
duasının kabirlerdekilerin azâblarının hafifletilmesine sebep olduğunu 
söylemiştir. Bu yoruma göre hurma çubukları Hz. Peygamber’in zaman 
tahsisi için sadece bir araçtır. Buna göre Hz. Peygamber yaş olan hurma 
çubuklarının kuruma müddetince bu kişilerin azâblarının hafifletilmesi 
için duada bulunmuştur156.

c. Hz. Peygamber’in şefaati

Başka bir yoruma göre kabirlerde azâb gören kişilerin azâblarının hur-
ma çubukları kuruyana kadar hafifletilmesi için Hz. Peygamber şefaat ta-
lebinde bulunmuş, şefaati de kabul edilmiştir157. Nitekim Câbir’den gelen 
üçüncü hadîsteki Hz. Peygamber’in ifadeleri bu yoruma delâlet etmekte-
dir158.  

b. Hz. Peygamber’in teberrükü
et-Tartûşî (ö. 520) hadîslerde zikredilen kabir azâbının hafifletilmesine 

sebeb olan uygulamanın Hz. Peygamber’in teberrükü159 yani O’na has bir 
şey olduğunu zikretmiştir. Hattâbî de havâssın bu hadîsle amel edip ka-
birlere hurma çubuğu dikmesini hoş karşılamamıştır160. Zira ona göre de 
bu Hz. Peygamber’e has bir uygulamadır. 

c. İlâhi vahiyle bildirilmesi
Kâdı ‘Iyâz (ö. 544) ve Kurtubî (ö. 656) Hz. Peygamber’e bu fiili yap-

155  Hamd b. Muhammed b. İbrâhîm el-Hattâbî, İ’lâmu’l-Hadîs fî Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, (thk. 
Muhammed b. Sa’d), I-IV, Câmiatu Ümmü’l-Kurâ, y.y., 1409/1988, I, 274; İbn Hacer, 
Fethu’l-Bârî, I, 417; Ebû Abdirrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb en-Nesai, Sünenü’n-Nesâî: 
bi-Şerhi’l-Hâfız Celâleddîn es-Suyûtî ve Hâşiyeti’l-İmâm es-Sindi, I-IX, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 
tsz., I-II, 34.

156  Hattâbî, İ’lâmu’l-Hadîs, I, 274; a.mlf., Me’âlimu’s-Sünen, I-IV, Haleb, 1351/1932, I, 19.
157  Kurtubî, el-Mufhim, I, 553; Ömer b. Ali b. Ahmed el-Ensârî İbnu’l-Mulakkîn, et-Tavdîh 

li-Şerhi’l-Câmi’i’s-Sahîh, (thk. Abdulaziz Ahmed el-Meşîkah), I-XXXVI, Ğerâs, Kâhire, 
1431/2010, IV, 394.

158  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 417; Ebû Tâlib Muhammed Şemsu’l-Hak Azîmâbâdî, ‘Avnu’l-
Ma’bûd Şerhu Süneni Ebû Dâvud, I-XIV, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût, 1415, I, 25.

159  İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 418.
160  Hattâbî, Me’âlim, I, 20.
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masının ilâhi vahiy ile Allah tarafından bildirildiğini söylemektedirler161. 
Yani kabirlerinde azâb gören kişilerin azâblarının hafifletilebileceğini Al-
lah Resûlü’nün ilâhi vahiyle öğrendiği ve bu sebeple hurma çubuklarını 
kabirlerin üzerine diktiği söylenmektedir. 

d. Ağaç dikilmesini teşvik
Hz. Peygamber’in bu uygulamasının bir başka sebebinin de ağaç dikil-

mesini teşvik olduğu düşünülebilir. Nitekim yaş hurma çubuğu isteyip, 
kabirlerin baş kısmına dikerek kabirlerdeki kişilerin azâblarının hafifle-
tilmesini ümit etmekle birlikte yeşilin çoğaltılmasını teşvik etmiş olabilir. 
Zira kabirlerin özellikle baş kısımlarına ağaç dikilmesi yaygın bir uygu-
lamadır. Hatta bu uygulama kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir. 
Ayrıca ağaçların mezarlıktaki kokuları engellediği, toprağı sıkı bir şekilde 
tutarak kaymasına, mezarların bozulmasına ve cesetlerin ortaya çıkması-
na mani olması, mezarlık çevresinin havasına, iklimine ve estetik görünü-
müne katkısı gibi birçok faydaları bulunmaktadır.

e. Azâba sebebiyet veren fiilerin terhîbine vurgu
Hadîslerde belirtilen kabir azâbının sebepleri olan “idrardan sakınma 

ve koğuculuğun” özellikle vurgulanmış olması; o zamanlar yaygın olarak 
yapılan biri ferdî, diğeri toplumsal zararlardan tahzîri istenen iki fiil olması 
muhtemeldir. Nitekim erkeklerin ayakta bevletmesi veya bevli geldiği an 
hiç kimseden çekinmeyerek insanlar içerisinde bevletmesi o günkü Arap-
ların kültüründe var olan bir uygulamadır162. Nitekim bu Mescid-i Nebî’de 
bevleden bedevî örneğinden de anlaşılmaktadır163. İşte idrarın sıçraması 
da büyük oranda bu tavırdan kaynaklanmaktadır. İdrar bulaşan elbise ile 
kılınan namazlar ise yok hükmündedir164, namazın  kılınmamış olması da 
büyük bir günahtır165. Ayrıca hadîste bilerek, taammüden166 ve ısrarla id-
rardan sakınılmadığı167 üzerinde de durulmaktadır. Dolayısıyla necasetten 
161  Kâdı ‘Iyâz, İkmâlu’l-Mu’lim, II, 120; Kurtubî, el-Mufhim, I, 553; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 

417.
162  Keşmîrî, Feyzu’l-Bârî, I, 411.
163  Buhârî, Vudû, 57, 58, 59; Müslim, Tahâre, 30; İbn Huzeyme, Sahîh, Vudû, 221 (hd. no: 

293).
164  Nevevî, Şerh, II, 174.
165  Muhammed b. Yûsuf el-Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî fî Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, I-XV, Dâru 

İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût, 1401/1981, I, 65.
166  Ali b. Halef b. Abdilmelik b. Battâl el-Kurtubî, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, (thk. Abû Temîm 

Yâsir b. İbrahim), I-X, Mektebetü’r-Rüşd, Riyâd, 1423/2003, I, 326.
167  Keşmîrî, Feyzu’l-Bârî, I, 410.
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uzak durmak, temizlik alışkanlığının yerleşmesinin sağlanması gibi birçok 
sebeplerden dolayı yaygın olarak yapılan bu fiilden sakındırma lüzumuna 
binaen bu hâdisenin gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. 

İnsanların arasını açmak, laf getirip götürmek toplum için büyük bir 
tehlike ve çirkin bir iştir168. Koğuculuktan kaynaklanan toplumsal tehlike-
nin önüne geçmek için de bu şekilde bir tahzîrin yapıldığı söylenebilir169. 
Ayrıca hadîslerde geçen bu iki fiil hakkında Hz. Peygamber’in “Basit şey-
lerden dolayı şiddetli bir azâb görüyorlar” ifadesi, bunlardan sakınılma-
sının kolay olduğu, fakat yapıldığı takdirde akıbetinin zor olacağı fiiller 
şeklinde takdim etmesinden anlamaktayız170.  

5. Bilimsel gerçeklere arz
Hadîslerin bilimsel gerçeklere arzı bir başka deyişle hadîslerin tashîh 

veya taz’îfinde bilimsel verilerden faydalanma yöntemi tartışmalı bir ko-
nudur171. Bu konuda iki yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Birisi hadîslerin bi-
limsel verilere uyması durumunda sıhhatine hükmedileceği; diğeri ise uy-
maması hâlinde sıhhatinin olmadığına hükmedilmesi şeklindedir172. Her 
ne kadar bu alan tartışmalı olsa da bilimsel verilere ters düştüğü gerekçe-
siyle bazı hadîsler red cihetine gidilmiştir173. Aynı şekilde bazı hadîsler bi-
limsel bulgulara uygun olması durumunda tashîhine delil getirilmiştir174. 

168  Nevevî, Şerh, II, 174; Eb’u’l-Alâ Muhammed Abdurrahmân b. Abdirrahîm el-
Mubârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî bi-Şerhi Câmii’t-Tirmizî, (thk. Yûsuf el-Hâc Ahmed), I-X, 
Dâru’l-Feyhâ, Dımeşk, 1432/2011, I, s. 330.

169  Kâdı ‘Iyâz, İkmâlu’l-Mu’lim, II, 118.
170  Hattâbî, Me’âlim, I, 19.
171  Kırbaşoğlu, Alternatif Hadîs Metodolojisi, s. 299. Bilimsel verilerle hadîs tenkîdine olum-

lu bakan ve bakmayan âlimler ve bunların görüşleri hakkında bkz. Osman Oruçhan, 
Hadîs ve Bilim, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011, s. 30-58.

172  Nevzat Tartı, “Bilim-Hadîs İlişkisine Dayalı Bir Metin Tenkîdi Tartışması”, Ekev Akade-
mi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 15, 2003, s. 96. 

173  Ahmed Emin Buhârî’nin tahrîc etmiş olduğu “Yüz sene sonra burada bulunan hiç kimse 
yaşamayacaktır.” (Buhârî, İlim, 41; Mevâkîtu’s-Salât, 19.) hadîsi ile “Kim her sabah yedi 
tane acve hurmasından yerse sabahtan akşama kadar ne zehir ne de sihir zarar verir.” (Buhârî, 
Et’ime, 41; Tıb, 51) hadîsinin zamanın bilimsel verilerine, his ve müşâhedeye uymadığı 
gerekçesiyle tenkît etmiştir. Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrût, 
tsz., s. 218. Ayrıca Maurice Bucaille, Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerim ve Bilim, Türkiye Öğ-
retmenler Vakfı, İzmir, 1981, s.- 359-363. Osman Oruçhan’ın kitabında da çokça örnek 
mevcuttur.  

174  Örneğin sinek hadîsi olarak bilinen Resûlullah (s.a.s.)’in “Sinek birinizin kabına düş-
tüğünde onu iyice batırınız. Çünkü bir kanadında zehir, öbür kanadında ise şifâ (panzehir) 
vardır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 229, 246, 263, 355, 388, 398, 443; Buhârî, Bed’ul-
Halk, 17, Tıb, 57; Ebû Dâvud, Et’ime, 48; İbn Mâce, Tıb, 31.) sözü hakkında hem sened 



112

Veysel ÖZDEMİR

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

4)
 S

ay
ı: 

3 

Ancak bilimsel bilginin tarihsel olduğu; geçmişte hayal gibi görülen birçok 
şeyin bugün gerçekleştiği gibi175, bugünün şartlarında geçerli olan bilginin 
yarın değişmesinin mümkün olabileceğini hatırlardan uzak tutmamak ge-
rekmektedir. Nitekim bilimsel bilgi ve bulgular, aklın önderliğinde tüme-
varım, gözlem, deney, tecrübe gibi metodlarla elde edilmektedir. Akıl ise 
içinde bulunduğu şartlarla kuşatılmış durumdadır. Dolayısıyla onun ilke 
ve kuralları toplumsal-tarihsel süreçte değişime uğramaktadır176.

Buna göre özellikle son yıllarda hadîslerin ilmi gerçeklerle örtüşmesi-
nin gerekliliği her ne kadar zihinlere hoş gelse de aksinin olması durumda 
hadîsin reddini gerektirir ki bu pek istenilen bir durum olmasa gerektir. 
Zira bilimin bugün ulaşabileceği son ve kesin noktaya ulaşıp ulaşmadığı 
bu alanın en önemli problemi olarak karşımızda durmaktadır177. Ayrıca 
yukarıda da bahsedildiği üzere Hz. Peygamber’in bilgi kaynakları ara-
sında vahyin önemli bir yer tuttuğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu da Hz. 
Peygamber’in akıl ve bilimin sınırlarını aşan bazı haberler verebilmesini 
mümkün kılmaktadır178. Bununla birlikte beşerî kaynaklı müspet ilmin, 
vahiy kaynaklı ilâhî ilmi tenkît etmesi beklenemez. Çünkü iki farklı epis-
temolojik zemindeki sistemlerin birbirlerini tenkîdi anlamsızdır179. Hatta 
Hz. Peygamber’in akılla idrak edilen tecrübi alanla ilgili haberlerinin de 
müspet bilimin verileri ile uyuşması ön şart olarak ileri sürülmemelidir. 
Zira müspet bilim gelişmesinin doğal bir sonucu olarak, dün doğru kabul 
ettiğini bugün yanlış olarak niteleyebilmekte; ya da dün mümkün görme-
diği herhangi bir olguyu bugün kabul edebilmektedir180. 

Buna göre içerik tenkîdi yapmakta olduğumuz hadîslerin çağımızın 
bilimsel verileri ile uyuşup uyuşmadığına bakmayı prensip olarak uy-
gun bulmamaktayız. Zira hadîslerin müşterek noktaları olarak karşımıza 
çıkan kabir azâbı ve Hz. Peygamber’in kabirdekilerin azâb gördüklerini 
anlaması gibi metafizik alanla ilgili konuları müspet bilim ile açıklamak 

ve metin tenkîdi hem de bilimsel araştırmalar yapılarak sahîh olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır. Bkz. Halil İbrahim Mollâ Hâtır, el-İsâbe fî Sıhhati Hadîsi’z-Zübâbe, Dâru’l-Küble 
li’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye, y.y., 1984.  

175  M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadîsler Menşe’i Tanıma Yolları Tenkîdi, İFAV, İstanbul, 2012, 
s. 119. 

176  Tartı, “Bilim-Hadîs İlişkisi”, s. 101.
177  Polat, “Hadîste Metin Tenkîdi III”, s. 94.
178  Kandemir, Mevzû Hadîsler, s. 119.
179  Polat, “Hadîste Metin Tenkîdi III”, s. 95.
180  Ünal, Hadîsleri Tespitte Yöntem Sorunu, s. 136.
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mümkün değildir. Her ne kadar Mehmet Sofuoğlu (ö. 1987) mevzû bahis 
olunan hadîslerin birinin tercümesinde “Zamanımız ilminin tesbîtine göre 
o yaş çubuklar kuruyuncuya kadar bulundukları yerde biyomanyetik bir 
alan meydana getirmekte ve orayı bir takım şerr kuvvetlerden korumakt-
adır. İlmin bu îzâhına eriştiren Yüce Allah‘a hamd ve senalar olsun!”181 
şeklinde bir bilgi paylaşıp ilmi verilere atıf yapsa da bu hadîslerin bilimsel 
yönden izahının yapılmasına taraftar olmadığımızı bir kez daha yinele-
mek istiyoruz.

Sonuç

Daha önceki bir çalışmamızda kabir azâbı ile alakalı mezkûr hadîslerin 
isnâdlarının sahîh olduğu sonucuna varmıştık. Bu çalışmada ise aynı 
hadîslerin metin ve içerikleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu çer-
çevede  göre birçok tarîkten gelen bu hadîslerin metinleri tablo içerisinde 
ayrı ayrı verilerek orjinale en yakın metinlerin tespitine gayret edildi. Bu 
çalışma sonucunda hadîslerin üç farklı vak’a neticesinde yaşanmış olduğu 
kanaati hasıl oldu.  

Bu üç hadîsin birincisi İbn Abbâs, Ebû Bekre, Câbir b. Abdillah, Enes b. 
Mâlik, Ebû Umâme ve Ebû Hureyre’den, ikincisi Ebû Hureyre ve Ya’lâ b. 
Siyâbe’den, üçüncüsü ise sadece Câbir’den gelmiştir. 

Bu hadîslerin üç asgari müştereği bulunmaktadır: 

1. Hz. Peygamber’in kabirde olan bazı kişilerin azâblarını işittiği ki bu 
kabir azâbının varlığına ve Hz. Peygamber’in gaybî bilgiye muttali oldu-
ğuna delâlet etmektedir. 

2. Kabir azâbına sebebiyet veren şeylerin “İdrardan sakınmama ve in-
sanlar arasında laf taşıma, koğuculuk yapma veya gıybet” oluşu. 

3. Hz. Peygamber’in kabirlerinde azâb gören kişi veya kişilerin 
azâblarının geçici bir süre hafifletilmesi için onların kabirlerinin üzerine 
yaprakları soyulmuş birer hurma dalı dikmesi veya koyması. 

Bu üç ana tema Kur’ân’a, hadîslere, tarihe ve akla arz edilmiş, bilim-
sel gerçeklere arzın ise mümkün olmadığı belirtilmiştir. Neticede kabir 
azâbı ve Hz. Peygamber’in gaybi bilgiye muttali olması hem Kur’ân’a hem 
181  Buhârî, Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi, (çev: Mehmet Sofuoğlu), I-XVII, Ötüken Yayınları, 

y.y., tsz., I, 346.  
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de hadîslere göre mümkündür. Nemîme (koğuculuk), gıybet (dedikodu) 
ve idrardan sakınmama ise Kur’ân ve Sünnet açısından haram olan olan 
fiillerdir. Tarihi süreçte ise kabir azâbının bilinen ve mevcut bir mevzû 
olduğu, Hz. Peygamber sonrası dönemde mezheplerin bu konuyu ele 
alarak hararetle tartıştığı görülmüştür. Hz. Peygamber’in kabirde azâb 
gören kişilerin azâblarının hafifletilmesi amacıyla bu kişilerin kabirlerinin 
üzerine yaş hurma dalı dikmesini ise bazı âlimler akli bir takım izahlarla 
açıklamaya çalışmışlardır. Kabir azâbının hafifletilmesinin sebebini kimi 
yaş hurma dalının Allah’ı tesbîh etmesine, kimisi Hz. Peygamber’in dua-
sına, şefaatine veya teberrüküne bağlamıştır. Kimisi ise Hz. Peygamber’in 
bu uygulamayı ilâhî vahiy yönlendirmesi ile yaptığını beyân etmiştir. 
Hz. Peygamber’in bu uygulamasındaki esas kastın azâba sebebiyet ve-
ren fiillerden terhîbe (sakındırmaya) vurgu olduğu da ileri sürülmüştür. 
Ayrıca Hz. Peygamber’in amaçlarından birisinin ağaç dikilmesini teşvik 
olduğunu ise biz ileri sürmekteyiz. Bu hadîslerin ana temalarından olan 
kabir azâbı ve kabir azâbının hafifletilmesine yönelik olduğu bizzat Hz. 
Peygamber tarafından ifade edilen nebevî uygulamanın bilgi kaynağının 
gaybî bir mevzû yani ilâhî vahiy kapsamında olduğu için bilime arzı aklen 
ve inanç açısından münasip görülmemektedir.

Sonuç olarak bu makalede isnâdları bakımından sahîh olan bu 
hadîslerin metin ve içerik bakımından da sahîh olduğu kanaatine varıl-
mıştır.
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rivâyetten  ( ) aktardık. 

52  Taberânî (ö. 360) de tahrîc etmiştir. Ebû’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed et-Taberânî, el-
Mu’cemu’l-Evsat, (thk. Târık b. ‘İvedullah, Abdulmühsin b. İbrahim), I-X, Dâru’l-Harameyn, 
Kâhire, 1415, VII, 344.

53  Beyhakî, İsbâtu Azâbi’l-Kabr, (thk. Şeref Mahmûd el-Kudât), Dâru’l-Furkân, Ammân, 
1403/1983, s. 89 (hd. no: 127).

54  Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 266. 
55  Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, (thk. Hamdî b. Abdilmecîd), I-XX, Mektebetü’l-Ulûm ve’l-

Hikem, Musul, 1404/1983, VIII, 216. 
56  İbn Hibbân, Sahîh, III, 106 (hd. no: 824).
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57  Beyhakî, İsbâtu Azâbi’l-Kabr, s. 87 (hd. no: 122).
58  İbn Ebî Şeybe, Musannef, III, 376 (hd. no: 12168).
59  İshâk b. İbrahim b. Mahled b. Râhûye, Müsned, (thk. Abdulğafûr b. Abdilhak el-Belûşî), 

Mektebetü’l-Îmân, Medîne, 1412/1991, I, 246 (hd. no: 207).
60  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 441.  
61  İbn Ebî Şeybe, Musannef, II, 186.
62  Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 172.
63  Müslim, Zühd, 18 (hd. no: 74/3012).
64  İbn Balaban, Sahîhu İbn Hibbân, XIV, 455 (hd. no: 6524).
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Kur’an ve Sünnet Işığında  
Suç-Ceza Uygunluğu  

Suat ERDOĞAN∗∗  

Özet
Bu çalışmada suç ile ceza arasındaki ilişkinin boyutları Kur’an, Sün-

net merkezli bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Kur’an ve Sünnet’te ayrıntılı 
olarak açıklanan, kasten adam öldürme, zina, iffete iftira, hırsızlık (seri-
ka), terör (hırâbe), sarhoşluk verici maddeleri kullanma ve dinden dönme 
(irtidad) suçları karşılığında öngörülen cezalar suç-ceza uygunluğu açı-
sından karşılaştırılmakta, genel ilkelerle olan bağlantıları incelenmekte-
dir. Önceki ümmetlerin işledikleri suçlar sebebiyle karşılaştıkları cezalar 
ve dünyada işlenen bir suçun uhrevi karşılığına suç-ceza uygunluğu sis-
teminin evrenselliği çerçevesinde değinilmektedir. Söz konusu suçlarla 
ilgili olarak ortaya konulan yaklaşımlar tartışma konusu yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suç, Ceza, Kur’an, Sünnet, Hukuk, Suç-Ceza Uy-
gunluğu

Abstract
Crime and Punishment Suitability in the Light of Quran and Sunnah
This study presents the relation between crime and punishment with 

a perception which is centered on Quran and Sunnah. The crimes which 
are explained by Quran in detail like murder, adultery, malicious prose-
cution, theft (serika), crimes against public order; and which take place in 
the practices of Prophet Muhammad like using narcotics/intoxicants and 
apostasy are compared in terms of “crime and punishment suitability” 
and their relations with general norms. Punishments of older commu-
nities and punishments regarding the afterlife are discussed within the 
frame of “universality of crime and punishment suitability”. 

Keywords: Crime, Punishment, Quran, Sunnah, Law, Crime and 
Punishment Suitability

∗ Bu makale, Suat Erdoğan tarafından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
hazırlanan “Kur’an Sünnet Işığında Suç Ceza Uygunluğu” başlıklı doktora çalışmasının 
özeti olarak hazırlanmıştır.   

∗∗ Dr. MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni [s.erdogan33@hotmail.com]
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Giriş  

Suç ve ceza olgusunun insanlık tarihî ile yaşıt iki kavram olduğu konu-
sunda genel bir kanaat bulunmaktadır. Tarihî süreç içerisinde siyasi, sos-
yal ve çeşitli düşünce akımlarının etkisiyle şekillenen ve uygulama bulan 
cezalar hakkaniyet ve adalet açısından hep sorgulanmıştır. Kuşkusuz bun-
da cezaların fail ve mağdurları açısından çeşitli mahrumiyetlere yol açan 
niteliğinin payı büyüktür. İnsanların düşünce dünyasındaki tabii hukuk, 
ideal hukuk beklentilerinin kaynağını burada aramak gerektiği kanaatin-
deyiz. Herhangi bir suç karşılığında öngörülen cezanın adalet ve hakka-
niyet açısından yerinde olup olmadığı ve suça uygunluğunun Kur’an ve 
Sünnet açısından incelenme konusu yapılmasının önemli olacağı kanaa-
tindeyiz. Zira Kur’an ve Sünnet’in bu konudaki en belirgin vasfının adalet 
vurgusu olduğu bilinen bir gerçektir.1 Çalışmamızın birinci bölümünde 
Kur’an Sünnet çerçevesinde suç-ceza uygunluğunun genel ilkeleri, ikinci 
bölümde ise Kur’an ve Sünnet’te ayrıntılı olarak açıklanan cezaların genel 
ilklerle olan bağlantıları üzerinde durulmakta ve söz konusu cezalarla il-
gili yaklaşımlar genel ilkeler çerçevesinde tartışılmaktadır.

I- Suç-Ceza Uygunluğu (Mümâselet) 

A- Kavramsal Çerçeve
Suç-ceza uygunluğu (mümâselet) sistemiyle, suç ile ceza arasındaki 

çok yönlü ilişkiye dayalı olarak, cezaların belirlenmesinde suçun esas alın-
dığı bir yapıdan söz ediyoruz. Bu yapıda suç ile ceza arasındaki denklik 
sadece suçun ağırlığı ile sınırlandırılmaksızın, cezanın belirlenmesine etki 
eden birden çok kriter bulunmaktadır. Bu kriterler aynı zamanda suçta yer 
alan öğeleri oluşturmaktadır. Bu yönüyle suç-ceza uygunluğu sistemini, 
her bir suç için hatta bazen -suçun yapısından kaynaklanan- bir suç için 
birden çok yaptırımın söz konusu olabildiği cezalandırma sistemi olarak 
tanımlayabiliriz. Suç ile ceza arasındaki sözü edilen çok yönlü ilişkinin 
sonucu olarak, suçta yer alan ihlal edilen haklar, failin amacı, sıfatı, suçun 
işleniş şekli vb. özellikler cezanın belirlenmesinde doğrudan rol oynadı-
ğını söyleyebiliriz. Suç-ceza uygunluğu sisteminde suçla ceza arasında 

1  Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yaşar Düzenli, Kur’an Işığında Evrensel Dengeler ve 
İnsan, İFAV, İstanbul 2000, s.  41-44; Şükran Balıkkaya, “Kur’an’da Adalet Kavramı”, (Ya-
yınlanmamış yüksek lisans tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2005
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yapılan karşılaştırma ve bu karşılaştırma sonucu en uygun cezayı tespit 
etme şeklindeki eylemin, fiilin suç tipine, suçun kanundaki tarifine uyup 
uymadığının araştırılmasından2 farklı olduğunu belirtmeliyiz. Zira ikinci-
sinde suç sayılan fiilin kanunlardaki tarife uygunluğu denetlenirken, di-
ğerinde cezanın suça uygunluğu, yerinde ve hakkaniyet açısından doğru-
luğu araştırma konusu yapılmaktadır. Bu kısa bilgilerden sonra suç-ceza 
uygunluğu sisteminin Kur’an ve Sünnet’ten dayanaklarına geçebiliriz. 

B- Dayanakları

1- İlgili Ayetler 

Bilindiği üzere Kur’an’da uhrevi cezalar ve geçmiş ümmetlerin işledik-
leri çeşitli suçlar sebebiyle cezalandırılmalarının dışında, belli sayıdaki 
suçlar için öngörülen dünyevi cezalardan da söz edilmektedir. Tüm bu ce-
zalarda tekdüze bir yapıdan ziyade, çeşitlilik dikkat çekmektedir. Mesela 
önceki ümmetlere yönelik suda boğma, üzerlerine taş yağdırma, yerin 
çökmesi, güçlü bir ses (sayha) ile yok edilme vb. çok sayıda cezalandırma 
türüyle3 karşılaşmaktayız. Tüm bu farklı kategorilerde yer alan cezalan-
dırma şekillerinin genel ilkeler çerçevesinde belli bir sisteme bağlı olup ol-
madığının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kur’an’da yer 
alan اْلميــزَاَن “tartı/ölçü” kelimesinin dikkate değer olduğu kanaatindeyiz. 
Söz konusu kelime Kur’an’da alım satım aleti anlamında terazi, tartı şek-
linde kullanılmasının4 dışında evrenin yasaları5 ve adaletin ilkeleri/ölçüsü 
anlamında da kullanılmaktadır. Mesela ilgili bir ayette “Allah, hak olarak Ki-
tabı ve mizanı indirendir”6 şeklindeki ifadeler, kitapla birlikte اْلميزَاَن ilkelerin/
ölçünün de indirildiğini açıklamaktadır. Bu yapı konu hakkındaki bir diğer 
ayette yer alan “Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraber-
lerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler”7 
2  Suçun unsurlarından olan tipiklik konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Ayhan Önder, Ceza 

Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz kitapevi, 1992, s. 153, 166 vd. ; Mehmet Emin Artuk, Ahmet 
Gökçen, Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, beşinci baskı, Turhan Kitapevi, 
Ankara 2011, s. 227-235 

3  “Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız 
var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. 
Onlardan suda boğduklarımız var. Allah, onlara zulmediyor değildi, fakat onlar kendilerine zulme-
diyorlardı.”, Ankebût, 29/40

4  el-En’âm, 6/152; el-A’râf, 7/85; Hûd, 11/84, 85; er-Rahmân, 55/9 
5  er-Rahmân, 55/7, 8 
6  eş-Şûrâ, 42/17
7  el-Hadîd, 57/25
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şeklindeki ifadelerle birlikte düşünüldüğünde اْلميــزَاَن “ölçünün” adaletin 
ölçüsü/ilkeleri olduğu ve bu ilkelerin insanların adaleti gerçekleştirmesi 
için indirildiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Suç ve ceza ile ilgili olarak Kur’an’da çok sayıda ayet yer almaktadır. 
Bu ayetler arasında suç ile cezanın birlikte işlendiği ve konunun ilkesel 
olarak ele alındığı ayetler işin özünü teşkil etmektedir. Bu konuda birden 
çok ayet bulunmaktadır. İçeriklerindeki küçük ayrıntılarla suça uygun 
(mümâsil) ceza sisteminin çerçevesini çizen ikişerli, gruplar olarak sınıf-
landırılabilecek söz konusu ayetleri bütün olarak verip, daha sonra kısa 
bir değerlendirmede bulunacağız.

A

َجزَاُء َسيَِّئٍة ِبِْثِلَها
 “bir suçun karşılığı onun uygunu/benzeridir.(misl)”8

َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثـُْلَها
 “Bir suçun karşılığı, ona uygun (misl) bir cezadır.”9

B
َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفَا جُيْٰزى ِاالَّ ِمثـَْلَها

“...kim bir suç işlerse ancak suça uygun (misl) bir ceza ile cezalandırılır.”10

َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفَا جُيْٰزى ِاالَّ ِمثـَْلَها َوُهْم اَل يُْظَلُموَن
“Kim bir suç işlerse, ancak suça uygun (misl) bir ceza ile cezalandırılırlar, 

onlara haksızlık yapılmaz.”11

C
َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفَا جُيَْزى الَّذيَن َعِمُلوا السَّيِـَّپاِت ِاالَّ َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن

“Kim bir suç işlerse, suç işleyenler ancak yaptıklarıyla cezalandırılırlar.”12

َوَمْن َجاَء بِالسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِف النَّاِر َهْل ُتَْزْوَن ِاالَّ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن
“Kim bir suç işlerse yüzüstü ateşe atılırlar: (onlara) “Yaptıklarınızdan başka 

bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?(denir.)”13

D

َوِاْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا ِبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبه

8  Yûnus, 10/27  
9  eş-Şûrâ, 42/40 
10  el-Mü’min, 40/40
11  el-En’âm, 6/160 
12  el-Kasas, 28/84
13  en-Neml, 27/90
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“Eğer ceza verecekseniz, size yapılana uygun (misl) ceza verin”14

َه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر ُه ِانَّ اللّٰ ٰذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِْثِل َما ُعوِقَب ِبه ُثَّ بُِغَى َعَلْيِه لَيـَْنُصَرنَُّه اللّٰ
“Kim kendisine karşı işlenen suça uygun (misl) ile karşılık verir sonra yine 

suça maruz kalırsa, elbette Allah ona yardım eder.”15

Yukarıdaki ayetler genelden özele doğru bir sıralamaya tabii tutulmuş-
tur.  A Grubundaki ayetlerde diğerlerinden daha genel bir yapının varlı-
ğı dikkat çekmektedir. Grubun ikinci ayetinde ceza anlamına gelen َســيَِّئٌة 
“kötülük”16 kelimesi açıktan verilirken diğerinde bu kelime zamirle ifade 
edilmektedir. Her iki ayette cezanın nasıl belirleneceği konusunda temel 
ilke olarak kabul edilebilir. Ancak biz suç ve cezaya karşılık gelen ٌَسيَِّئة “kö-
tülük” kelimesinin her ikisi için müstakil olarak verilen birinci ayetin, bu 
bağlamda referans olarak gösterilmesinin daha uygun olacağını düşünü-
yoruz. Bu sebeple çalışmamızın bundan sonraki bölümlerinde temel ilke 
olarak daha çok bu ayete atıfta bulunulacaktır. Bu noktada çalışmamızda 
diğerlerini de temsilen referans olarak verilen ayet üzerinde durabiliriz:

Daha önce ifade edildiği üzere -kelimesi “kötülük” anlamına gel َســيَِّئٍة 
mekte ve birlikte kullanıldığı yere göre hem suç hem de ceza anlamında 
kullanılmaktadır. Zira suç mağdur açısından bir kötülük olduğu gibi, su-
çun karşılığında öngörülen yaptırım da fail açısından suçun karşılığı olan 
bir kötülük olmalıdır.17 Cezayı hak ihlaline karşı bir reaksiyon18  olarak 
ifade edecek olursak bu reaksiyonun suç ile aynı tür ve miktarda olması 
durumunda fail açısından kötülükten söz edilebilecektir. Fail adına kötü-
lüğün olmadığı, ya da suçla orantılı bir karşılığın bulunmadığı durumda, 
14  en-Nahl, 16/126 
15  el-Hac, 22/60
16  Konu ile ilgili ayetlerde geçen   “kötülük” anlamında kullanılan kelime çalışmamızda 

yerine göre “suç ya da ceza” olarak çevrilmiştir.  ٍ“kötülük” kelimesinin suç ve ceza kavra-
mını da içeren daha geniş bir anlama sahip olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla ayetin anlam 
alanının daraltılmaması adına, bu şekildeki bir çevirinin sadece ceza hukuku disiplini ile 
sınırlandırılmasının doğru olacağını düşünüyoruz.

17   seyyie” kelimesinin suç ve ceza anlamındaki kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Cârullah Ebu’l-Kâsım Mahmud b Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, thk. Adil Ahmed 
Abdu’l-Mevcud, Ali Muhammed Muavvad, I-VI, Mektebetü’l-abikan, Riyad 1998, V, 416; 
Ebû Abdullah Fahrüddîn Muhammed b Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, I-XXX, Dâru’l-fikr, 
Beyrut 1981, XXVII, 179; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, I-X, Eser 
Neşriyat, İstanbul 1982, VI, 4250 vd. ; Adem Yıldırım, “İslâm Ceza Hukukunda Suça Mis-
liyle Mukabele Prensibi”, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2007, 28

18  Önder, a.g.e, s. 484
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ya cezadan hiç söz edilemeyecek19 veya eksik cezalandırma söz konusu 
olacaktır.   َســيَِّئٍة  “Kötülük” kelimesi ayette suç ve ceza olmak üzere iki kez 
kullanılmaktadır. Her iki kullanımda da belirtisiz isim (nekre) olarak yer 
alması suç ve cezanın çeşitliliği anlamına gelen bir yoruma imkân ver-
mektedir. Bu noktadan hareketle çok sayıdaki her bir suç için farklı cezai 
yaptırımların söz konusu olabileceği ve suç-ceza eşleştirmesinde, suçun 
asıl ve belirleyici unsur olduğu şeklinde bir sonuca ulaşılabilir. Ayette suç 
ile ceza arasındaki ilintiyi kuran ve “suça göre, suça uygun, suçun benzeri, 
misli” şeklinde ifade edebileceğimiz -kelimesinin önemli bir fonksi ِمثـُْلَهــا 
yon icra ettiğini belirtmeliyiz. Yukarıda temel ilkeler bağlamında verilen 
dokuz ayetten üçü hariç20 olmak üzere tamamında suç ile ceza arasında 
bağlaç olarak yer alan  ِمثـُْلَهــا kelimesi cezanın belirlenmesinde suçu refe-
rans olarak göstermektedir. Bu durum her suç için ayrı bir yaptırım, diğer 
bir deyişle suça göre ceza anlamına gelmektedir. Bununla birlikte benzer 
hukuki değerleri koruyan suçlar ve cezanın belirlenmesini etkileyen ihlal 
edilen haklar, failin amacı, sıfatı, suçun ağırlığı, şeklî benzerlik vb. kriter-
lerin de cezanın belirlenmesinde etkin olmasının tabii bir sonucu olarak 
benzer suçlar için benzer cezalar öngörülebileceği gerçeğinin, bu yapıya 
aykırı olmadığını, bilakis bu yapının bir sonucu olduğunu belirtmeliyiz. 
Örnek olarak, -ilgili konularda ayrıntılı bilgi verileceği üzere- zina ve sar-
hoşluk verici maddeleri kullanmanın cezası olarak öngörülen aynı türden 
yaptırımın, her iki suç için de cezanın belirlenmesinde etkin olan kriterle-
rin benzerliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

Ayetlerde suç ile ceza arasındaki bağlantının  misl” kelimesi ile“ ِمثْــل 
yapılmasının son derece dikkat çekici ve anlamlı olduğunu belirtmeliyiz. 
Zira söz konusu kelime cezanın nasıl belirleneceği konusunda suçu re-
ferans gösteren işlevinin dışında, taşıdığı anlam itibariyle de suç ile ceza 
arasındaki ilişkinin çok yönlü olmasını sağlamaktadır. Zira ِمثْــل “misl” ke-
limesi mutlak olarak kullanıldığında sadece bir açıdan değil, her yönü ile 
birbirinin dengi olan ve biri diğerinin yerine geçen iki şey arasında kulla-
nılmaktadır.21 Nitekim -misl” kelimesinin Kur’an’daki diğer kullanı“ ِمثْــل 
19  Bkz. Önder, a.g.e, s. 484
20  en-Nisâ, 4/123; en-Neml, 27/90; el-Kasas, 28/84
21  İbn Manzûr, Muhammed b Mükerrem, Lisânü’l-Arab, I-XV, Dâru sâdır, Beyrut 1410/1990, 

XI, 610, me-se-le, m.    “mutlak anlamda (herhangi bir 
şey başkasıyla karşılaştırıldığında) o, onun gibidir denildiğinde, anlamı, onun yerine geçer, demek-
tir.” لْثِم “misl” kelimesi musavat ve mükafee ile karşılaştırılarak söz konusu kelimenin 
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lışlarında da aynı görevi üstlendiği görülmektedir. Konuya açıklık getir-
mesi açısından bu örneklere değinmenin yerinde olacağını düşünüyoruz. 
Mesela hiçbir varlığın Allah’ın denginin olamayacağını ifade etmek için 
 hiçbir şey O’nun benzeri olamaz” şeklindeki ifadelerde de“ لَْيــَس َكِمْثلِــه َشــْیءٌ 
aynı kelime kullanılmaktadır.22 Bilmek, görmek işitmek vb. sıfatlar yö-
nüyle insanla Allah arasında benzerlik söz konusu olmakla birlikte, ayette 
hiçbir şey O’nun yerine geçemez anlamı  ِمثْــل “misl” kelimesiyle sağlan-
maktadır.23 Benzer şekilde faiz yiyenlerin alışveriş faiz karşılaştırmasında 
“Alışveriş de faiz gibidir” dediler. Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kıl-
mıştır.” Şeklindeki ifadelerde ِمثْــل “misl” kelimesi faizin alışverişin yerine 
geçemeyeceğini kesin olarak ortaya koymaktadır.24 Yine bir diğer ayetteki 
“De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere 
toplansalar, onun benzerini getiremezler.”25 Şeklindeki ifadelerde kullanılan 
-misl” kelimesi her yönüyle, Kur’an’ın yerine geçecek, onun yerini tu“ ِمثْــل
tacak bir kitap anlamını vermektedir. Kuşkusuz birbiriyle karşılaştırılan 
iki şey arasında benzerlikler bulunabilir. Nitekim yukarda verilen örnek-
lerde de karşılaştırılan şeyler arasında benzerlikler bulunmaktadır. Ancak 
benzerliklerin iki şeyden biri diğerinin yerine geçecek düzeyde olmadığı 
görülmektedir. Bu durum eşyaları kendine özgü yapan ve diğerlerinden 
ayıran vasfın benzerlikler değil, farklılıklar olduğu gerçeğini de ortaya 
koymaktadır. 

Yukarda genel ilkeler olarak verilen ayetlerin üçü hariç, tamamında
.misl” kelimesinin kullanıldığını ifade etmiştik“ ِمثْــل  -misl” kelimesi“ ِمثْــل 
nin kullanılmadığı ayetlerde yer alan “yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi 
cezalandırılıyorsunuz?”26 ve “suç işleyenler ancak yaptıklarıyla cezalandırılırlar”27 
şeklindeki ifadeler diğer ayetlerde  ِمثْــل “misl” kelimesi ile oluşturulan an-

farklı bir anlam üstünlüğü olduğu ortaya konulmaktadır. Şöyle ki; müsavat benzer ya da 
farklı cinsler arasında yapılır, çünkü müsavat azlık çokluk yani miktar yönüyle denkliği 
(takâfü) ifade eder. Mümâselet ise aynı cinsler arasında yapılır ve mesela anlayış, renk, 
tat gibi benzerlikler yönüyle biri diğerinin yerine geçen anlamında çok yönlü bir karşı-
laştırmayı ifade eder. Bkz. Zebîdî, es-Seyyid Muhammed Mustafa, Tâcu’l-Arûs, I-XL, et-
Turâsü’l-arabî, Kuveyt 1965, XXX, 380 vd. ; me-se-le- m. 

22  eş-Şûrâ, 42/11
23  Râgıb el-Isbahânî, Huseyn b Muhammed, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’an, Kahraman yayınla-

rı, İstanbul 1986, s.  700
24  el-Bakara, 2/275
25  el-İsrâ, 17/88
26  el-Kasas, 28/84
27  en-Neml, 27/90
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lamı, açıklayıcı bir tarzla ayrıntılı hâle getirmektedir. Bu durumun suça 
göre, suça uygun (misl) ceza anlayışını daha net olarak ortaya koyduğunu 
söyleyebiliriz. Benzer şekilde  misl” kelimesinin yer almadığı diğer“ ِمثْــل 
ayetteki َمــْن يـَْعَمــْل ُســوًءا جيــَز بــه “…kim bir suç işlerse onunla cezalandırılır...”28 
Şeklindeki ifade tarzı söz konusu kelimeyi kullanmaksızın aynı anlamı 
vermektedir. Hatta ayette ceza kelimesi zikredilmeksizin بــه “onun-
la” zamiri ile  suç”  kelimesine atıfta bulunularak âdeta suçla ceza“ ُســوًءا 
aynîleştirilmektedir. Bu durum suç ile ceza arasındaki ilintinin en üst dü-
zeyde varlığının da bir delili olarak görülebilir. Bu anlatımla sanki suç-
cezanın yerine geçmekte, onun yerini tutmaktadır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; Konunun ilkesel olarak ortaya konul-
duğu yukarıdaki ayetlerde geçen ِمثْــل “misl” kelimesi suç ile ceza arasın-
da biri diğerinin yerini tutan, onun yerine geçen çok yönlü bir denkliğin, 
uygunluğun varlığını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla suçların farklılık 
göstermesinin doğal bir sonucu olarak cezalarda da farklılıklar meydana 
gelmekte ve cezalarda çeşitlilik ortaya çıkmaktadır. Kur’an’da ve Sünnet’te 
ayrıntılı olarak açıklanan, cezalardaki çeşitliliğin sebebini burada aramak 
gerekir. Hatta bir suç için birden çok yaptırımın öngörülmesi de aynı ilke-
lerin tabii bir sonucudur. Mesela, İffete iftira suçunda kırbaç (celde) ceza-
sının yanında, failin şahitliğinin kabul edilmemesi ve fâsık olarak nitelenmesi, 
zina suçunda kırbaç (celde) cezası ve -suçtan kaynaklanan ve bu suça mah-
sus- infazın bir grubun nezaretinde gerçekleştirilmesi ayrıca evlilik konu-
sundaki sınırlı mahrumiyet cezaları suçun yapısından kaynaklanan, suça 
göre belirlenen cezalar olduğunu söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla “Bir suçun karşılığı, ona uygun (misl) bir cezadır...”29 şeklinde 
ayette yer alan ifadeler suç ile ceza arasındaki ilişkiyi, diğer bir ifadeyle 
cezaların belirlenmesindeki ölçünün nasıl olması gerektiğini ortaya koy-
maktadır. Bu ayet ilgili diğer ayetlerle30 birlikte düşünüldüğünde ayetin 
ceza hukukunun esasını teşkil eden temel bir ilke olduğunu31 ifade etme-
28  en-Nisâ,4/123
29  eş-Şûra, 42/40 
30  en-Nahl, 16/126; el-Hac, 22/60; el-Mü’min, 40/40; Yûnus, 10/27; en-Nisâ, 4/123; el-Kasas, 
31  Razî ayetle ilgili olarak  “ bu ayet fıkıh 

ilminde temel bir ilkedir. Zira ayet bütün suçlara misliyle karşılık vermeyi ilke olarak ortaya koy-
maktadır” şeklinde bir ibareye yer vermekte ve konuyla ilgili diğer ayetlerin de bu durumu 
te’kit ettiğini belirtmektedir. Bkz. Razi, a.g.e, XXVII, 179 vd. ; Benzer bir değerlendirme için 
ayrıca bkz. Hamdi Yazır, a.g.e, VI, 4250 
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miz mümkündür. 

2-Hz. Peygamber’in (a.s.) Uygulamaları (Sünnet)

Diğer konularda olduğu gibi ceza konusunda da Hz. Peygamber’e 
(a.s.) atfedilen çok sayıda örnekle karşılaşmaktayız. Bunlardan bir kısmı 
Kur’an’da yer alan cezaların infazı konusunda iken, diğer bir kısmının 
Kur’an’da ayrıntılı olarak açıklanmayan suçlara Kur’an merkezli çözümler 
üretme şeklinde olduğu görülmektedir. 

Bu konuda Hz. Peygamber’in (a.s.) sarhoşluk verici maddeler ile ilgili 
uygulamaları, suç-ceza genel ilkeleri doğrultusunda ceza belirlemenin ör-
neği olması açısından önem arz etmektedir. Zihnî meleke kaybına yol açan 
ve bu yönüyle bulunduğu toplum içerisinde muhtemel suçlara açık hâle 
gelen kişinin çoğu zaman keyif ve haz, bazen da hayatın gerçeklerinden 
kaçma gayesiyle işlenen bedensel suça karşılık bedenî acı ile uyarılması, 
suç-ceza uygunluğunun varlığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Hz. 
Peygamber’in (a.s.) hırsızlık (serika) şartlarının oluşmadığı mal varlığına 
yönelik suçlarda misli ile ödetme, diğer bir ifadeyle mali suça mali ceza 
şeklindeki uygulamaları da aynı kapsamda değerlendirilebilir. Konuyla 
ilgili çok sayıda örnek bulunmakla birlikte, tekrar olmaması için yeri gel-
dikçe ilgili konularda verilecektir. 

C- Özellikleri 

1- Suça Endeksli Olması

Suça ceza uygunluğu sisteminin en temel özelliği, cezanın nitelik ve 
nicelik bakımından tamamen suça endeksli olması sebebiyle, suç ile ceza 
arasında biri diğerinin izdüşümü, kopyası şeklinde ifade edilebilecek 
ileri düzeyde bir ilişkinin varlığıdır. Genel ilkeler olarak verilen ayet-
lerden birinde yer alan “kim bir suç işlerse suç işleyenler ancak yaptıklarıy-
la cezalandırılırlar”32 şeklindeki ifadeler ceza belirlemede, suçun dışında etkin 
herhangi bir unsurun olamayacağı, karara bağlanmaktadır. Ayetteki ــيَِّئِة   َجــاَء بِالسَّ
“suç işlemek/suç getirmek” ifadesi, işlenen suça karşılık ceza belirlenirken kişinin 
getirdiği suça göre hareket edilmesi gerektiği, ancak bu şekilde suç-ceza uy-
gunluğundan söz edilebileceği belirlenmektedir. Bununla birlikte ayetteki 
“ancak yaptıklarıyla” ifadesini ilgili diğer ayetlerle beraber düşünmek ge-

32  Kasas, 2/84
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rektiğinin altını çizmeliyiz. Zira söz konusu ifade, suç ile ceza arasındaki 
ilişkiyi sadece ağırlık açısından ele alan orantı olarak anlama yanlışlığına 
götürebilir. Failin yaptığının dışında bir yaptırıma maruz kalmasının 
haksızlık/zulüm olacağı birçok ayette net bir şekilde ifade edilmesi33 Ay-
rıca yukarda belirtildiği üzere ilgili ayetlerdeki34 suça karşılık ceza bağla-
mında  َّفَــَا ِاال  kalıbıyla ifade edilen “ancak bu şekilde olur”  anlamına gelen 
ifade tarzı da cezanın suça endeksli olması gerektiğinin delili olarak görü-
lebilir. 

2- Caydırıcılığının Yapısal Olması  

Suç-ceza uygunluğu sisteminde caydırma asıl ve öncelikli amaç değil-
dir. Genel ilkeler bağlamında verilen ve kişisel haklar kapsamında dün-
yevi cezalandırmanın söz edildiği ayetlerde, cezanın hemen sonrasında 
mağdura af ve sabır tavsiye edilip, cezalandırmanın bir hak olarak ortaya 
konulması,35 dolayısıyla cezadan beklenen amaç mağdurun yetkisini ceza-
landırmadan yana kullanmasıyla birlikte söz konusu olabilecek ve cezanın 
caydırıcılığı suça uygun olan cezanın tabii bir sonucu olarak gerçekleşe-
cektir.

Af ve uzlaşmanın öncelikli olduğu bir sistemde cezanın caydırıcılığın-
dan nasıl bahsedilebilir? Nitekim ilgili ayetlerde de caydırmanın ilk ve asıl 
amaç olmayıp, suça uygun cezalandırmanın bir sonucu olduğu görülmek-
tedir. Konu ile ilgili bir ayette ihramlı iken avlanma yasağına uymayan ki-
şiye verilecek -suç-ceza uygunluğu yönüyle yerinde olan- cezanın ayrıntılı 
bir şekilde açıklanmasından sonra amaçtan söz edilmesi36 amacın ilk ve 
asıl değil, suça uygun cezanın bir sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. 
Benzer şekilde hırsızlık (serika) suçunun cezası kapsamında ilgili ayetteki  
ِه -Allah’tan caydırıcı bir ceza olarak”37 ifadesinin suça uygun ceza“ َنَكااًل ِمَن اللّٰ
dan sonra gelmesi de söz konusu fikri desteklemektedir.

33  Bkz. el-Bakara, 2/57, 281; Âl-i İmrân, 3/25, 117, 161; el-En’âm, 6/160; el-Ârâf, 7/160; et-
Tevbe, 9/170; Yûnus, 10/44, 47, 54; en-Nahal, 16/33, 111, 118; el-İsrâ, 17/71

34  el-Mü’min, 40/40; el-En’âm, 6/160;el- Kasas, 28/84; en-Neml, 27/90
35  Bkz. en-Nahl, 16/126; eş-Şûrâ, 42/40; el-Hac, 22/60 İlk iki ayetten farklı olarak üçüncü ayet-

te suçta tekerrür söz konusu edilmesine rağmen, ayetin sonundaki ifadeler yine de af tav-
siyesinde bulunmaktadır. Genel ilkeler içerisinde verilen diğer ayetlerde (Yûnus, 10/27; 
el-Mü’min, 40/40;el-En’âm, 6/160; el-Kasas, 28/84; en-Nisâ,4/123;en-Neml, 27/90) cezalar 
ahiretle ilgili olduğu için aftan söz edilmemesi doğal olarak görülmelidir.

36  el-Mâide, 5/95
37  el-Mâide, 5/38
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3- Ceza Belirleme Yetkisinin Sınırlandırılması

Suç-ceza uygunluğu sisteminde, cezalar suça göre belirlendiği için, ceza 
belirleme yetkisine sahip kişilerin tasarrufu, suçun yapısına uygun ceza 
belirleme ile sınırlandırılmaktadır. Kanun koyucu ortaya çıkan her yeni 
suç için cezalar ihdas ederken, kişisel bir tasarrufta bulunmaksızın suçun 
ortaya çıkardığı hak ihlalleri, failin amacı, sıfatı, suçun ağırlığı, işleniş şekli 
vb. kriterleri göz önünde bulundurarak suç odaklı bir ceza tespiti yapar. 
Dolayısıyla bu görevi üstlenen kişiye kanun koyucu demek aslında mecâzi 
anlamdadır. Zira cezayı belirleyen, kanun koyan suçun bizzat kendisidir. 
Bu anlayış, İslam bilginleri arasında da kabul gören38 ve cezalandırmada 
amacın caydırma ve ıslah olduğu düşünceyle, yöneticilere tanınan ceza 
belirleme yetkisi sebebiyle, suç-ceza uygunluğunun bozulmasına yol açan 
düşünceden ayrılmaktadır.

Bu noktada İtalyan ceza hukukçusu Cesare Beccaria’nın (1738-1794) 
bir insanın bir başka insan üzerindeki otoritesi, eğer kesin zorunluluk-
tan kaynaklanmıyorsa, bunun zorbalık olacağı, hükümdarların suçluları 
cezalandırma yetkisinin, bireylerin ele geçirme (gasp etme) girişimlerine 
karşılık kamu güvenliğini sağlama adına bir zorunluluktan kaynaklandı-
ğı39 şeklindeki yaklaşımı dikkate değer bulunabilir. Gerçekten suçun diğer 
bir ifadeyle failin ceza belirlemede etkisinin kabul edilmediği sistemlerde, 
ceza belirleme yetkisi failin dışındaki kişi/kişiler olmaktadır. Zorunluluk 
olarak ifade edilen bu durum, suç odaklı ceza sistemi için geçerli değildir. 
Cezaların belirleyicisi suçun bizzat kendisidir. Bu noktadan hareketle, su-
çun failin bir eylemi olması sebebiyle cezaların belirleyicisinin failin bizzat 
kendisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Nitekim ilgili bir ayette yer alan َوَما 

38  Bkz. Mâverdî Ebu’l-Hasan Ali b Muhammed b Habîb, Ahkâmu’s-sultâniyye, thk. Ahmed 
Mubârek el-Bağdâdî, Mektebet-ü dâr-i İbn Kuteybe, Kuveyt 1409/1989, s. 288; İbn Kay-
yım, Şemseddin Ebu Abdillah Muhammed el-Cevziyye, et-Turuku’l-hukmiyye fi’s-siyaseti’ş-
şer’iyye, thk. Nâyif b Ahmed el-Hamed, Daru âlem’il-fevâid, Mekke  h. 1428, s. 29; Şâtıbî, 
Ebû İshak İbrahim b Musa, el-Muvâfakât, I-VI, Dâru ibni Affân,  y.y. 1997, II, 20; Dehlevî, 
Şah Veliyyullah, Huccetullahu’l-bâliğa, I-II, thk. Seyyid Sâbık, Dâru’l-cîl, Beyrut 2005, II, 245 
vd. ; Muhammed Ebû Zehra, el-Ukûbe, Dâru’l-fikri’l-Arabî, Kahire t.y. s. 172 vd. ; Câd, 
el-Huseynî Süleyman, el-Ukûbâtü’l-Bedeniyye fi’l-Fıkh’l-İslâm, Dârü’ş-şurûk, Beyrut, 1991, s. 
22, 151 vd. ; Muhammed Saîd Ramazan, el-Bûtî, el-Ukûbâtü’l-İslâmiyye ve ukdetü’t-tenâkuz 
beynehâ ve beyne mâ yüsemmâ bi tabîati’l-asr, Kuveyt 2002, s. 12 vd. ; İbn Âşûr, Muhammed 
Tâhir, Makâsd’u-ş-şerîati’l-İslâmiyye, ikinci baskı, Dâru’n-nefâis, Ürdün 2001, s. 515 vd.  

39   Cesare, Baccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında, çev. Sami Selçuk, üçüncü baskı, İmge, Ankara 
2013, s. 27
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-Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri“ ظََلْمَناُهْم َوٰلِكْن َكانُوا اَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن 
ne zulmediyorlardı”40 şeklindeki ifadeler, cezanın failin eylemlerinin sonucu 
olduğunu diğer bir deyişle kişinin kendi cezasını kendisinin verdiğini açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. 

4- Hukukun Üstünlüğünü Esas Alması

Ceza yaptırımının niteliği ve kişi üzerindeki etkisi dolayısıyla, huku-
kun kötüye kullanılmasına karşılık bir güvence olarak hukuk devleti ilke-
sinin önemine vurgu yapılmaktadır. İlke kanunun açıkça suç saymadığı 
bir fiil için kimseye ceza verilemeyeceğini, yine kanunda yazılı cezadan 
başka bir ceza ile kimsenin cezalandırılamayacağını güvence altına almak-
tadır.41 Hukukun egemenliği olarak da ifade edilen ilkenin, devletin fert ile 
eşit konumda ve hukuka tabii olması, dolayısıyla ferdin gerektiğinde dev-
lete karşı korunacağı, bu yönüyle yönetilenlere hukuk güvencesi sağladığı 
kabul edilmektedir.42 Bu şekliyle kanunların sınırlarını aşan keyfî uygu-
lamalara karşı bir güvence olan ilkenin, adalet ve hakkaniyet ölçülerine 
uygun, yerinde olmayan yaptırımlar karşısında koruyucu bir etkinliğinin 
olduğunu söylemek güçtür. Zira hukuk devleti ilkesiyle, hukuksal norm-
ları düzenlemeleri, bir başka deyişle kanunları “tabii hukuk” doğrultusun-
da formüle eden, devletleri bu kuralla sınırlayan ve aslında adalet devleti 
anlayışına dayanmakla birlikte,43 uygulamada söz konusu güvencenin ka-
nuniliğin ötesine geçmediği görülmektedir. Ne var ki her kanuni olanın 
hukuki olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira hukuku belirleme ve 
kanun yapma yetkisi devlete verildiğine göre devleti adil olmayan kanun-
lar yapma konusunda44 söz konusu ilkenin engelleyici bir vasfının olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Her ne kadar, hukuk devletinin kanun devleti demek 

40  en-Nahl,16/118; Bu konuda ayrıca bkz. Hûd, 11/101;  ez-Zuhruf, 43/76
41  Önder, a.g.e, s. 19
42  A. Şeref, Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Ankara 1986, s. 19; Saffet Köse, Çağdaş İhtiyaçlar 

ve İslâm Hukuku, , Rağbet, İstanbul 2004, s. 155
43  Adnan Koşum, “İslâm Hukuk Doktrininde Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü”, 235-

263, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı, XVI, İzmir 2002, s. 240
44  Doktrinde genel olarak bir olgunun suç olarak düzenlenmesi için toplum değerlerine ay-

kırı olması gerektiği kabul edilmekte ve suçun ahlakî düzene ciddî şekilde tecavüz teşkil 
etmesi sebebiyle devlet tarafından cezalandırıldığı ifade edilmektedir. Bu düşünceye uy-
gulamada çoğu zaman kanunun ahlaka aykırı olmayan birçok şeyi cezalandırdığı şeklinde 
eleştiriler yöneltilmektedir. Bkz. Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, dördüncü 
baskı, Yetkin yayınları, Ankara 2012, s. 203 vd. ; Ayrıca bkz. Köse, a.g.e, s. 158; Koşum, 
“Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü”, s. 241 vd. 
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olmadığı, dolayısıyla devlet organlarının bağlı olacağı kuralların pozitif 
hukukla sınırlandırılamayacağı, adil ve evrensel standartlara ve hukukun 
genel ilkelerine bağlılığın esas olduğu45 ilke olarak ortaya konulsa da, bu 
durumun suç-ceza uygunluğundaki düzeyde, hukukî olmayan yaptırım-
lara karşı güvence sağlamaktan uzak olduğu düşüncesindeyiz.

Suç-ceza uygunluğu sisteminde ceza normu olarak suç belirleyici un-
surdur. Bu yönüyle suç-ceza uygunluğu sistemi özü itibariyle hukukidir. 
Bu yapı içerisinde kişilerin hukukun kötüye karşı kullanılması konusun-
daki güvenceleri, kanunların sınırlarının ötesinde daha ileri bir boyut-
tadır. Zira cezaların suça göre belirlenmesi ilkesi, kişileri yaptıklarının 
dışında bir cezalandırmaya karşı korumakta ve hiç kimse yaptığının dı-
şında bir yaptırıma maruz kalmamaktadır. Dolayısıyla kanun koyucu her 
hâlükarda cezanın suça uygunluğunu esas alacağı için, cezanın hukukiliği 
ancak, suç-ceza karşılaştırmasında yapılan yanlışlık üzerinden tartışma 
konusu yapılabilecektir. 

Hukukî olmayan, diğer bir deyişle suç-ceza karşılaştırmasında hak-
kaniyete uygun olmayan cezaların, mağduru ve kamu vicdanını tatmin 
ve teskin etmemesi, suça uygun olmayan cezalandırmanın bir sonucu-
dur. Nitekim olması gerekenden daha farklı bir ceza karşısında, failin 
dile getirdiği“ben ne suç işledim ki bana bu ceza verildi?” şeklindeki itiraz 
cezalandırmanın kanuniliğine değil, hukukiliğine yapılan bir itirazdır. 
Suç-ceza uygunluğu sisteminin hukuki niteliği mağduru tatmin ve teskin 
etmesinin yanında, failin itirazına da mahâl bırakmaz. Zira yukarıda söz 
konusu edildiği üzere, fail kendi cezasını kendisi vermekte, kişiler ancak 
yaptıklarıyla cezalandırılmaktadır. Bu noktadan hareketle, suç-ceza 
uygunluğu sisteminde, herkesin işlediği suçun karşılığı olmayan bir cezaya 
karşı güvence altında olduğunu, diğer bir deyişle hiç kimsenin işlediği su-
çun dışında, ona uygun ve yerinde olmayan bir ceza ile cezalandırılama-
yacağını söyleyebiliriz. Mesela ekonomik nedenlerle işlenen, daha genel 
ifadeyle suçun yapısı itibariyle ekonomik cezalandırmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı fail, suça uygun olmayan farklı türden bir yaptırımla karşılaş-
mama konusunda güvence altındadır.  

45  Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza, Konya 2000, s. 70 
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D- Yaptırım Türleri
Bu başlık altında cezanın belirlenmesinde nasıl bir yöntem izleneceği 

söz konusu edilecektir. Konu hakkında referans olarak verilen “Bir suçun 
karşılığı, ona uygun(misl) bir cezadır” şeklindeki ifade de yer alan َســيَِّئٍة “kö-
tülük” kelimesi biri suça, diğeri ise cezaya karşılık olmak üzere iki kere 
kullanılmaktadır. Bunun çok önemli sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. 
Şöyle ki ilk bakışta ilkede yer alan ifadeler suç ile ceza arasında sadece 
doğru orantılı bir yapının varlığını ihsas ettirmektedir. Ancak suç ile ceza 
arasındaki doğru orantılı bir ilişki her zaman ceza anlamına gelmeyebilir. 
Bu durumda suçla ceza arasında zıt orantılı bir yaptırım gündeme gele-
cektir. Söz konusu kelime suç ile ceza arasında doğru orantının yanında 
ters orantının varlığına da imkân sağlamaktadır. Zira َســيَِّئٍة “kötülük” keli-
mesi her hâlükarda yaptırımın fail açısından olumsuzluk anlamına gelme-
sini gerekli kılmaktadır. Aksi bir durumu zaten ceza olarak nitelendirmek 
mümkün değildir. Sonuçta َســيَِّئٍة “kötülük” olarak nitelenen suçun karşılı-
ğındaki ceza da َسيَِّئٍة “kötülük” şeklinde bir yaptırım olmakta ve söz konusu 
kelime suçun karşılığı olan cezanın her hâlükarda fail açısından olumsuz 
olmasını sağlamaktadır. Bu noktada suça göre yaptırım türleri üzerinde 
durabiliriz.

1- Suçla Doğru Orantılı Ceza

Kur’an’da suça karşılık yer alan cezaların bir kısmının suçla aynı cins-
ten ve suçla doğru orantılı olduğu görülmektedir. Kuşkusuz bu durum ce-
zalandırma ilkelerinin tabii bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. Bu kate-
goride yer alan kasıtlı olarak adam öldürme ve vücut bütünlüğüne yönelik 
suçlarda fail işlediği suçun aynısıyla cezalandırılmaktadır. “Kısas” olarak 
nitelendirilen bu tür cezalandırma yöntemine dair Kur’an’da çok sayıda 
örnek bulunmaktadır. Mesela, “Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve 
dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını 
nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkâr edip durdularsa, biz de onları bugün 
öyle unuturuz”46 şeklinde ayette kendilerine gelen uyarıları dinlemeyen ve 
dünya hayatının ahireti unutturduğu kişilere “görmezden gelme (unutma)” 
suçlarına mukabil ahirette “görmezden gelme (unutma)” şeklinde suçun 
aynısıyla karşılık verileceği karara bağlanmaktadır.47 Yine “Sadakalar hu-

46  el-A’râf, 7/51
47  Reşîd Rıza, es-Seyyîd Muhammed, Tefsîrü’l-Kur’ani’l-hakîm: Tefsîrü’l-menâr, I-XXII, ikinci 
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susunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını 
bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya; işte Allah asıl onları maska-
raya çevirmiştir”48 şeklindeki ifadeler başkaları ile alay edip onları küçük 
düşüren kişilerin aynısıyla karşılık göreceklerini ortaya koymaktadır.49 

2- Suçla Ters Orantılı Ceza

İşlenen suçun aynısıyla karşılık vermenin fail açısından ceza olarak 
kabul edilemeyeceği durumlarda suçun zıddıyla cezalandırma söz konusu 
olmaktadır. Mesela, zina suçunda hukuksuz (gayri meşru) bedenî zevk ve 
hazzın karşılığı bedenî acı şeklinde yani, yüz kırbaç (celde) olarak gerçek-
leşmektedir. Benzer şekilde Hz. Peygamber’in (a.s.) uygulamalarında yer 
alan, sarhoşluk verici maddeleri kullanmanın karşılığındaki bedensel ce-
zada da aynı esasların geçerli olduğu görülmektedir.

Suçun tersi/zıddı ile cezalandırma yöntemine dair bir diğer örnek ayet-
te, “Gerçekten Allah’a ve Resulü’ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp 
kendileri sınır koymaya kalkışmakla) başkaldıranlar, kendilerinden öncekilerin al-
çaltılması gibi alçaltılmışlardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kâfirler için kü-
çültücü bir azap vardır”50 şeklinde yer almaktadır. Allah’a karşı sınır çizme 
konusunda mücadeleye girip büyüklenmenin cezası, suçla ters orantılı 
olarak alçaltılma, ters yüz edilme şeklinde tecelli etmektedir. Ayetin 
sonundaki  َعــَذاٌب مهــن “küçültücü bir ceza” ifadesi de söz konusu cezalan-
dırma yönteminin varlığını desteklemektedir. 

Yukarda verilen suçla ceza arasındaki doğru ya da ters orantı şeklin-
deki yapının her zaman birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığını söylemek 
mümkün değildir. Bazı durumlarda suç ile ceza arasında bir yönüyle doğ-
ru orantı, diğer bir yönüyle de ters orantının varlığı da mümkün olabil-
mektedir. Bazı durumlarda da her iki cezalandırma yönteminin dışında 
suç ile ceza arasında ters ya da doğru orantı olmaksızın benzerlik (misl) 
söz konusu olmaktadır. Suç ile ceza arasındaki çok yönlülük olarak ifade 

baskı, Dâru’l-menâr, Kahire 1947, VIII, 440
48  et-Tevbe,9/79 Konuyla ilgili bir diğer örnek: “(Nuh) gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri ge-

lenler her ne zaman yanına uğrasalar, onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: “Bizimle alay ediyorsanız, 
sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz”, Hûd, 11/38

49  İbn Kesîr, el-Hâfız Imâdüddîn Ebu’l-Fidâ İsmail b Ömer ed-Dımeşkî,  Tefsirü’l-Kur’ani’l-
azim, thk. Mustafa es-Seyyîd Muhammed, I-XV, Müesseset-ü Kurtuba, Kahire 1421/2000,  
VII, 250

50  el-Mücadele, 58/5
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edebileceğimiz bu durum, cezanın belirlenmesinde genel ilke olarak 
formüle edilen “Bir suçun karşılığı, ona uygun (misl) bir cezadır” ifadesinde 
yer alan  َسيَِّئٍة “kötülük” ve  ِمْثل “uygun, benzer(misl)” kelimelerinin oluştur-
duğu yapıdan kaynaklanmakta ve söz konusu ayet, suça uygun her tür 
yaptırımının ana formülü olarak karşımıza çıkmaktadır.

3- Suçun Benzeri  (Misl) Ceza 

Suç ile ceza arasındaki ilişki her zaman doğru orantılı olmaması, do-
layısıyla suç-ceza uygunluğu sistemini her hâlükarda göze göz, dişe diş 
şeklinde ifade edilen kısas şeklindeki bir yapıya indirgemek mümkün 
değildir. Yukarda ifade edildiği üzere bazı durumlarda ceza suçun tersi 
bir yapı içerisinde gerçekleşmektedir. Tüm bunlarla birlikte, suçla ters 
orantılı bir yaptırım da her zaman -ilkenin ortaya koyduğu anlamda- fail 
açısından bir ceza ile sonuçlanmayabilir. Diğer bir deyişle, suç olarak kabul 
edilen eylemin aynısı veya zıddı fail açısından bir  َسيَِّئٍة “kötülük” olmayabi-
lir. Bu durumda, yani failin işlediği fiilin aynısı veya zıddının bir kötülük/
ceza olmaması farklı bir yaptırım türünün varlığını gerekli kılmaktadır. 
Aksi hâlde fail açısından bir cezadan söz edilmeyecektir. Örneğin iffete 
iftira suçunda failin işlediği fiile aynısıyla karşılık vermek mümkün değil-
dir. Üstelik bu durumun fail için bir َسيَِّئٍة “kötülük” olduğu da tartışılabilir. 
Aynı şekilde söz konusu fiilin zıddı ile karşılık vermenin ise cezadan zi-
yade ödül anlamına geleceğinde kuşku yoktur. Sonuç olarak işlenen fii-
lin aynısı veya zıddı ile cezalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda 
suçun benzeriyle (misl) ceza vermek gündeme gelmektedir. Örnek olarak 
verilen iffete iftira suçu karşılığında suçla ilintili ona uygun bir yaptırım 
öngörülmektedir. İsnat edilen suçun karşılığı, işlenen suça uygun (misl) 
bir ceza olarak faile geri dönmekte, fail ispat edemediği suçun cezasıyla 
karşı karşıya kalmaktadır. Çünkü failin isnadında mağdura yönelik zina 
suçunun karşılığı olan yüz kırbaç (celde) bulunmaktadır. Adresini bulma-
yan (ispatlanamayan) isnat hak sahibine kendi payı düşüldükten sonra, 
benzer(misl) bir ceza olarak geri dönmektedir.51

Suça uygun (misl) cezaların bir diğer görünümü de hak mahrumiyeti 
cezasıdır. Failin işlediği suçun kişinin elde edeceği bir hakka ait sıfatı yok 

51  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Suat, Erdoğan, “Kur’an Sünnet Işığında Suç Ceza Uy-
gunluğu”,  (Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul 2014, 152
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etmesi durumda hak mahrumiyeti cezası söz konusu olmaktadır. Diğer 
bir deyişle kişinin bir sıfat sebebiyle sahip olduğu/olacağı hak, o sıfatın 
yokluğu ile yok olmakta ve fail hak mahrumiyeti ile karşı karşıya kalmak-
tadır. Mesela ahiret ve hesap gününü yalanlama/yok saymanın cezasının 
o günün nimetlerinden mahrum olma şeklinde gerçekleşmesi söz konusu 
ilkelerin tabii bir sonucu olarak açıklanabilir. Zira ahiret nimetlerine sahip 
olmak, öncelikle ahiretin varlığını kabul etmekle, yani inanan/mü’min sı-
fatına sahip olmakla mümkün olacaktır. Nitekim ilgili bir ayette yer alan 
“Cehennemlikler de cennetliklere, “Ne olur, sudan veya Allah’ın size verdiği rı-
zıktan biraz da bizim üzerimize akıtın” diye çağrışırlar. Onlar, “Şüphesiz, Allah 
bunları kâfirlere haram kılmıştır” derler”52 şeklindeki ifadeler bir sonraki ayet-
te yer alan “ayetlerimizi nasıl inkâr edip durdularsa” şeklinde söz konusu 
kişilerin sıfatları sebebiyle, yani Allah’ın ayetlerini inkâr edip durmala-
rından dolayı yok saydıkları nimetlerden mahrum edildikleri, işledikleri 
suça uygun (misl) bir ceza ile tecziye edildikleri anlaşılmaktadır. Benzer 
şekilde zinada iffetli evlilik yasağı53 evliliğin iffet şartına bağlanmış olma-
sından kaynaklanmaktadır.54 İffetsizlik yapan iffetin şart koşulduğu bir 
nimetten elbette mahrum olacaktır. Katilin mirastan mahrumiyeti,55 Âdem 
ve Havva’nın (a.s.) kendileri ile yapılan sözleşmeyi56 ihlal57 etmeleri sebe-
biyle karşılaştıkları cezalar mahrumiyet cezasının diğer örnekleridir.

 Kur’an’da kendilerine verilen nimetlere karşı nankörlük etmeleri se-
bebiyle mahrumiyetle cezalandırılan toplumlarla ilgili çok sayıda örnek 
bulunmaktadır. Mesela bir ayette, “güven ve huzur içinde olan ve her taraftan 
bol rızıkların geldiği köy halkının” suçlarına uygun olarak, “şiddetli açlık ve 
korku acısının tattırılması” şeklinde cezalandırıldıkları58 belirtilmektedir.

Sonuç olarak, suça uygun bir cezanın nasıl belirleneceği konusunda te-
mel ilke olarak verilen ayetin her üç yaptırım türünü de kapsadığı, diğer 
bir deyişle cezalandırma türlerinin tamamının ana kaynağı, membaı oldu-

52  el-A’râf, 7/50
53  en-Nûr, 24/3
54  en-Nisâ, 4/24, 25; el-Mâide, 5/5 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Beşir, Gözübenli, “İslâm 

Hukukunda “İhsan” Kavramı Hakkında Bazı Mülâhazalar”, 11-38, İslâm Hukuku Araştır-
maları Dergisi, cilt, XI, 2008, s. 22

55  Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erdoğan, a.g.e, 21, 115
56  el-Bakara, 2/35; el-A’râf,7/19 et-Taha, 20/115
57  et-Taha, 20/121, Ayrıca Bkz. el-A’râf, 7/22
58  en-Nahl, 16/112; Konu ile ilgili diğer örnekler için bkz. el-Kehf, 18/32-44; Sebe, 34/15-17
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ğu anlaşılmaktadır.  Zira ilke her üç cezalandırma türünde de suç ile ceza 
arasında uygun (misl) bir yapının varlığını zorunlu kılmaktır. 

E-Cezanın Belirlenmesini Etkileyen Faktörler
Kur’an’ın ortaya koyduğu ceza belirleme sisteminde hassas bir yapının 

varlığı dikkat çekmektedir. Cezanın belirlenmesinde suçun birinci dere-
cede etkin olması sebebiyle, suça uygun ve adil bir ceza tayini suçun tüm 
ayrıntılarının bilinmesini gerekli kılmaktadır. Suçun ihlal ettiği haklar, fa-
ilin amacı, sıfatı, suçun ağırlığı ve işleniş şekli vb. birden çok kriter ceza-
nın belirlenmesinde etkili olmakta, diğer bir deyişle söz konusu kriterler 
suç ile ceza arasındaki hassas dengenin oluşmasına katkı sağlamaktadır. 
Bu durum, Kur’an ve Sünnet’te örnekleri görüldüğü üzere farklı suçlar 
için farklı ceza yaptırımı şeklinde bir yapının ortaya çıkmasına sebebiyet 
vermektedir. Suçun içeriğinde yer alan küçük bir ayrıntı dahi sonucu etki-
lemekte ve farklı bir cezaî yaptırımlar söz konusu olmaktadır. Tıpkı organ 
naklinde organla nakledilen bünye arasında belli açılardan uygunluğun/
benzerliğin aranması veya otomobil parça değişiminde marka, model, üre-
tim tarihî vb. birden çok kriterin hesaba katılması gibi suç-ceza arasında 
da uygunluğun sağlanabilmesi, belli kriterlerin göz önünde tutulmasını 
gerekli kılmaktadır. 

Konuyu bir örnekle daha anlaşılır hâle getirmek istiyoruz. Hilal b. 
Ümeyye isimli sahabe eşini yabancı bir şahısla uygunsuz olarak gördü-
ğünü belirtir ve şikâyetçi olur. Peygamber (a.s.) eşi hakkında konuşan bu 
sahabeye dört şahitle davasını ispat etmesini, aksi hâlde kendisine iffete if-
tira (kazif) cezası uygulayacağını belirtir. Sahabe doğru söylediğini ancak 
böyle bir durumda şahit getiremeyeceğini dile getirir. Peygamber (a.s.) ce-
zada ısrar eder. Sahabe de Allah’ın kendisini cezadan kurtaracak bir çıkış 
yolu göstereceğini umduğunu söyler.59 Daha sonra konu hakkında belli 
bir prosedürle evliliğe son verme (lian) anlamına gelen ilgili ayet60 nazil 
olur. 

Bu olayda görebildiğimiz kadarıyla, Peygamberimizin (a.s.) kendisine 

59  Buharî, “Şehâdât” ,21, “Tefsîru sure” , 24; Ebû Dâvud, “Talak”, 27; Tirmîzi,“Tefsîru sure”, 
24; İbn Mâce,“Talak”, 27; İbn Kesir, a.g.e, X, 173 

60  en-Nûr, 24/ 6, 7 “Lian” her iki tarafın da yasal olarak tezkiye edilmesi anlamına gelmekte-
dir. Ancak karşılıklı suçlamalar ve lanetleşmelerden sonra birlikteliğin mümkün olamaya-
cağı için bu durum boşanmayı zorunlu kılmaktadır.
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gelen davayı lian ayetinden önce inen iffete iftira (kazif) ayeti61 kapsamın-
da değerlendirerek bir sonuca ulaşmaktadır. Aslında söz konusu isnat, is-
pat edilmediği sürece gerçekten de iffete iftira kapsamındadır. Ancak ken-
disi hakkında isnatta bulunulan kişinin, davacının eşi olması konuya farklı 
bir boyut kazandırmakta, bu durum farklı bir uygulamayı da beraberinde 
getirmektedir. Diğer bir ifadeyle iki olay arasındaki küçük bir fark sonucu 
değiştirmektedir.   

F-Evrenselliği
Bu başlık altında suç-ceza uygunluğu sisteminin belli bir zaman aralığı 

ile sınırlı olup olmadığı söz konusu edilecektir. Bu bağlamda Kur’an’da yer 
alan geçmiş milletlerle ilgili olan cezalandırmalar ve dünyadaki suçların 
uhrevi cezaları üzerinde suç-ceza uygunluğunun varlığı denetlenecektir. 
İlk olarak önceki ümmetlerin cezalandırılması konusu üzerinde durabili-
riz.

1- Önceki Ümmetlerin Cezalandırılması 

Kur’an’da yer alan önceki ümmetler ve peygamberlerin hayat hikâyeleri 
ile ilgili çok sayıdaki kıssada hâkim tema, söz konusu ümmetlerin işle-
dikleri suçlar sebebiyle karşılaştıkları cezalar olduğu görülmektedir. Bu 
genel yapının dışında Hz. Âdem ve Havva (a.s.), Hz. Yunus (a.s.) gibi pey-
gamberlerin davranışları sebebiyle karşılaştıkları cezalara dair örnekler de 
mevcuttur. Çalışmamızın sınırları içerisinde söz konusu kıssalardan bir 
kısmını suç-ceza uygunluğu açısından ele almak istiyoruz. 

a- Âdem ve Havva (a.s.) İlk Suç ve Ceza 

Suç: Âdem ve Havva’nın (a.s.) işledikleri suçu, kendileri ile yapılan 
sözleşmeye62 uymama ve yasağın ihlal63 edilmesi olarak tanımlayabiliriz. 
Kıssada şeytanın aldatmasıyla ebedîlik arzusu ve yok olmayan bir mülke/
saltanata ulaşma arzusuyla64 işlenen bir suç söz konusu edilmektedir.    

Ceza: Cennette belli sınırlar içerisinde yaşamayla ilgili yapılan söz-
leşmeye aykırı olarak, yasağı ihlalden dolayı, bulundukları mevkiden 

61  en-Nûr, 24/4
62  el-Bakara,2/35; Ayrıca bkz. el-A’râf, 7/19; et-Taha, 20/115
63  et-Taha, 20/121, Ayrıca Bkz. el-A’râf, 7/22  
64  et-Taha, 20/120; el-A’râf, 7/20
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mahrumiyet, (standardın altına iniş)65 ulaşmak istediklerinin tam tersi bir 
yaşam şeklinde bir ceza söz konusu olmaktadır. Ayetteki “ebedîlik ağacı 
ve yok olmayan bir saltanat”66 şeklindeki ifadelerin “belli bir süre barınak ve 
yararlanma”67 olarak karşılık bulduğu görülmektedir. Sonsuzluk arzusu 
yeryüzünde süreli bir yaşam, yok olmayan mülkiyet isteği ise sınırlı mik-
tarda mülkiyet (meta) olarak karşılık bulmaktadır.

b- Yusuf (a.s.) ve Kardeşlerinin Kıssası

Suç: Yusuf (a.s.)’un kardeşlerinin ondan kurtulmak için gerçekleştir-
dikleri bir eylem bulunmaktadır. Yusuf’u mağdur eden bu eylemi, suç 
kapsamında plan kurarak68 Yusuf’u alıp birileri alıp götürsün köle (esir) 
olsun düşüncesiyle69 kuyuya atmak şeklinde tanımlamak mümkündür.

Amaçları Yusuf’u öldürmek değil, köle (esir) olmasını sağlamaktı. 
Yusuf’u koruyacaklarına dair babalarına söz verdiler ancak sözlerinde sa-
mimi değillerdi.70 Nitekim sözlerinin sonunda hiç rahatsızlık duymadılar. 
Babalarına geldiklerinde son derece rahattılar. Yusuf’un yokluğuna delil 
olarak getirdikleri gömlek Yusuf’undu, ancak üzerindeki kan söyledikleri 
gibi O’na ait değildi.71

Ceza: Yusuf (a.s.) suça karşılık aynı şekilde plan kurarak Bünyamin’i 
onlardan aldı.72 Bünyamin’i koruyacaklarına dair babalarına samimimi 
olarak söz vermişlerdi.73 Sonuçta sahte sözlerinin cezasını, samimi sözleri-
ni yerine getirememenin acısıyla ödediler.74 Yusuf’un köle (esir) olmasını 
amaçlamışlardı ancak amaçlarının tersine Yusuf vezir oldu.75 Babalarını 
üzüntü ve kedere boğan, güya yokluğuna delil olarak getirilen gömleğe76 
karşılık, onu mutluluk ve sevince boğan Yusuf’un varlığının delili olan77 

65  el-Bakara, 2/36, Ayrıca bkz. el-A’râf, 7/24
66  et-Taha, 20/120 
67  el-Bakara, 2/36 Ayrıca bkz. el-A’râf, 7/25
68   Yûsuf, 12/12
69   Yûsuf, 12/10
70  Yûsuf, 12/13, 14
71  Yûsuf, 12/18
72  Yûsuf, 12/70-76
73  Yûsuf,12/66
74  Yûsuf, 12/78-80
75  Yûsuf, 12/56
76  Yûsuf, 12/18
77  Yûsuf, 12/94
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gömleği götürdüler.78 Gömlekle yıktıklarını yine gömlekle onardılar, telafi 
ettiler.

Yahudilere sınırı aşmaları sebebiyle, yemeleri helal olan bir kısım yi-
yecekler için yeme yasağı getirilmesi,79 işledikleri suça uygun bir şekilde 
cezalandırıldıkları ilgili ayetteki “sınırı aşmaları (aşırılıkları) yüzünden 
onları böyle cezalandırdık”80 şeklindeki ifadelerden anlaşılmaktadır. Konu 
“Bir suçun karşılığı, ona uygun(misl)bir cezadır”81 ifadesinin kapsam alanı 
içerisinde, çizilen sınırı aşmak, aşılan miktar kadar, olması gerekenin geri-
sinde bir noktaya çekilme şeklinde bir yaptırımla sonuçlandığı görülmek-
tedir. Yine İsrailoğulların’dan kesmeleri istenen inek (bakara) konusunda 
verilen görevi yerine getirmemek için her yeni hamle ve itiraz, yapmaları 
gereken görevin şartlarının ağırlaştırılması, alanlarının daraltılması,82 uy-
gulamada aynı ilkelerin geçerliliğini ortaya koymaktadır. 

Tüm bu örnekler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, cezaların belir-
lenmesinde suçun birinci derecede etkin olduğu ve suça göre, suça uygun 
ceza prensibinin zaman sınırlaması olmaksızın önceki ümmetler için de 
geçerli, evrensel bir nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır. 

2- Dünyada İşlenen Suçların Uhrevi Boyutu

Yukarda ifade edildiği üzere herhangi bir suçun varlığı çeşitli hak ihlal-
lerini de beraberinde getirmektedir. Bu ihlallerden birisi de Allah hakkı ile 
ilgilidir. Bu başlık altında suç-ceza uygunluğu ilkesinin uhrevi karşılığının 
olup olmadığı üzerinde durulacaktır. 

Konu ile ilgili bir ayette “Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dün-
ya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl 
unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkâr edip durdularsa, biz de onları bugün öyle 
unuturuz”83 şeklinde belirtilir. Söz konusu kişilerin sıfatları yani Allah’ın 

78  Yûsuf, 12/93
79 “Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasak-

lanmış olduğu hâlde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden ken-
dilerine helâl kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkâr edenlere de acı 
bir azap hazırladık.”, en-Nisâ, 4/160, 161 Ayetteki “faiz almaları, insanların mallarını haksız 
yere yemeleri” ifadesi söz konusu kısmî yeme yasağı cezasıyla uygunluk içerisinde olduğu 
görülmektedir.

80  el-En’âm, 6/146
81  eş-Şûrâ, 42/40 
82  Bkz. el-Bakara,  2/67-71
83  el-A’râf, 7/51
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ayetlerini inkâr edip durmaları, yok saydıkları nimetlerden mahrumiyet 
ve işlenen suçun cinsinden, suça uygun olarak “unutma” suçuna karşılık 
“unutulma” şeklinde karşılık verilmesiyle sonuçlanmaktadır.84 Bir diğer 
ayette “Allah’ın indirdiği Kitaptan bir kısım ayetleri gizleyenlerin” yani ko-
nuşması gerektiği yerde susma, konuşmama şeklindeki suçlarına karşılık, 
Allah’ın ahirette kendileriyle konuşmayacağı ayetin devamında “Allah da 
kıyamet gününde onlarla konuşmaz”85 şeklinde ortaya konulması suç-ceza 
uygunluğunun varlığını göstermektedir. Ashâb-ı uhdûd kıssasında da 
“(mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateşte yakanlar…”86 iş-
ledikleri suça uygun olarak “yangın azabı”87 ile cezalandırılacakları karara 
bağlanmaktadır.88  Diğer bir ayette “… Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, 
hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir...”89 şeklinde cezalandırmada suçun varlığı 
söz konusu edilmektedir.90

Bu bağlamda Hz. Peygamber’in (a.s.) “Dünyada büyüklük taslayan-
lar (mütekebbirler) kıyamet günü insan şeklinde zerrecikler gibi mahşer yerine 
çıkarılacaklar, her yönden zillet kendilerini kaplayacak…”91 şeklindeki ifadeleri 
de suça uygun cezalandırmanın örneği olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak, yukarda verilen örnekler suç-ceza uygunluğu ilkesinin 
dünya ile sınırlı olmadığını, aynı ilkelerin ihlal edilen Allah hakkı kapsa-
mında ölüm ötesi cezalandırma için de geçerli olacağını açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Cezalandırmanın evrenselliği ile ilgili tespitlerden 
sonra Kur’an ve Sünnet’te ayrıntılı olarak yer alan cezaların genel ilkelerle 
bağlantıları ve suç-ceza uygunluğu açısından değerlendirilmesine geçebi-
liriz.

84  Reşîd Rıza, a.g.e, VIII, 440; Ahmed Mustafa el-Merâğî, Tefsîrü’l-merâğî, I-XXX, Mısır 1946, 
VIII, 164 vd.  

85  el-Bakara,, 2/274
86  el-Burûc, 85/4-7
87  el-Burûc, 85/10 
88  Bu konuda benzer bir değerlendirme için bkz. İbn Kesîr, a.g.e,  IX, 312
89  Âl-i İmrân, 3/161
90  Peygamber (a.s.)’ın intihar eden kişinin ahirette intihar ettiği şekilde azap göreceğini belir-

ten ifadelerinin, ayetteki suç-ceza karşılaştırması ile paralellik arz etmesi dikkat çekicidir. 
İlgili hadis için bkz. Buhari, “Tıb” , 56; Tirmîzî, “Tıb” , 7; Nesâî, “Cenâiz”, 68

91  Tirmizî,  “Sıfatu’l-Kıyame”, 47   
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II- Kur’an Ve Sünnet’te Ayrıntılı Olarak Açıklanan Suç Ve Cezalar

A- Kasten Adam Öldürme Suçu Ve Cezası
Kur’an başkasının yaşam hakkını sonlandırmak suretiyle, yaşam hak-

kını yitirmekle karşı karşıya kalan suçluya kaybettiğini tekrar elde etme 
fırsatı veren bir düzenleme getirmiştir. Kasten adam öldürme suçu için ön-
görülen kısas cezası nihaî ve zorunlu olarak uygulanması gerekli bir ceza 
değildir. Mağdurun yakınlarına af, sulh gibi seçenekler sunularak, ölüm 
cezası ihtiyarî hâle getirilmiştir.92 Bu yönüyle kısas diğer hukuk sistemle-
rinde öldürme suçunun dışındaki çeşitli suçlar için geri dönüşü olmaksı-
zın öngörülen ölüm/idam cezasından93 farklılık gösterir. Bu yapı suçtan bi-
rinci derecede etkilenen maktul yakınlarına tercih hakkı (yetki) verilmesi,94 
failin hayata dönüşü için imkân sağlarken95 mağdurların da manevî ola-
rak tatmin ve teskin olmalarına fırsat vermektedir. Kasten adam öldürme 
suçunda maktul yakınlarının kısas hakkından vazgeçip, bedelli ya da be-
delsiz olarak faili affetmeleri ve konunun hak sahipleri arasında karşılıklı 
rızaya dayalı olarak çözümlenmesi ve ölüm cezasının seçenek olmaktan 
çıkması durumunda, suç-ceza karşılaştırması yapılamayacağı ortadadır. 
Maktul yakınlarının fail için ölüm cezasını tercih etmeleri durumunda bu 
mümkün olabilecektir.

Kasten öldürme suçunu işleyen kişinin kısas kapsamında hayatının 
sonlandırılması durumunda, suç ile cezanın birbirine tam anlamıyla kar-
şılık geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda “Kim bir suç işlerse ancak suça 

92  Koşum, “İslâm Hukukunda Ölüm Cezası”, s. 121
93  İdam cezası ile ilgili tartışmalar için Bkz. Nevzat Toroslu, “Ölüm Cezası İle İlgili Bazı So-

runlar”, 919-923, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı, VI, 1989; Zafer Gören, “Yaşama Hak-
kı ve Ölüm Cezası”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 67-97, Yıl:5 Sayı:10 
Güz 2006/2; Mehmet Emin Artuk, “Ölüm Cezası”, Ceza Hukuku Makaleleri, 73-93, İstanbul 
2002;Mehmet Semih Gemalmaz, (editör) “Ölüm Cezasının Kaldırılması-İstanbul Sempozyu-
mu”/The Abolition of the Death Penalty Istanbul Symposium, , Legal yayıncılık, İstanbul 
2011; Hakkı Demirel, “Ölüm Cezası”, 152-171, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
cilt, XII, sayı, 1-2, 1955, 152-171;Ahmet İnan, “İdam Cezasının Kaldırılmasının Kur’an Veri-
leri Açısından Değerlendirilmesi”, 63-85, İslâmi İlimler Dergisi, Yıl, 2, Sayı 1, Bahar, 2007

94  İsrâ, 17/33
95  Öldürmenin ölüm anlamı taşıdığını bilen kişi çoğunlukla bu teşebbüsten vazgeçecektir. 

Bu durumun, muhtemel maktul için hayat anlamına geleceğinde kuşku yoktur. Suçun ger-
çekleşmesi durumunda ise maktulün yakınlarına tanınan yetki, fail için yüzde elli hayata 
dönüş anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kasten öldürmede Kur’an’ın ortaya koyduğu 
yapı, kısasın tercih sebebi olması yönüyle suç işlemeyi düşünenler için caydırıcı bir unsur 
iken, diğer taraftan faile ölüm cezasından kurtuluş için imkân vermektedir. 
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uygun (misl) ceza ile cezalandırılır”96 ilkesi doğrultusunda fail işlediği fiilin 
aynısıyla cezalandırılmakta suç ile ceza birbiriyle tam anlamıyla örtüş-
mektedir. Bu durum kısas kelimesinin anlamıyla da paralellik arz etmek-
tedir.97 Bu anlamda kısasın, tecavüzde bulunan bir kimsenin, zarar verdi-
ği şahsa hangi yol ve araçlarla zarar vermişse, kendisinin de aynı şekilde 
cezalandırılacağını dolaylı olarak ima ettiğini belirtmek gerekir. Ancak 
batılı akademisyenlerin çoğu kısasa, bir misilleme olarak bakarlar ki, bu 
da zararın dengelenmesi yoluyla haksızlığı gidermekten ziyade kinciliği 
veya öç almayı akla getirir. Oysa kısas söz konusu haksızlığı yapan ki-
şilerin cezalandırılmasında verilecek zararın, mağdurun uğradığı zarara 
denk tutulmak suretiyle sınırlanmasını amaçlamaktadır.98 İlgili ayetin “...
hüre karşı hür, köleye karşı köle (esir), kadına karşı kadın kısas edilir...” 
Şeklinde birbirleri karşılığında kısas edilecek kişiler arasında belirli bir 
standart ortaya koyması da suç-ceza orantısının en üst düzeyde gerçekleş-
mesinde etkili olmaktadır.99 

Kasıtlı adam öldürme suçu karşılığında öngörülen kısas cezasının suça 
uygun, bir ceza olması caydırıcılığına da katkı sağlamaktadır. Şöyle ki 
suç-ceza uygunluğu sisteminde, diğer yaptırımlarda olduğu gibi suç kar-
şılığında öngörülen cezanın dolaysız olarak akla gelen bir yapıda olması, 
cezanın caydırıcılığını artırmaktadır. Başkasının yaşam hakkını sonlan-
dırmayı amaçlayan kişinin doğal olarak, zihninde ilk akla gelecek olan, 
kendi yaşamının sonlandırılacağı şeklindeki ceza algısı, söz konusu fiili 
terk etmesinde etkili olacak,100 dolayısıyla kişi başkasının hayatı ile ken-
di hayatını karşılaştırdığında kendi hayatını tercih edecektir. Foucault ve 
96  En’âm, 6/160
97   “ kısas kişinin yaptığının aynısının kendisine yapılması” demek-

tir. Konu ile ilgili olarak bkz. Cessas, Ebû Bekir Ahmed b Ali er-Râzî, Ahkâmu’l-Kur’an, 
thk. Muhammed es-Sâdık Kamhâvî, I-V, Dâru’l-ihyâi’t-turasi’l-arabî, Beyrut 1996, I, 194; 
İbn Manzûr, a.g.e, V, 76, ka-sa-sa, m. ; Bu konuda ayrıca bkz. Tûrî, Muhammed b Huseyn 
b Ali, Tekmilet-ü bahru’r-râik şerh-ü Kenzü’d-dakâik, VII-IX, Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, Beyrut 
1418/1997, IX, 4; Ebu Zehra, a.g.e, s. 301; Şamil Dağcı, “Kısas”, DİA, 488-495, XXV, Ankara 
2002, s. 488

98  M.Cherif Bassıouni, “The Islamic Criminal Justice System,  Quesas Crimes” , 203-209, 
New York, 1982, çev. Nasi Aslan, “ İslâm Ceza Hukukunda Kısası Gerektiren Suçlar”, 311, 
320, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III, sayı, I, 2003, s. 311-313; Ayrıca bkz. 
Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddîn b Şeref, el-Mecmu‘ şerhu’l-Mühezzeb, thk. Muhammed 
Necib el-Mûtiî, I-XXIII, Dârü ihyâi türâsi’l-Arabî, Kahire 1415/1995, XX, 243; Artuk, Gök-
çen, Yenidünya, a.g.e, s. 31 vd. ; Önder, a.g.e, s. 30; 

99  Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erdoğan, a.g.e, s. 107-115
100  Ebu Zehra, el-Ukûbe, s. 299 vd.
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Beccaria’nın ifadeleriyle söylemek gerekirse,101 kasten adam öldürme suçu 
karşılığında öngörülen cezanın, suçu avantaj olmaktan çıkaran bir deza-
vantaj konumunda olması caydırıcılığına katkı sağlamaktadır. Bu bağlam-
da ayetteki “kısasta sizin için hayat vardır”102 şeklindeki ifadelerin cezanın 
caydırıcılığına vurgu yaptığını söyleyebiliriz. 

Kısas konusunda yetkinin maktul yakınlarına verilmesi de suç ile ceza 
arasındaki şeklî uygunluğun oluşmasına katkı sağlamaktadır. Şöyle ki; 
katil âdeta maktulün karşısına geçmiş senin ölümün benim elimdedir, 
seni öldürebilirim işte bunu yapıyorum demektedir. Nitekim söylediğini 
de yapmıştır. Katilin bu davranışına karşılık maktulün yakınları -maktulü 
temsilen- katile, senin ölümün bizim elimizde dilersek bunu isteyebiliriz 
demektedirler. Fail tıpkı maktul gibi çaresizdir. Maktule tattırdığı ölüm 
korkusunu aynısıyla yaşamakta, sonuçta kısastan vazgeçilse dahi, ölümü 
tüm benliği ile hissetmektedir.  

B- Zina
Zina toplumun temelini oluşturan aile düzenine yönelik bir tehdit ol-

ması sebebiyle, etkisini suça konu olan kişilerle sınırlamak mümkün de-
ğildir. Zina aile kurumuna zarar vermekte, toplumun ahlâken bozulma-
sı, soy bağının karışması ve zaman içerisinde neslin kısmen de olsa yok 
olması gibi olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu noktadan hareketle zina 
toplumun varlığını hedef alan bir hak ihlali olarak değerlendirilebilir.103  
Kur’an’da “...kötü bir yol...” olarak nitelendirilmesi, yol açacağı muhtemel 
olumsuzluklara işaret olarak görülebilir. Zira kişiye belli yükümlülükler 
getiren nikâh sözleşmesinin dışındaki birliktelik, insan neslinin geleceğini 
tehlikeye atacak bir yoldur. Bu noktadan hareketle, yasakla korunan hu-
kuki değerin insan türünün/neslinin ve meşru soy bağının korunması ol-
duğu sonucuna varılabilir. Söz konusu insan neslinin geleceği olunca, suç 
sadece suçu işleyenlerle sınırlı kalmamakta âdeta zincirleme devam eden 
bir etki meydana getirmektedir. Nikâh sözleşmesine dayalı olmayan gayri 
101  Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, trc. Meh-

met Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 1992,s. 116, 130; Cesare, Beccaria, Suçlar ve Cezalar 
Hakkında, çev. Sami Selçuk, üçüncü baskı, İmge, Ankara 2013, s. 111

102  el-Bakara, 2 /179
103  Avvâ, Muhammed Selim, fî-Usûlü’n-nizâmi’l-İslâmî, Kahire, Nehdatü-mısr, 2006, 274 

vd.; Abdulkadir Udeh, Teşrîü‘l-cinâiyyil-İslamî, I-II, , Dârü’l-kâtibi’l-Arabî, Beyrut t.y. II, 
347; Ebû Zehra, el-Ukûbe, s. 77; Zuhaylî, Tefsîrü’l-münîr fi’l-akîdeti ve’ş-şerîati ve’l-menhec, 
I-XVII, Dâru’l-fikr, Dımeşk 2009, IX, 460 
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hukuki birlikteliğin soy bağının bozulmasına sebebiyet vereceğinde kuşku 
yoktur. Bu sebeple zinanın yasaklanıp failine cezai yaptırım104 öngörülme-
si, toplumsal hukuki yararları koruma şeklinde açıklanabilir.  

Zina suçu karşılığında öngörülen kırbaç (celde) cezası ihlal edilen top-
lum hakları karşılığıdır. Nitekim infazın toplumu temsilen bir grubun 
nezaretinde yapılması,105 suçun topluma yönelik bir saldırı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Daha önce ifade edildiği üzere, zinanın etkisi sadece 
suça konu olan kişilerle sınırlı kalmayıp, bünyesinde toplum açısından ih-
laller barındırmakta, toplumun geleceğini hedef almaktadır. Bu yönüyle, 
cezanın bir grubun nezaretinde infaz edilmesi, suçta yer alan toplum hak-
ları ihlalinin cezada karşılık bulması ve ihlal edilen hakkın telafisi olarak 
değerlendirilebilir. Bununla birlikte, zina suçunun cezasının muhtemel 
sonuçlar üzerinden hüküm bina etmek şeklinde olmadığını, yasak fiilin 
gerçekleşmesiyle birlikte hak ihlalinin ortaya çıktığını, dolayısıyla bu ihlal 
sonucunda cezanın öngörüldüğünü belirtmemiz gerekir. 

Kuşkusuz infazın aleni olması uslandırma, genel ve özel önleme açısın-
dan da etkili olmakla birlikte,106 cezadaki aleniliği suçun yapısından kay-
naklanan, suça uygun ceza prensibinin sonucu olarak değerlendirmenin 
daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Zina fiilinin gelecek nesiller açısından 
doğuracağı sonuçların bundan daha az olmayacağı aşikârdır. Gelecek ne-
sillerin bozulması, yozlaşması ya da büsbütün yok olması sonucunu do-
ğuran zina suçunun, Kur’an’da haksız yere adam öldürme suçuyla birlikte 
konu edilmesi her iki suçun benzer hukuki değerleri ihlal ettiği şeklinde 
bir değerlendirmeye imkân vermektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında 
Lut (a.s.)’ın kavminin suçları sebebiyle karşılaştığı ceza, ayrıca Tevrat’ta107 
ve Hz. Peygamberin uygulamalarında yer alan108 recm cezası, suç-ceza 
uygunluğu açısından olması gereken, yerinde cezalar olduğu sonucuna 
varılabilir.

104  en-Nûr, 24/3
105   “…inananlardan bir grup onların cezasına şahitlik etsin…”,  en-Nûr, 24/2
106      İbn Kesîr, a.g.e, X, 164
107  Bkz. Kitabı Mukaddes, Ahdi Atik, Tesniye, 22/21, 24; Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. 

Eldar Hasanov, “Yahudi Şeriatında Recm Cezası”,  İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi,  
Sayı, 12, 2008, s. 183-200 

108  Buhari, “Hudûd”  21, 24, 28, 37, “Ahkâm”, 21; Müslim, “Hudûd”, 13, 26, 28, 29; İbn-i 
Mâce, “Diyât” , 36; Tirmizî, “Hudûd” 8, 10, 22; Ebu Dâvud, “Hudûd” , 7, 23, 24,26,  27; 
Dârimî, “Hudûd” , 12; Muvattâ, “Hudûd”,1, 11
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Ancak Kur’an’da zina suçunun karşılığı olarak recm cezası yer alma-
maktadır. Kaynaklarda Şia ve haricilerin dışındaki fıkıh ekolleri tarafın-
dan evlilerin cezası olarak kabul gören recm cezası, son yıllarda yeniden 
tartışma konusu edilmektedir. Recm cezasının Kur’an’da yer almaması 
sebebiyle tartışma daha çok Kur’an Sünnet ilişkisi ve Sünnet’in kaynak 
değeri üzerinden yapılmaktadır. Recm cezanın lehinde görüş beyan eden-
ler Hz. Peygamber (a.s.) ve sahabe uygulamalarını dayanak olarak ileri 
sürerken,109 bir kısım müellifler önceki şeriatlarda yer alan recm cezasının 
Kur’an tarafından nesh/ilga edildiği şeklinde yorumlar getirmektedirler.110 
Bu bağlamda Kur’an’da yer alan yüz kırbaç (celde) cezasının recm cezası-
nın yerine geçen, onun benzeri (misl) bir ceza olduğu söylenebilir. Nitekim 
bu açıdan bakıldığında kırbaç (celde) ile recm cezası arasında benzerlikler 
bulunduğu görülmektedir. Recmde öldüresiye atılan taşların karşılığı yüz 
kırbaç (celde), yine recmde cezayı infaz eden kişilere karşılık, kırbaç (cel-
de) cezasının bir grubun nezaretinde infaz edilmesi, söz konusu cezanın 
recm cezasının yerine ikame edildiği ve birbirinin misli olan cezalar oldu-
ğu sonucuna ulaşılabilir. Konu çalışmamızın sınırlarının dışında müstakil 
bir çalışmayı gerektirdiği için daha fazla ayrıntıya girmeyeceğiz.111

Kur’an’da zina suçu için öngörülen kırbaç (celde) cezasının  َجْلَدٍة “celde” 
kelimesi türemiş olduğu ce-le-de fiiline uygun olarak cilde vurmak anla-
mını ihtiva etmektedir. Dolayısıyla cezanın infazı acı vermekle birlikte ki-
şinin başı, yüzü, cinsel organı hariç tutularak vücudunun değişik yerlerine 
yaralamayacak, kan akmayacak şekilde uygulanmaktadır. İnfazda işkence 

109  Şemsü’l-eimme Muhammed Ahmed b Ebû Sehl, Serahsî, el-Mebsût, I-XXXI, Dâru’l-
ma‘rife, Beyrut t.y.  IX, 36 vd. ; Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b Ahmed b Ebî Bekir 
el-Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’an, I-XXIV, Beyrut, 2006, VI, 140; Sâbûnî, Muham-
med Ali, Ravâiu’l-beyan tefsîrü ayâti’l-ahkâm mine’l-Kur’an, I-II, ikinci baskı, Mektebetü’l-
gazal/Müesseset-ü menâhili’l-irfan, Beyrut 1980, II, 61 vd.

110  Abdülaziz, Bayındır, Kur’an’a Göre Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, ikinci baskı, Süleymaniye 
Vakfı yayınları, İstanbul, 2007, s. 292

111  Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Keskin Yusuf Ziya, Recm Cezası Ayet ve Hadis 
Tahlilleri, İstanbul, Beyan Yayınları, 2001; Mehmet Çelen, İslâm Hukukunda Zina 
ve Recm, Denge Yayınları,  İstanbul 2006; Bayındır, a.g.e, s. 285-294, Hüseyin Tekin 
Gökmenoğlu,“Kur’anda Olmayan ve Onunla Çelişen Ceza Recm”, 117-129, İslâm Hu-
kuku Araştırmaları Dergisi, Sayı, 2, Yıl, 2003, Konya; Ömer, Menekşe, “Osmanlıda Zina 
Cezası Olarak Recm”, Ma‘rife, 10-17, cilt, 3 sayı, 2, 2003; Hayri Kırbaşoğlu, “İslâm’a Ya-
manan Sanal Şiddet: Recm ve İrtidat Meselesi”, 125-132, İslâmiyât, cild, V, sayı 1, Ocak-
Mart, Ankara 2000; Hamza Aktan, “Recm Cezası Örneğinde Sosyal Değişim Olgusu ve 
Kur’an”, 414-426, Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 
2007, (2002, Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereleri) 



152

Suat ERDOĞAN

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

4)
 S

ay
ı: 

3 

ve aşırılık söz konusu değildir.112 Suçun karşılığı olarak belirlenen kırbaç 
(celde) sayısının belirlenmiş olması da konu hakkındaki hassasiyetin bir 
diğer göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Nitekim Hz. Peygamber (a.s.) 
zina itirafında bulunan bir genç ile ilgili infaz için getirilen sopalardan bu-
daklı ve kalın olanı değiştirterek ince ve düzgün bir sopa kullanılmasını 
istemiştir.113   

Zina fiilinde bedenî haz ve nefsanî arzuların ön planda olduğunda kuş-
ku yoktur. Failin hukuksuz olarak haz ve zevke yönelmesinin ceza cinsin-
den karşılığı acı ve elem olmalıdır. Dolayısıyla ilgili ayette114 yer alan kır-
baç (celde) cezası bu bağlamda değerlendirildiğinde cezalandırmada failin 
amacının gözetildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu suçu işleyenler, meşru 
olmayan bedeni arzu ve hazlarının sonucu olarak yine tüm bedenlerini 
etkileyen bir acı ve elemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, 
meşru olmayan yolla elde edilen hazzın, ceza cinsinden karşılığı bedenî 
olarak kendilerine geri dönmektedir.

Zina suçu karşılığında öngörülen acı ve elem muhtevalı cezanın insan 
fıtratıyla da uygunluk içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Zira insan yara-
tılış olarak zevk verene yönelme ve acıdan kaçınmaya meyilli bir varlıktır. 
Söz konusu suç kapsamında kişi zinadan elde edeceği haz ve zevk ile so-
nucunda katlanacağı ceza arasında bir tercih yapmak durumunda kala-
caktır. Bu konudaki bir diğer husus insan da utanma, toplum baskısından 
çekinme vb. saikler nedeniyle zina suçunun açığa çıkması konusundaki 
endişedir. Zira söz konusu eylem çoğunlukla gizli olarak işlenen ve or-
taya çıkması istenmeyen bir suçtur. Bu tür suçlar toplumda genel olarak 
yüz kızartıcı suçlar olarak adlandırılırlar. İnsan fıtratı bu tür suçların gizli 
kalmasını arzu eder, ortaya çıkmasından rahatsızlık duyar. Bu durum zi-

112  Şafi, Muhammed b İdris, el-Ümm, thk. Rifat Fevzi Abdulmuttalib, I-XI, Dâru’l-vefâ, y.y. 
2001, VII, 368; Cessas, a.g.e, V, 101 vd. ; Zemahşerî, a.g.e,  IV, 257; Kurtubî, el-Câmiu’l-
ahkâm, XV, 107 vd. ; Aynî, Ebû Muhammed Mahmûd b Ahmed Bedruddîn, el-Binâye fî 
Şerhi’l-Hidâye, I-XII, nşr. Mevlevî Muhammed Ömer, ikinci baskı, Dâru’l-fikr,  Beyrut 
1411/1990, VI, 212 vd. ;  Yazır, a.g.e, V, 3469; Bilmen, Ömer Nasûhhî, Hukûk-ı İslâmiyye 
ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu, I-VIII, Bilmen Yayınevi, İstanbul t.y. III, 202,223 vd. ; 
Şamil, Dağcı, “İşkence”, 429-433, DİA, XXIIII, İstanbul, 2001, s. 432; Zuhaylî, Vehbe, 
el-Fıkhu’l-İslâm ve edilletühû, I-VIII, ikinci baskı, Dâru’l-fikr,  Dımeşk 1405/1985, VI, 63; 
Mevsûatü’l-fıkhiyye, “celd”, XV, 242-248, ikinci baskı, Vizâratü’l-evkâf ve’ş-şuûni’1-
İslâmiyye, Kuveyt 1409/1989, 247

113  Muvatta,“Hudûd”, 2, 12; Kurtubî, a.g.e, XV, 106
114  en-Nûr, 24/2
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nayı benimseyen, hatta meslek hâline getirenler için dahi geçerlidir. İlgili 
ayette yer alan cezanın bir grup insanın nezaretinde infazı,115 failin arzu-
sunun tersine suçun açığa çıkması ile sonuçlanmaktadır. Bu durum suçlu 
açısından oldukça zor, arzu edilmeyen bir durumdur. Sonuç olarak ifade 
etmek gerekirse, failin amacının ceza cinsinden karşılığı olan bedensel acı 
ve teşhir nitelikli yaptırım, suç-ceza uygunluğu açısından, olması gereken 
bir ceza olarak ortaya çıkmaktadır.

Kur’an’da evlilikle ilgili ayetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 
iffetli yaşama evliliğin öncelikli şartlarından sayıldığı görülür.116 Zina suçu 
evliliğin ön şartı olan namuslu yaşam ilkesinin çiğnenmesi sebebiyle hak 
mahrumiyeti cezasını beraberinde getirmektedir. Ayette yer alan “Zina 
eden erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina 
eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu, 
mü’minlere haram kılınmıştır”117 şeklindeki ifadeler, karşı cinsle birliktelikte 
namus/iffet şartına uymayan kişilerin karşılaşacakları cezai yaptırımı açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ayette zina yapan erkeklerin, ancak zina yapan kadın ya da müşrik-
lerle evlenebilecekleri; zina yapan kadınların da, ancak zina yapan ya da 
müşrik erkek ile evlenebilecekleri; bunların namuslu/iffetli müminlerle 
evlenmelerinin haram kılındığı net ifadelerle açıklanmıştır. Bununla bir-
likte fıkıh literatüründe zina suçu evlilik engeli olarak görülmez. Hatta bu 
ayet aile hukuku açısından âdeta yok sayılmaktadır. Zinayı evlilik engeli 
olarak görmenin, konuyla ilgili icmaya muhalefet olacağı bile ifade edil-
miştir.118 Ayette zina eden kişiler için evlilik konusunda getirilen sınırlama 
farklı yorumlarla göz ardı edilmekte119 zinanın evlilik konusunda engel 
teşkil etmeyeceği ve zina eden kişinin nikâhının geçerli olacağı konusunda 
ulemanın ittifakından söz edilmektedir.120 Söz konusu ayetin hükmünün 
yürürlükten kaldırıldığı,121 dolayısıyla bağlayıcı olmadığı, bunun bir ter-
115    “Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.”, en-Nûr, 24/2
116  “…iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla…”,  en-Nisâ, 4/24 ; “…öyle ise iffetli yaşamaları, 

zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde…”en-Nisâ, 4/25; “…zina etmemek ve gizli 
dost tutmamak üzere…”, el-Mâide,5/5 Ayetlerde geçen   kelimesi nikahın karşıtı 
olarak zina anlamında kullanılmaktadır. Bkz. İbn. Manzûr, a.g.e, II, 485, se, fe, he, m.

117  en-Nûr, 24/3
118  Bkz. Gözübenli, a.g.m, s. 26 
119  Kurtubî, a.g.e, XV, 119
120  Cessâs, a.g.e, V, 108; Kurtubî, a.g.e, XV, 118; Zuhaylî, Tefsîrü’l-münîr, IX, 461,vd, 469 vd.
121  Şafiî, Ahkâmu’l-Kur’an, thk. Abdu’l-Gani Abdu’l-Hâlık, Mektebetü’l-Hâncî, Kahire 
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cih yani zina edenler zina eden ve müşrikle evliliğe meyilli olmaları anla-
mında anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir.122

Yukarda ayette açıkça ifade edilen, zina suçunu işleyenlerin evlilik ko-
nusundaki hak mahrumiyeti ve ancak kendi statüsündeki bir kişiyle ev-
lenebilecekleri Hz. Peygamber’in (a.s.) “ Zina cezası infaz edilen suçlu ancak 
kendi dengi birisiyle evlenebilir”123 şeklindeki ifadeleriyle de paralellik arz 
ettiğini belirtmeliyiz.  

C- İffete İftira 
İslam düşüncesinde can ve mal varlığına yönelik haksız fiiller suç kap-

samında yer aldığı gibi, kişinin şeref ve onuru yönelik haksız fiiller de aynı 
şekilde suç kapsamında değerlendirilmektedir. İnsan onur ve şerefine kar-
şı işlenen suçlar içerisinde, iffet ve namusa yönelik olanların daha öncelikli 
olacağında kuşku yoktur. Söz konusu suç karşılığında öngörülen ceza ile 
korunan hukuki yararlar içerisinde aile kurumunun da önemli payı oldu-
ğunu söylenebilir. Zira nikâh sözleşmesi ile birlikte namuslu bir yaşam 
İslam’ın olmazsa olmaz şartlarından124 olup, kişilerin namusları hakkında 
delilsiz olarak söz söylenmesi ağır ve sorumluluk gerektiren125 bir davra-
nış olarak kabul edilmektedir. Kur’an’da suç kapsamında yer alan ve faili 
için cezai yaptırım öngörülen söz konusu davranış,126 Hz. Peygamber’in 
(a.s.) ifadelerinde de sakınılması gereken, büyük günahlardan olduğu be-
lirtilmektedir.127

İffete iftira suçu karşılığında öngörülen cezanın benzer (misl) 
cezalandırma şeklinde farklı bir tür olduğunu daha önce belirtmiştik. Fail 
ispat için gerekli, şartları sağlayamadığından isnatta bulunduğu fiilin ce-
zasıyla karşı karşıya kalmaktadır.  Diğer bir açıdan bakıldığında fail suç 
isnat ettiği kişi için zina cezası önermekte, ancak isnadını ispat edemediği 

1414/1994, 178 vd. ; Zuhaylî, Tefsîrü’l-münîr, IX, 462 (Söz konusu ayetin en-Nûr, 24/32 
ile nesh edildiği ifade edilmektedir.)

122  Zemahşerî, a.g.e, IV, 265 vd. ; İbn Âşûr, a.g.e, XVIII, 155
123  Ebû Dâvud, “Nikâh” , 5
124  en-Nisâ, 4/24, 25; el-Mâide, 5/5
125 “Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp 

söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Hâlbuki bu Allah katında büyük bir günahtır.”, 
en-Nûr, 24/15

126  en-Nûr, 24/4
127  Buhari, “Vasâyâ”, 23, “Tıb”, 48, “Hudûd”, 44; Müslim, “İman”, 144; Ebû 

Dâvud,“Vasâyâ”, 10; Nesâî, “Vasâyâ”, 12
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için, ceza kendisine geri dönmektedir. Konuya faille birlikte suçun ispatı 
için gerekli olan beş kişinin şahitliği açısından bakıldığında, her bir kişinin 
payı olan 100/5=20 olacağından failin beyanı esas alınarak ve kendi hissesi 
düşülerek cezası seksen kırbaç (celde) olarak gerçekleşmektedir.128 Bu nok-
tada suç ile ceza arasında ne eksik ne de fazla tam anlamıyla bir denklik 
olduğu görülmektedir.   

İffete iftira suçunda kişinin haysiyet ve şerefine yönelik bir saldırı söz 
konusu olduğu için, bu tavır toplum nezdinde kişiyi değersizleştirmek-
tedir. Kişinin şeref ve onurunu inciten, onu toplum karşısında küçük dü-
şüren iftiranın karşılığı yine failin toplum nezdinde onur ve şahsiyetini 
zedeleyen şahitliğinin kabul edilmemesi129 ve fâsık/güvenilmez kişi ola-
rak nitelendirilmesi suç-ceza uygunluğunun tezahürünün yanında130 suça 
doğrudan maruz kalan kişinin toplum nezdinde aklanması olarak değer-
lendirilebilir.131 Diğer bir deyişle bu durum, mağdurun iffetli olduğunun 
resmen tescil edilmesi ve suçun oluşturduğu tahribatın onarılması anla-
mına gelmekte, ihlal edilen kişisel hakların tam anlamıyla karşılanması, 
hukuk adına ispatlanamayan isnadın geri aldırılması, toplum nazarında 
itibarı zedelenen kişinin itibarının iadesi ve manevî zararın yine manevî 
yolla tazmini anlamına gelmektedir.

İffete iftira suçu karşılığında öngörülen ceza türünün, iftira ve asılsız 
suçlamalarla ilgili insanın zihin dünyasındaki elinde kalmak, altında kal-
mak, kazdığı kuyuya düşmek vb. ifadelerle karşılığının bulunması yönüy-
le suç ile ceza arasında biri diğerini çağrıştıran dolaysız ilişki, söz konusu 
yaptırımın caydırıcılığının insan fıtratıyla uygunluk içerisinde olduğunu 
göstermektedir. Başkasına ispat edemeyeceği bir isnatta bulunan kişi, atı-
lan suçun âdeta bir bumerang gibi kendinse geri döneceğini bilmesi dav-
ranışını değiştirmesinde etkili olacaktır. Zira fail suça teşebbüs etmeden 

128  Bayındır, a.g.e, s. 269
129  “Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya! Mademki şahit getirmediler; 

işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir.”, en-Nûr,24/13
130  Bkz. Yaşar Yiğit, “İnsanlık Onur ve Şerefinin Korunması Açısından Kazf Suçu ve Ce-

zasının Değerlendirilmesi”, 131-144, Diyanet İlmî Dergi, cilt, 40, sayı, 4, Ekim, Kasım, 
Aralık, 2004, s. 142

131  Kâsânî, Alâuddîn Ebû Bekir b Mesûd, Beda’i’u’s-sana’i’, fî tertîbi’ş-şerâi’, I-VII, ikinci bas-
kı, Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, Beyrut 1394/1974, VII, 40; Merğînânî, Burhâneddîn Ebü’l-
Hasan Ali b Ebî Bekir, el-Hidâye şerh-u bidâyeti’l-mübtedî, I-VIII, (Abdu’l-Hay Leknevî’nin 
şerhiyle birlikte), İdâretü’l-Kur’an ve’l-ulûmü’l-İslâmiyye, Pakistan 1417,  IV, 140; Bil-
men, a.g.e, III,  230
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önce isnadını ispat edemeyeceği konusunda bir fikir sahibidir, dolayısıyla 
fail ispat edemediği durumda karşısındaki kişi için istediği sonucun ken-
disine döneceğini anlayacak ve başından suç işlemekten geri duracaktır. 
Bu durum söz konusu suç karşılığında öngörülen cezanın insan davra-
nışlarında etkili olan saikleri132 gözeten bir nitelikte olduğu gerçeğini de 
ortaya koymaktadır. 

D- Hırsızlık (Serika)
Fıkıh ekollerinin fikir birliği ettikleri nitelikler hesaba katıldığında hır-

sızlığı “koruma altında (hırz) olan, başkasına ait bir malı, bulunduğu yerden al-
mak” şeklinde tanımlayabiliriz.133 İslam hukukçularının çoğunluğu genel 
olarak hırsızlığı bu şekilde tanımlamakla birlikte, zahiri fıkıh ekolü, Hasan 
el Basrî ve Hariciler ayetin zahirinden hareketle, çalınan malın koruma 
altında olması ve belli bir ekonomik değere ulaşmasını tarife dâhil etmez-
ler.134 Bu durum hırsızlık (serika) suçunun kapsam alanının, önceki tarif-
ten çok daha geniş bir boyuta ulaşmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak cumhurun yaklaşımı esas alındığında, ayette yer 
alan el kesme cezasının uygulanabilmesi, suçun oluşması için tüm şartların 
132  Konu hakkında bkz. Jeremy Bentham, Yasamanın İlkeleri, çev. Barkın Asal, On iki Levha 

Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 2; Foucault, a.g.e, s. 116, 130; Beccaria, a.g.e, s. 111
133  Bkz. Râgıb el-Isbahânî, a.g.e, s. 338; İbn Manzûr, a.g.e, X, 155, se-re-ka, m. ; İbnü’l-

Hümam, Kemalüddîn, Muhammed b Abdulvâhid es-Sivâsî, Şerhu Fethu’l-Kadir ale’l-
Hidâye, I-X, Dârü’l-fikr, Beyrut t.y, V, 120; Behnesî, Ahmed Fethi, el-Hudûd fi’l-İslâm, 
Matbûâtü’l-hadîse, Kahire 2003, s. 61

134  İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b Ahmed bSaîd, el-Muhalla, I-XI, Matbaay-ı nahda, 
Mısır 1347, XI, 327; İbn Rüşd, Muhammedb Ahmed b Muhammed, el-Hâfid, Bidâyetü’l-
müctehid ve nihâyetü’l-muktesid, I-II, altıncı baskı, Dâru’l-ma‘rife,  y.y.  t.y. II, 451; Behnesî, 
el-Hudûd fi’l-İslâm, 77,  Söz konusu yaklaşımı ortaya koyanlar peygamber (a.s.)’ın“Allah 
hırsıza lanet etsin yumurta çalar eli kesilir ip çalar eli kesilir” (Bkz. Buhârî, ,“Hudûd”, 8, 
13; Müslim,“Hudûd”, 8; Nesâî, “Sârık”, 1; İbn Mâce, “Hudûd”, 22; Ahmed b Hanbel, 
II, 253; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VIII, 442, hadis no: 18104) şeklindeki ifadelerinden 
hareketle, suça konu olan mal için nisab ve koruma altında olma (hırz) şartlarının gerekli 
olmadığı şeklinde bir kanaat ortaya koyarlar. Hırsızlık (serika) suçunun oluşması suça 
konu olan malın belli bir ekonomik değere ulaşması ve koruma altında olma şartını 
gerekli görenler, söz konusu hadisle ilgili olarak yürürlükten kaldırıldığı (mensuh) ol-
duğu, yumurtanın demir yumurta, ipin gemi ipi olduğu şeklinde farklı yorum (te’vil) 
ve değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Mesela, İbn Kudame nisab konusunda saha-
benin icmaı olduğunu, ayetteki umumi yapının hadisle tahsis edildiğini söyler. İlgili 
hadisteki yumurtadan kastın silah olan demir yumurta olduğunu ifâdede eder. (Bkz. 
İbn. Kudâme, Abdullah. Ahmed. b Muhammed, el-Muğnî, I-XV, Riyad, Dâr-u âlemi’l-
kütüb,  t.y. XII, 418; İbn Kesir, a.g.e, V, 213; İbn Hacer, el-Askalânî, Şihâbüddîn Ahmed 
b Muhammed, Fethu’l-bâri bi-şerhi sahîhi’l-buhârî, I-XVII, Dâr-u tayyibe, Riyad 2005, XV, 
548)
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bulunması durumunda mümkün olabilmektedir. Çalışmamızda tüm şart-
ların oluşması sebebiyle el kesme cezası öngörülen mal varlığına yönelik 
ihlaller hırsızlık (serika) şeklinde parantez içinde açıklamalı, gerekli şartları 
tam olarak taşımayanlar ise sadece hırsızlık olarak ifade edilecektir.

Fıkıh literatüründe mal varlığına yönelik saldırının el kesme cezasını 
gerekli kılan bir nitelik kazanabilmesi için ortaya konulan şartların kayna-
ğı konusunda ayrıntılı bilgi verilmemekle birlikte, daha çok hadislerde yer 
alan ve suça konu olan malın niteliği, belli bir ekonomik değere ulaşması 
(nisap)135 konusundaki ifadeler ve kelimenin sözlük anlamının136 etkili ol-
duğu söylenebilir. Bunlarla birlikte, hırsızlık (serika) suçunun kavramsal 
çerçevesi, tüm boyutlarıyla örnek bir olay şeklinde Yusuf Suresinde yer 
almaktadır.137 

Hırsızlık (serika) suçunda yaptırım olarak öngörülen el kesme cezası 
konusundaki tartışmaların gerilere giden bir tarihçesi olmakla birlikte, 
erken dönemlerden farklı olarak son yıllarda tartışmanın cezanın varlığı 
üzerinde yoğunlaşması, batı aydınlanma süreci ile birlikte gündeme ge-
len, suçlu hakları merkezli yaklaşımlar bağlamında, modernitenin Müslü-
man düşünürler üzerindeki etkisi ile açıklanabilir. Zira klasik dönemde el 
kesme cezasının varlığı tartışma dışında kalırken, son dönemlerde tartış-
manın özellikle, söz konusu yaptırımının yerine farklı cezaların ikame edi-
lip edilemeyeceği etrafında şekillenmesi ve alternatif ceza arayışları bu dü-
şüncenin doğruluğunu desteklemektedir. Kırbaşoğlu bu iddianın haklılık 
payının olduğunu, bununla birlikte batı düşüncesinin İslam düşünürleri 
üzerindeki söz konusu etkisinin olumlu yönde kanalize edilebileceğinden 
söz etmektedir.138

135  Konu ile ilgili hadisler için bkz. Buharî, “Hudûd”, 13; Müslim, “Hudûd”, 2, 5, 6; 
Ebû Dâvud, “Hudûd”, 12; Tirmîzî,“Hudûd”, 16; Nesâî, “Sârık”, 8, 9, 10; İbn. Mâce, 
“Hudûd”, 22; Dârimî,  “Hudûd”, 4; Muvatta, “Hudûd”, 21; İbn Hanbel, II, 2, 54, 64, 80, 
82, 143, VI, 104, 249,252; Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Serahsî, a.g.e,  IX, 137 vd. 
; İbn Kudâme, a.g.e, XII, 417 vd. ; Zeylaî, a.g.e, III, 213; İbn Kesir, a.g.e, V, 209 vd. ; Derdîr, 
Ebu’l-Berekât Ahmed b Muhammed b Ahmed,  eş-Şerhu’s-sagîr alâ akrabi’l-mesâlik ilâ 
mezhebi’l-İmam Malik, I-IV, Dâru’l-meârif, Kahire 1986, IV, 473 vd. ;  İbn. Âbidin,  a.g.e,  
VI, 150 vd. ; Meydânî, a.g.e, II, 201; Zeydan, a.g.e, V, 211

136  Şafiî, a.g.e, VII, 319; er-Râzî, a.g.e, XI, 231; 
   Remlî, Şemseddîn Muhammed b Ebu’l-Abbâs Ahmed b Hamza, Nihâyetü’l-muhtâc 

ilâ şerhi’l-minhâc, I-VIII, ikinci baskı, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye,  Beyrut 1424/2003, VII, 
439;İbn  Âbidin, a.g.e, VI, 136; İbn Âşûr, a.g.e, VI, 191

137  Bkz. Yûsuf, 12/70-76
138  Hayri Kırbaşoğlu “Kur’an’da Mahallî ve Evrensel Değerler”, 71-79, Kur’an’ı Nasıl An-
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El kesme cezası konusundaki daha çok suç-ceza orantısı etrafında şe-
killenen, tartışmaları iki grupta toplamak mümkündür. Birinci grupta yer 
alan ve el kesme cezasının lehinde görüş sahibi olanlar, şartlar oluştuğun-
da el kesme cezasını uygulamanın zorunlu hâle geleceği, onun yerine mali 
ya da hapis benzeri bir cezanın ikame edilemeyeceği,  zira hadlerin ibadet 
kabilinden, olup değişmeyen ve mutlaka yerine getirilmesi gereken ceza-
lar olduğu şeklindeki kanaatlerini çeşitli argümanlarla ortaya koymakta-
dırlar.139

İkinci grupta yer alan görüş sahipleri, ilgili ayetteki ifadelere lafzî/li-
teral olarak bakmanın ötesinde, Kur’an’ın nüzul ve o günkü toplumun 
sosyal yapısı, cezalandırmanın gayesi ve ilahi mesajın bütünlüğü çerçeve-
sinde yaklaşmanın daha doğru olacağı kanaatindedirler. Bu gruptakileri 
diğerlerinden ayıran ortak özellik el kesme cezasına karşılık farklı alterna-
tifler sunmalarıdır. 

Konu ile ilgili bir yaklaşım tarzı, cezadaki asıl amacın caydırmak ol-
duğu, dolayısıyla el kesmenin dışında caydırıcı olan başka bir cezayı ver-
menin Kur’an’ın ruhuna aykırı olmayacağı, zaman mekân ve hâlin icabına 
göre ta’zir cezalarında olduğu gibi bir cezanın belirlenebileceği140 şeklin-

lamalıyız, Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, Bursa KURAV, 2005, 71; Benzer bir de-
ğerlendirme için bkz. Salih Akdemir, “Kur’an’ı Anlamada Tarihsellik ve Bütünsellik So-
runu”, 115-123, Kur’an Araştırmaları Vakfı, Bursa 2005, s. 114 (Kur’an’ı Nasıl Anlamalıyız 
Sempozyum ve Tepliğ Müzakereleri); Modernitenin Kur’an algısına etkileri konusunda 
ayrıca bkz. Ömer Özsoy, “Çağdaş Bir Sorun Olarak “Kur’an’ın Anlaşılması” Sorunu”, 
41-48, Güncel Dinî Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, Tebliğ ve Müzakereler, DİBY. Ankara 
2004, s. 44 

139  İbn. Teymiyye, Siyasetü’ş-şer’iyye, Dâru’l-âfâkı’l-cedîde, Beyrut 1983, s. 85 Konu hakkın-
da ayrıntılı bilgi için bkz. Sabri Erturhan, İslâm Ceza Hukuku Etrafındaki Tartışmalar, 
Rağbet, İstanbul 2008, s. 189; Bilmen, a.g.e,  III, 263; Yazır, a.g.e,  III, 1676; Muhammed 
Esed, Kur’an Mesajı Meal Tefsir, I-III, İşâret yayınları, İstanbul 1999, I, 196 vd. ; Udeh, a.g.e, 
I, 618; Ebu Zehra, el-Ukûbe, s. 78 vd. ; Behnesî, el-Ukûbe fi’l-Fıkh’i’l-İslâm, Dâru’l-râidi’l-
Arabî, Beyrut 1983, s. 26; Seyyid Sâdık el-Mihrî, el-Ukûbâtüş-şer’iyye ve mevkifuhâ 
min’en-nazari el-müctemii’l-İslâmî, Kahire 1988, s. 45; İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, VI, 
192 vd. ; Ebû Kemal ibn Seyyid Salim, Sahîhi Fıkhı’s-sünneh, ve tevdîhi mezâhibi eimmeh, 
I-IV Mısır t.y. IV, 93; Zâhim, Muhammed b Abdullah, Âsâru tatbîku’ş-şeriati’l-İslâmiyye 
fî-meni’l-cerime, ikinci baskı, Dâru’l- menâr, Kahire 1992, s. 115; Câd, a.g.e, s. 165

140  Bkz. Yunus Vehbi, Yavuz, “Maksadî Yorum”, 41-78, İslâm Hukuku Araştırmaları Der-
gisi, sayı. 8, 2006, s. 69; Hüseyin, Atay,  “Dinde Reformun Yöntemi ve Bir Örnek: Hırsız-
lık”, 1-18, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt, XLIII, sayı, 2, 2002, s. 16 vd. ;  
Akdemir,  a.g.m., s. 119 Bu yaklaşım bizi “el kesme” cezasının dışında başka bir yaptırım-
la caydırmak mümkün olabileceği halde, Allah’ın adı geçen yaptırımı belirlediği gibi 
yanlış bir anlayışa götürebilir. Ayrıca cezalandırmada tek amacın caydırıcılık olduğunu 
söylemek de mümkün değildir. Cezanın caydırıcılığının yanında, adaleti gerçekleştir-
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dedir. Yine bu kapsamda, hırsızlık suçuna konu olan eşyanın nicelik ve 
niteliği, ayrıca hırsızlığın tarifinin Kur’an’da ayrıntılı olarak açıklanmadı-
ğı, bunun O’nun ilk muhataplarının ve dönemin algısına bırakıldığı, ev-
rensel olanın hırsızlık suçunun yasaklığı olduğu, dolayısıyla bu kapsamda 
zamanın şartlarına göre caydırıcı, dengi bir cezanın Kur’an’ın öngördüğü 
adaletin gereği olduğu141 ifade edilmektedir. 

Bir diğer yaklaşım,  فَاْقَطُعوا اَْيِديـَُهَما “ellerini kesin” ifadesi diğer ayetlerde-
ki kullanımı142 ile ilişkilendirilerek, Kur’an’ı Kur’an’la tefsir etme şeklinde 
bir ilke üzerinden hareketle, el kesme ifadesinin diğer ayetlerde olduğu 
gibi elin kesip koparılması değil, simgesel bir çizme “ilan ve teşhir” etme 
anlamında143 olduğu şeklindedir. Gerçekten ifade edildiği gibi, Yusuf 31 
ve 50. ayetlerinde geçen َقطَّْعــَن “ellerini kestiler” ile el-Mâide 38 ayetteki فَاْقَطُعــوا 
“ellerini kesin” ifadelerindeki kelimeler aynı köktendir. Ancak söz konusu 
kelime elin kesip koparılması şeklinde hakiki anlamında kullanılabileceği 
gibi, elin çizilmesi, kanatılması, yaralanması şeklinde mecâzî anlamda da 
kullanılabilir, dolayısıyla Yusuf 31 ve 50. ayetlerinde elin çizilmesi kana-
tılması anlamında kullanılması, kelimenin başka bir ayette elin kesip ko-
parılması anlamında kullanılamayacağı şeklinde yorumlamak mümkün 
değildir. Yani aynı kelime el-Mâide 38. Ayetinde elin kesip koparılması, 
Yusuf, 31 ve 50. Ayetlerinde ise çizilmesi kanatılması anlamında kullanıl-

me,  mağdur ve kamu vicdanını teskin ve tedavi etme gibi bir işlevlerinin olduğu da 
gözden kaçırılmamalıdır. Nitekim ayetteki  “yaptıklarına bir karşılık” ifadesi 
cezada ilk amacın işlenen suça uygun olarak bedel ödetme olduğu, caydırıcılığın amaç 
değil, cezanın sonucu olduğu, hemen akabinde gelen  “…caydırıcı olarak…” ifade-
sinden anlaşılmaktadır. 

141  Ferhat Koca, “Kur’an’ı Kerim’deki Fıkhî Hükümlerin Evrensellik ve Tarihselliğini Tes-
pit Konusunda Bir Ölçüt Denemesi”, 71-103, Kur’an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, 
1998, cilt: I, sayı: 10,11,12, s. 97-103 Benzer şekilde, Öztürk hırsızlık kavramının rölatif 
bir kavram olduğunu, dolayısıyla bunu herhangi fıkıhçının tanımıyla dondurma ve bu 
tanımı Kuran’a fatura etmenin doğru olmadığını, sosyo ekonomik şartların ortaya çı-
kardığı değişik perspektiflere göre hırsızlık ve hırsız kavramının yeniden belirlenmesi 
gerektiğini belirtmektedir. (Bkz. Yaşar Nuri, Öztürk, Kur’an’daki İslâm, onuncu basım, 
Yeni Boyut Yayınları,  İstanbul 1995, s. 680) Yukarda ifade edildiği üzere biz, hırsızlık 
(serika) kavramının tanımının Yûsuf suresi 70-76. ayetlerinde yapıldığı kanaatindeyiz. 

142  Yûsuf, 12/31, 50
143  Bkz. Hatemi, Hüseyin, İslâm Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1994, s. 108; 

Konuyla ilgili olarak, Öztürk ayetin elin herhangi bir yerinin kanatılıp işaretlenmesi ya 
da kesilip atılması şeklinde her iki anlamın çıkarılmasına müsait olduğunu, bu konuda 
zaman ve mekâna göre kamu otoritesinin yetkili olduğunu, asr-ı saadetteki el kesme ör-
neklerinin o dönem ait bir yorum olup, kendi dönemini bağlayacağı şeklinde bir kanaat 
ortaya koymaktadır. Bkz. Yaşar Nuri, Öztürk, a.g.e, s. 679 vd. 
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maktadır. Diğer bir ifadeyle, el-Mâide otuz sekizinci ayetteki فَاْقَطُعــوا اَْيِديـَُهَمــا 
“ellerini kesin” ifadesini, Yusuf otuz bir ve ellinci ayetlerde yer alan “elle-
rini yaraladılar, kanattılar” şeklindeki anlamıyla kabulünü zorunlu kılmaz. 
Nitekim قطــع/ kesmek fiili Kur’an’da elin çizilmesi, yaralanması ve kesip 
koparılması olmak üzere her iki anlamda da kullanılmaktadır.144 Aynı ke-
lime Türkçede de örneğin,“bıçakla oynarken elini kesti” ifadesi ile “kangren 
olduğu için eli kesildi” şeklinde her iki anlamda da kullanılmaktadır. Aynı 
şekilde “el” kelimesi de Kur’an’da mecâzî ve hakiki olmak üzere her iki 
anlamıyla da kullanılmaktadır.145  

Kur’an’da belli sayıdaki cezaların suç-ceza konusundaki genel ilkeler-
den bağımsız olmadığını da hesaba katmak gerekir. Bu noktadan hareket-
le, el kesme cezası genel ilkelerin tabii bir sonucu olarak mülkiyet hakkının 
ihlal ve yok edilmesi karşılığında, -temsilî olarak- failin mülkiyet hakkının 
yok edilmesi anlamında olduğunu belirtmeliyiz. Hırsızlık (serika) olarak 
ifade edilen suç ile yukarda önerilen “ilan ve teşhir” anlamında elin sim-
gesel bir şekilde çizilmesi, işlenen suça uygun (misl) bir yaptırım olması 
mümkün gözükmemekte, ayrıca önerilen ceza ile suç arasında ağırlık açı-
sından bir orantı da bulunmamaktadır. Bu tür bir yaptırım, ilgili ayette yer 
alan  ــِه -engelleyici, ibret verici bir ceza olarak” ifadesini de anlam “ نَــَكااًل ِمــَن اللّٰ
sız kılmaktadır.146 Tüm bunlarla birlikte hırsızlık (serika) suçu ve cezasının 
düzenlendiği el-Mâide otuz sekizinci ayetindeki “ellerini kesin” ifadesini, 
suç-ceza genel ilkeleri ve bu kapsamda Hz. Peygamber’in (a.s.) uygulama-
ları bir tarafa bırakılsa dahi,147 mecâzî olarak anlamlandırmanın zorlama 

144  Kanaatimizce /kesmek kelimesi, el-Mâide, 5/33, 38; Ârâf, 7/124; et-Tâhâ, 20/71; eş-
Şuarâ, 26/49 da kesip koparmak anlamında kullanılırken, el-Bakara, 2/27, 166; Âl-i 
İmrân, 3/127; el-En’âm, 6/45, 94; Ârâf, 7/72, 160, 163, 168; el-Enfâl, 7/8; et-Tevbe, 9/110, 
121; Yûnus, 10/27; Hûd, 11/81; Yûsuf, 12/31, 50; er-Ra’d, 13/4, 25; el-Hâkkâ, 69/46 da 
yaralamak çizmek dâhil olmak üzere farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

145   “el” kelimesinin hakikî anlamdaki kullanılışları için bkz. el-Bakara, 2/79; en-Nisâ, 
4/43; el-Mâide, 5/6, 28, 33, 38, 94; el-Enâm, 6/7; el-Ârâf, 7/195 mecâzî anlamdaki kul-
lanılışları için bkz. el-Bakara, 2/95, 195, 255; Âl-i İmrân, 3/182; en-Nisâ, 4/62, 77, 91; 
el-Mâide, 5/11, 64, ; el-Enâm, 6/93; et-Tevbe, 9/29; el-Fetih, 48/10; Tebbet, 111/1

146  Bkz. Adnan Koşum, “İslâm Hukukunda Hırsızlık Konusunda Yeni Yaklaşımlar”, 85-
116, Diyanet İlmî Dergi,  cilt,37, sayı, 3, Temmuz, Ağustos, Eylül, 2001, s. 96  kelimesi, 
suçluyu, başkalarının aynı suçu işlemelerine engel olacak bir şekilde cezalandırmak 
anlamında kullanılmaktadır.   Bkz. 
İbn Manzûr, a.g.e,  XI, 677, ne-ke-le, m. Kelimenin Kur’an’daki diğer kullanışlarında da 
bu tür bir anlam gözlenmektedir. Bkz. el-Bakara, 2/66; Nâziât, 79/25

147   Bizim kanaatimiz diğer konularda olduğu gibi, bu konunun da Kur’an Sünnet bütün-
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bir yorum olacağını düşünüyoruz.

Garaudy el kesme cezasını öngören ilgili ayetin Kur’an’ın metin bü-
tünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindedir. O Kur’an’da, 
son derece merhametli Allah düşüncesinin varlığı ile geri dönüşümü ol-
mayan söz konusu cezanın birbiriyle uyuşmadığı, bir sonraki ayetteki af-
fın da bunu gösterdiği düşüncesindedir.148 Ne var ki bu anlayışla hareket 
edildiğinde hiçbir suç için dünyevi ceza neredeyse mümkün olmaz. Çün-
kü bütün suçlar için şartlarına uygun bir tövbe ile af imkân dâhilindedir.149 
Ayrıca ilgili ayetteki affın dünyevi cezanın dışında Allah hakkı kapsamın-
da uhrevi bir af olduğu aşikârdır. Bu tür değerlendirmeler yukarda ifa-
de edildiği üzere konuya sadece suçlu hakları açısından bakma yanlışlığı 
olarak nitelendirilebilir. Oysa Allah’ın merhameti ve adaletinin sadece fail 
için değil, suça maruz kalan mağdurlar için de geçerli olduğu hesaba katıl-
malı ve fail işlediği suça denk bir ceza ile tecziye edilmelidir. Suça uygun 
olmayan bir ceza mağdur haklarının telafisi açısından bir eksiklik olacağı 
gibi, fail açısından da yerinde olmayan bir yaptırım olarak görülmelidir. 
Hoşa gitmese de suçun karşılığı ve olması gereken ceza budur. El kesme 
cezasının niteliğinden dolayı yerine başka yaptırımlar ikame edilmesi dü-
şüncesi ve konunun sadece suçlu hakları açısından ele alınması, -mağdur 
haklarının ihmalinin yanında- kademeli olarak cezaların hafifletilmesi ile 
sonuçlanmaktadır ki, bu durumu ceza kavramının anlamı ile de bağdaş-
tırmak mümkün değildir. Zira ceza yapısında belli oranda sertlik bulunan 
acı veren bir yaptırımdır. İlgili ayetlerde cezayı niteleyen َســيَِّئًة “kötülük” 
kelimesinin anlamını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 

Benzer şekilde, el kesme cezasını Kur’an’ın ihdas etmediği, cahiliye dö-
neminin bir ceza geleneği olan, bu uygulamayı devralıp devam ettirdiği,150 

lüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiği şeklindedir.
148  Roger, Garaudy, İslâm ve İnsanlığın Geleceği, Pınar Yayınları, İstanbul 2011, s. 71
149  el-Â’râf, 7/153; en-Nahl, 16/119; en-Nisâ, 4/17; et-Tâhâ, 20/82; ez-Zümer, 39/53
150  Bkz. Mustafa İslâmoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, Gerekçeli Meal-Mefsir, I-II, Düşün Yayıncı-

lık, İstanbul 2008, I, 198; Muhammed Âbid el-Câbirî, Çağdaş Arap İslâm Düşüncesinde 
Yeniden Yapılanma, Ankara, Kitâbiyât, 2001, s. 59; Muhammed Âbid el-Câbirî, “Çağdaş 
Dünyada Şeriatin Tatbiki Problemi”, 24-52, çev. Abdullah Şahin, İslâmiyât, cilt, I, sayı, 
4, Ekim-Aralık, Ankara, TDV. Yayıncılık, 1998, s. 39; Mustafa Öztürk,“Dini Hükümlerin 
Kaynağını Kur’an İle Sınırlandırma Eğiliminin Kaynakları ve Tutarlılığı”, 13-67, “Dini Hü-
kümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar 
Çalıştayı”, (18-19 Aralık 2009), İSAM, İstanbul 2010, 60; İbn Âşûr, a.g.e, VI, 192; Ali, 
Bardakoğlu, “Hırsızlık”, DİA, 384-396,  XVII, İstanbul 1998, s. 385
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develeri ve çadırlarıyla bir yerden diğerine göç eden bedevi bir toplumda 
hırsızlık cezasının bugünkü anlamda hapis cezası ile cezalandırılması için 
şartların uygun olmadığı, dolayısıyla bedenî bir ceza verilmesinin o gün 
için en makul yöntem olduğu151 şeklindeki bir yaklaşımın, cezanın hemen 
arkasından gelen Allah’ın “hakîm/hikmet sahibi, yerinde, doğru hüküm veren” 
sıfatıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Hikmet sahibi olan Allah nasıl 
olurda, son derece kritik ve geri dönüşü olmayan bir ceza için önünde bul-
duğu, cahiliye geleneğine ait bir uygulamayı yasalaştırır? Kur’an hüküm-
lerinin tarihsel ve sosyal şartlar içerisinde şekillendiği tezine dayanan bu 
anlayışın, Kur’an’ın iç tutarlılığı, ayrıca ilahî mesajın tarihî süreç içerisin-
deki ilkesel devamlılığı ve değişmezliğini (sünnetullah) göz ardı eden, bir 
değerlendirme olduğu kanaatindeyiz. 

Yukarda ifade edildiği üzere mal varlığına yönelik suçlar iki grupta ele 
alınmaktadır. Suçun belli şartları taşıması onu hırsızlık (serika) derecesine 
yükseltmektedir. Suça konu olan malın bir kişinin mülkiyetinde ve koru-
ma altında olması, bulunduğu yerden izinsiz olarak alınıp çıkarılması ve 
belli bir ekonomik değere ulaşması, fiili nitelikli hâle getirmektedir. Söz 
konusu şartlar, ihlalin doğrudan kişinin mülkiyet hakkına yönelik olma-
sında belirleyici rol oynamaktadır. Mal varlığına yönelik haksız ihlalin 
belli şartlar çerçevesinde işlenmesi, fiile farklı bir boyut kazandırmakta, 
mala yönelik ihlalle birlikte, kişinin mülkiyet hakkının ihlali anlamına da 
gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, suçun oluşmasını gerekli kılan şartlar fiili, 
mal varlığına yönelik suçların üst seviyesi olan hırsızlık (serika) düzeyine 
yükseltmektedir. Aslında mal varlığına yönelik suçların hepsinde mülki-
yet hakkına yönelik bir saldırı olmakla birlikte, şartların tam olarak oluş-
maması, fiilin mülkiyet hakkını ihlal ettiği noktasında kesin bir yargıya 
ulaşmaya engel olmaktadır. Şartların tam olarak oluşmaması durumunda 
fiil, el kesme cezasını gerektirmeyen hırsızlık seviyesinde kalmaktadır. 

Suça konu olan malın bir kişinin mülkiyetinde 152 ve koruma altında 

151  Câbirî, a.ge, s. 59; Câbirî, a.g.m,  s. 39 vd.
152  Suça konu olan malın başkasının mülkiyeti konusundaki en küçük bir şüphe fiilin mül-

kiyet hakkına yönelik olmasında kesinliğe engel olacağından “el kesme” cezası düşecek-
tir. Nitekim suça konu olan malın failin akrabalarına, işverenine, hazineye, ait olması 
ya da failin ortak olduğu bir mal olması durumunda ceza düşer. Benzer şeklide ölü-
nün mülkiyet hakkından söz edilemeyeceği için ölü soyucusu (nebbâş) için söz konusu 
cezanın uygulanmaması da aynı gerekçelere dayanmaktadır.  (Bkz. Kâsânî, a.g.e, VII, 
70 vd. ; Merğînânî, a.g.e, IV, 170; Molla Hüsrev, Muhammed b Ferâmuz, ed-Durerrü’l-
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olması 153 sahiplenme anlamında mülkiyet hakkının varlığına güç katmak-
tadır. 154 Sahibinin izni olmadan alınması ve bulunduğu yerden uzaklaş-
tırılması haneye tecavüz, mal üzerindeki tasarruf hakkının yok edilmesi, 
söz konusu ihlalin mülkiyet hakkına yönelik olması konusuna katkı sağla-
maktadır. Ayrıca malın bulunduğu yerden uzaklaştırılması fiilin teşebbüs 
aşamasından çıkıp tamamlanması şeklinde anlaşılabilir. Yine malın belli 
nitelikte ve ekonomik değerde olması155 fiilin hırsızlık (serika)  seviyesine 
yükselmesi konusunda rol oynar. Nitekim suça konu olan malın belli bir 
limitin altında kalması, dayanıklı olmayan, kısa sürede bozulan türden ol-
ması156 mülkiyet hakkı ihlali konusunda şüphe uyandırır. Başka bir deyişle 
bu nitelikteki mallarla, mülkiyetin varlığından söz edilmez. Konuyu örnek 
üzerinden açıklamak gerekirse, kapkaç (ihtilas), emniyeti suiistimal, zim-
met, dolandırıcılık, yağma (nühbe) vb. suçlarda157 hırsızlık (serika) suçu-
nun oluşması için gerekli şartların tam olarak bulunmaması, dolayısıyla 
fiil suça konu olan mal varlığına yönelik bir ihlal seviyesinde kalmakta, 
mülkiyet hakkını ihlal seviyesine ulaşamamaktadır. Bu tür suçlarda failin 
hedefi doğrudan mala yöneliktir. Tüm şartların bulunduğu hırsızlık (se-
rika) suçunda ise, fail çoğu zaman belli bir malı hedef almaz, dolayısıyla 

hukkâm fî şerh-i Gureri’l-ahkâm, I-II, İstanbul 1260, II, 80; el-Meydânî, a.g.e, II, 205 
153  Mescit hamam gibi yerlerden, çalınan maldan dolayı söz konusu cezanın düşme-

si de yine mülkiyet hakkını ihlali konusundaki şüpheden kaynaklanmaktadır. (Bkz. 
Merğînânî, a.g.e, 178;el-Meydânî, a.g.e, II, 207)

154  TCK’n da nitelikli hırsızlığın şartları bağlamında “herkesin girebileceği bir yerde bırakıl-
makla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış 
olan eşya hakkında, olması nitelikli hırsızlık kapsamında değerlendirilir. TCK m. 142/1/b

155  Benzer şekilde, TCK’n da “Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı ne-
deniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” şeklinde 
hükme bağlanmaktadır. TCK m. 145

156  Hanefi fıkıh ekolü malın bozulabilir cinsten ve ot, saman, kamış, ölü hayvan (meyte) 
veya derisi, toprak, çamur, kireç vb. kıymeti düşük şeyler yine insanlar tarafından mal 
olarak görülmeyen Mushaf, hadis sayfaları, kitap, kâğıt defter, gibi şeyler dolayısıyla 
elinin kesilmeyeceği şeklindeki ifadeler, bu tür malların mülkiyet hakkının oluşması 
için yeterli olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu konuda bir yıl saklanabilecek kuru 
meyveler ile çabucak bozulacak yaş meyveler ayrı olarak değerlendirilmektedir. (Bkz. 
Kâsânî, a.g.e, VII, 67 vd. ; Merğînânî, a.g.e, IV, 161 vd. ; İbn Rüşd, a.g.e, II, 450 vd. ; 
Meydânî, a.g.e, II, 203 vd. ; Derdîr, a.g.e, IV, 472; Zuhaylî, el- Fıhhu’l-İslâm, VI, 93 vd.) 
Şafiî’den de yaş ya da kuru meyveler koruma altında olsa da hırsızlığa konu olması 
durumunda el kesme cezasının söz konusu olmayacağına dair rivayet bulunmaktadır. 
(Bkz. Şâfiî, a.g.e,  VII, 333 vd.) Günümüzde adı geçen malların yapısı değişmiş olabilir. 
Bu durumda suça konu olan malların kişide mülkiyet hakkının oluşmasını temin ede-
cek, vasıf ve ekonomik değerde olup olmadığı konusu yeniden gözden geçirilebilir.

157  Söz konusu suçların farkları konusunda Bkz. İbn Manzûr, a.g.e, X, 155, se-re-ka, m. 
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bu durumda fiil mala yönelik saldırının ötesinde, başkasının mülkiyet ve 
tasarruf hakkını yok etmektedir. Bu yapının kapkaç, yağma, gasp, zimmet 
vb. suçlarındaki ihlalin ötesinde bir hak ihlaline sebebiyet verdiği açıktır.  

Sonuç olarak söz konusu şartların tam olarak gerçekleşmesi, hiç bir 
şüpheye mahâl vermeyecek şekilde mülkiyet hakkının ihlali olarak değer-
lendirilmekte ve suça uygun olan ceza, mülkiyet hakkından mahrumiyet 
ile sonuçlanmaktadır. Bu anlamda hırsızlık (serika) için öngörülen yaptı-
rım olan el kesme cezasının ne eksik ne de fazla suçun tam karşılığı olan 
yaptırım olduğu görülmektedir. 

Bu konuda bir yanlış anlama da hırsızlık (serika) suçu karşılığında 
elin kesilmesinin sebebinin suçu işleme konusundaki fonksiyonu şeklin-
deki anlayıştır.  Hırsızlık suçu her zaman elle işlenmeyebilir, dolayısıyla 
elin kesilmesinin sebebi suçtaki fonksiyonu değil,158 işlenen suça karşılık 
olarak, suça denk gelen, suça uygun bir ceza olması sebebiyledir. Nitekim 
ilgili ayette َجــزَاًء ِبَــا َكَســَبا “…yaptıklarına karşılık olarak…” şeklindeki ifade-
den de anlaşılacağı üzere, ceza işlenen fiil, yani mülkiyet hakkının ihlal 
edilmesi sebebiyle öngörülmektedir. Yine benzer şekilde elin kesilmesi 
çeyrek dinar sebebiyle değil, çeyrek dinar fiilin hırsızlık (serika) konumu-
na yükselmesinin şartlarından olması ve diğer şartların da bulunması ile 
birlikte, ihlalin hırsızlık (serika) kapsamına dâhil olmasındandır. Gerekli 
şartların tam olarak bulunmaması durumunda, suça konu olan malın de-
ğerinin çeyrek dinar ya da daha fazla olması el kesme cezası için yeterli 
olmamaktadır. İddia edildiği gibi, suça konu olan malın miktarı ile ceza 
arasında bulunması gereken orantıdan hareketle, mesela bir lira çalan ile 
bir trilyon çalan kişiye aynı cezanın verilmesinin, suç-ceza orantısı ve hak-
kaniyetle bağdaşmayacağı159 şeklindeki bir yaklaşımın doğru olmadığını 
belirtmeliyiz. Zira yukarda da ifade edildiği gibi, suça konu olan malın 
belli bir ekonomik değere ulaşması (nisab) suçun nitelikli hâle gelmesinin 
şartlarındandır. Diğer şartlarla birlikte söz konusu şartın gerçekleşmesi fi-
ili nitelikli hâle getirmektedir. Bu noktadan itibaren suça konu olan malın 
ekonomik değerinin cezaya etkisi yoktur. Yukarıdaki anlayış, suça konu 
olan her yeni değer sebebiyle cezanın değişmesi anlamına gelmektedir ki, 

158  Câbirî haklı olarak, böyle bir değerlendirmenin zina suçunda niçin, zina eyleminin ger-
çekleştirildiği uzvun kesilmesi ceza olarak öngörülmemiştir, şeklinde haklı bir itiraza 
yol açabileceğini belirtmektedir. Bkz. Câbirî, a.g.m., s. 39

159  Koca, a.g.m., s. 100
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bu durum şartların oluşmaması sebebiyle el kesme cezasının söz konusu 
olmadığı ihlaller için geçerli olacağı ifade edilmişti. 

Hırsızlık (serika) suçu karşılığında öngörülen el kesme cezasını kas-
ten adam öldürme suçu karşılığında öngörülen ceza ile kıyaslayarak bir 
açıklama getirmek de mümkündür. Şöyle ki yaşam hakkını ihlal etmenin 
karşılığının yaşam hakkı olması gibi, mülkiyet hakkını ihlal etmenin kar-
şılığının da mülkiyet hakkı olması, dolayısıyla mülkiyet hakkını ihlal et-
menin cezasının, mülkiyet hakkını yitirmek anlamında temsilen, el kesme 
şeklinde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Yusuf’un kardeşlerinin hırsızlık 
suçunun cezası konusunda kendilerine yöneltilen soruya cevap olarak ver-
dikleri “… kimin yükünde bulunursa, o kimse(nin alıkonması/köleleştirilmesi) 
onun cezasıdır…”160 ifadesi söz konusu suçun tam karşılığı bir ceza olarak 
değerlendirilebilir. Zira köleleştirmek mülkiyet hakkının yok edilmesi 
anlamına gelmektedir. Bu sebeple, elin insan bedeninde mülkiyeti temsil 
eden organ olması sebebiyle hırsızlık (serika) suçu karşılığında mülkiyeti 
temsilen kesilmesi, temsilî olarak mülkiyetin yok edilmesi olarak görülebi-
lir. Bu yönüyle hırsızlık (serika) suçu karşılığında köleleştirme ile el kesme 
cezalarının biri diğerinin “benzeri/misli” yaptırımlar olduğu söylenebilir.

Mal varlığına yönelik suçların belli şartlar dâhilinde gerçekleştirilmesi, 
haksız fiilin mal varlığına yönelik bir saldırı olmanın ötesinde, doğrudan 
kişinin suça konu olan mal üzerindeki hükümranlık hakkına, dolayısıy-
la mülkiyet hakkına yönelik bir saldırı niteliğine dönüşmesine sebebiyet 
vermektedir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu şartların varlığı, fiilin kişinin 
mülkiyet hakkına yönelik olduğu konusunda, kesin bir kanaatin ortaya 
çıkmasında etkili olmaktadır. Başkasının mülkiyet hakkını ihlal ve yok et-
menin karşılığı olarak öngörülen el kesme cezası,  temsilî olarak mülkiyet 
hakkının yok edilmesi anlamında, suça uygun bir ceza olarak değerlendi-
rilebilir. 

Yukarıda ifade edildiği üzere hırsızlık (serika) suçunun oluşması için 
gerekli şartların tam olarak bulunmadığı durumlarda ihlal, mülkiyet hak-
kı derecesine ulaşamamakta, dolayısıyla el kesme cezası söz konusu olma-
maktadır. Bu durumda, ceza mal varlığına yönelik ihlal kapsamında,“bir 
suçun karşılığı ona uygun(misl) bir cezadır” ilkesinin sonucu olarak misli ile 
ödetme şeklinde tezahür etmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’e (a.s.) ağaç-

160  Yûsuf, 12/75
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taki meyveden yemenin cezasının ne olduğu sorulduğunda “ihtiyacı olan, 
eteğine koymadan ondan yerse bir şey olmaz. Kim de bir şey alıp çıkarsa ona onun 
iki katı ve ukubet gerekir”161 şeklindeki ifadeleri, yine benzer bir konuda “kay-
bolmuş bir deveyi saklamak hem onu, hem de onun dengini vermeyi gerektirir”162 
şeklindeki ifadeleri söz konusu suçlarda hırsızlık (serika) şartlarının 
oluşmadığı için, cezanın misli ile ödeme şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 
Konu ile ilgili olarak Tevrat’ta mal varlığına yönelik suçlar için öngörülen163 
cezanın Hz. Peygamber’in (a.s.) verdiği hükümle aynı olması İslam’ın ken-
disinden önceki şeriatleri tasdik eden vasfı ve suç-ceza ilkelerinin evren-
selliği ile açıklamak mümkündür.

Sonuç olarak söylemek gerekirse, Hz. Peygamber’in (a.s.) yukarda sözü 
edilen uygulamalarının Kur’an’da yer alan suç-ceza ilkelerinin tabii sonu-
cu olarak, suça uygun cezalandırma kapsamında, mali suça mali, ceza ola-
rak değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz.

E-Toplumsal Barışı Tehdit Eden Suçlar (Hırâbe)
Toplumsal barışı tehdit eden terör (hirabe) suçu kasten adam öldürme 

ve mal varlığına yönelik suçların farklı bir hüviyete bürünmesi olarak nite-
lendirilebilir.  Can ve mal varlığına yönelik ihlallerde iki farklı yapı bulun-
maktadır. Birinci gruptaki ihlaller belli kişisel bir hedef gözetilerek işlenen 
suçlar olup, adî suç kapsamında yer alan suçlardır. Kur’an bu kapsamda-
ki suçları “zulüm”164 kavramıyla nitelendirilmektedir.165 İkinci grupta yer 

161  Ebû Dâvud, “Hudûd”, 12, “Lukata”, 1; Nesâî, “Sârık”, 11, 12; Beyhakî, es-Sünenü’l-
kübrâ, IV, 258, hadis no: 7641, VIII, 483, hadis no: 17286; Hâkim en-Nîsâbûrî, el-
Müstedrek, IV, 535, hadis no: 8231 

162  Ebû Dâvud, “Lukata”, 1; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VI, 312, hadis no: 12077; 
Abdurrezzâk, Ebû Bekr b Hümâm es-San’ânî, el-Musannef, thk. Habîbürrahmân el-
A’zamî, Meclisü’l-ilmî, Beyrut 1390/1970, X, 129, hadis no: 18599      

163 “Çaldığı mal-öküz, eşek ya da koyun - sağ olarak elinde yakalanırsa, iki katını ödeye-
cektir”, Çıkış, 22/4 

        “Biri komşusuna saklasın diye parasını ya da eşyasını emanet eder ve bunlar komşusunun evin-
den çalınırsa, hırsız yakalandığında iki katını ödemelidir.”, Çıkış, 22/7

     “Emanete ihanet edilen konularda, öküz, eşek, koyun, giysi, herhangi bir kayıp eşya için ‘Bu 
benimdir’ diyen her iki taraf sorunu yargıcın huzuruna getirmelidir. Yargıcın suçlu bulduğu 
kişi komşusuna iki kat ödeyecektir.”, Çıkış, 22/9 

164  “zulüm” kelimesi bir şeyi olması gerektiği yer ve konumunun dışında kullanmak anla-
mına gelmektedir.   Zulüm Allah’a ya da insanlara karşı olabileceği 
gibi, kişinin kendisine karşı da olabilir. Bkz. Râgıb el-Isbahânî, a.g.e, s. 470 vd. ; İbn. 
Manzûr, a.g.e, XII, 273, za-le-me,  m. 

165  Örnek olarak bkz.  Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe 
edip durumunu düzeltirse…” el-Mâide, 5/38, 39  
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alan, toplumun huzur ve barışını bozmayı hedef alan suçlarda, failler adî 
suçlarda olduğu gibi belli bir hedef yerine, doğrudan toplumun huzur ve 
barışını bozmayı (ifsad) hedef almaktadırlar. Burada mağdurun kimliği ya 
da malın kime ait olduğunun bir önemi yoktur. Suç doğrudan toplumun 
huzur ve güvenini tehdit eden bir yapıya büründüğünde, birinci gruptaki 
suçlar için kullanılan “zulüm” kelimesinin yerini “fesad”166 kelimesi almak-
tadır. İlgili bir ayette söz konusu farklı yapıyı destekleyen ifadelere yer 
verilmektedir. “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgun-
culuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse…”167 Ayetteki ifadeler, bir kişiyi 
öldürmeyi, bir cana karşılık olmaksızın öldürme ve toplumsal barışı teh-
dit eden terör (hırâbe) suçu kapsamında öldürme olmak üzere iki ayrı tür 
olarak ortaya koymaktadır. Birinci eylem, adî suç kapsamında olup belirli 
bir kişiyi hedef alırken,  ikincisi doğrudan toplumun huzur ve barışını yok 
etmeye yönelik olduğu için mağdurun kimliğinin bir önemi yoktur.

Yine konu ile ilgili diğer bir ayette Yusuf (a.s.)’un kardeşleri kendile-
rine isnat edilen hırsızlık suçlamasına cevaben: َمــا ِجئـْنَــا لِنـُْفِســَد ِف ااْلَْرِض َوَمــا  
 biz bu ülkede fesad çıkarmaya gelmedik, hırsız da değiliz”168 şeklinde“ُكنَّــا َســارِقَن
savunma yapmaktadırlar. Kendilerine yöneltilen suçun mal varlığına yö-
nelik olduğu hesaba katıldığında, bu kapsamda zulüm ve fesad şeklin-
deki her iki tür suçlamayı da kabul etmedikleri anlaşılmaktadır. Ayette 
mal varlığına yönelik haksız tecavüzlerin her iki çeşidine yer verilerek, 
sınıflandırmaya gidildiği görülmektedir.

Bu değerlendirmelerden sonra, toplumsal huzur ve barışa yönelik te-
rör (hırâbe) suç ve cezasının ayrıntılı olarak açıklandığı ilgili ayetin tümü 
üzerinde durmaya devam edelim. Konu ile ilgili olarak “Allah ve Resulüne 
karşı savaşan ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalışanların cezası öldürülmeleri 
yahut asılmaları veya el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulunduk-
ları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ahirette de onlar 

“ Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız 
yere (zulmen) öldürülürse...”, el-İsrâ,17/33

166 “Fesad” huzur ve barışı bozma, az ya da çok adaletten ayrılma anlamında “salah” karşıtı 
olarak kullanmaktadır. Ayette kelime ismi meful olduğundan “fesad” huzur ve barışın 
bozulmasını arzu etmek anlamında kullanılmaktadır. Bkz. Râgıb el-Isbahânî, a.g.e, s. 
571; İbn. Manzûr, a.g.e, III, 335, fe-se-de, m.

167  el-Mâide, 5/32 
168  Yûsuf, 12/73 
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için büyük bir azap vardır” 169 şeklindeki ifadelerle ilk olarak suçun tanımı 
yapılmakta ve suçun ağırlığına göre değişen yaptırımlar sıralanmaktadır. 
Suçun tarifinde birden çok ihlali içerisine alabilecek tarzda genel bir yön-
tem kullanılmaktadır. Bu yapı içerisinde suçu; “Yeryüzünde bozgunculuk 
çıkararak Allah ve resulüne savaş açmak” şeklinde tanımlamak mümkündür. 
Allah ve resulüne karşı savaş açmanın fiilen mümkün olamayacağı hesaba 
katıldığında söz konusu ifadenin mecazi170 yani Allah ve resulünün ortaya 
koyduğu düzene, onun hükümlerine, siyasal yapıya, sisteme yönelik bir 
saldırı ve savaş anlamı taşıdığı sonucuna varılabilir. Allah ve resulünün 
korumayı hedeflediği, toplumun huzur ve güvenini yok etmeye yönelik 
saldırıların bu kapsamda değerlendirileceği sonucuna ulaşılabilir.

 “…yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların…” ifadesi yukarda 
belirtildiği üzere fiilin tüm toplumu hedef alan bir yapıya büründüğünü 
göstermektedir. Can ve mal varlığına yönelik suçlar “yeryüzünde bozguncu-
luk çıkararak Allah ve resulüne savaş açmak” vasfıyla birleşince suç farklı bir 
boyut kazanmakta, toplumu hedef alan organize bir yapıya bürünmekte 
ve bu farklılığın tabii bir sonucu olarak cezai yaptırım da değişmekte farklı 
bir nitelik kazanmaktadır. 

Ayette genel olarak tanımlanan söz konusu suçun cezası, türüne göre 
değişebilen birkaç madde olarak öngörülmektedir. Sadece cana ya da mül-
kiyet hakkına yönelik ihlaller olabileceği gibi her ikisinin de yer aldığı bir 
yapı veya can ve mülkiyet ihlali olmaksızın insanları korku ve dehşete 
sevk eden bir durum da olabilmektedir.  

Toplumsal barışı tehdit eden suçlarda diğerlerinden farklı olarak ilgili 
ayet içerisinde birden çok ihlali barındıran bir suç tarifi yapılmakta, aka-
binde yaptırımlar sıralanmaktadır. Bu yapı fıkıh ekolleri arasında farklı 
anlayışların oluşmasına sebebiyet vermiştir.  Bu konuda genel anlam-
da iki farklı anlayıştan söz edilebilir. İlki Malikiler tarafından benimse-
nen ve yargıya cezalar arasından birisini tercih etme yetkisi veren görüş.171 

169  el-Mâide, 5/33
170  Cessas, a.g.e, IV, 51; İbnü’l-Arabî, Ebû Bekr Muhammed İbn Abdullah,  Ahkâmu’l-Kur’an, 

I-IV, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 2002,  II, 91; Kurtubî, a.g.e, VII, 435
171  Malikiler ayette geçen “ev” edatının tahyîr (tercih) ifade ettiğinden hareketle böyle 

bir sonca varmışlardır. Diğer görüş sahipleri ise aynı edata tafsil/ayrıntısını açıklama 
anlamı vermektedirler. Bkz. Sahnûn, b Saîd et-Tenûhî, el-Müdevvenetü’l-kübrâ, I-IV, 
Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1994, IV, 552; Kâsânî, a.g.e, VII, 93; İbn Rüşd, a.g.e, II, 
455, 456; İbn Kudâme, a.g.e, XII, 475 vd. ; Derdîr, a.g.e, IV,493 vd. ; Düsûkî, Şemsüddîn 
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İkinci görüşün sahibi olan Şafi ve Hanefi, Hanbelî ve İmâmiyye fıkıh 
ekollerine göre, ayrıntıda farklılıklar olmakla birlikte, genel olarak 
cezaların suçun ağırlığına göre değişeceği şeklinde bir kanaat ortaya 
konulmaktadır. Dolayısıyla ancak öldüren hakkında ölüm, mala yönelik 
hak ihlallerinde organ kesimi, sadece halkı korku ve endişeye sevk eden 
durumlarda ise faile sürgün (nefiy) cezası verileceği sonucuna varılmak-
tadır.172

Toplumsal huzur ve barışı tehdit eden suçlar için öngörülen ceza-
lardan ilki ölüm (katl) cezasıdır. Konuya cumhurun görüşleri doğrultu-
sunda bakıldığında sadece öldüren için öldürme cezasının verilmesi her 
bakımdan suç-ceza uygunluğunu bire bir karşıladığında kuşku yoktur. 
Malikiler tarafından yönetime tanınan cezalardan herhangi birisinin tercih 
edilmesinin suç-ceza uygunluğu açısından yerinde bir yaklaşım olmadığı, 
diğer görüş sahipleri tarafından eleştiri konusu yapıldığını belirtmiştik. 
Adî suç kapsamında kasten adam öldürme suçunda maktulün yakınlarına 
af yetkisi verilmesine karşılık, suçun toplumsal barışı tehdit eden suçlar 
kapsamında yer alması durumunda –suç toplumsal haklar kapsamında 
yer aldığı için- affın söz konusu olmaması, suçun nitelik değiştirmesine 
paralel olarak cezanın da farklılaşması/ağırlaşması anlamı taşımaktadır.

Hırsızlık (serika) suçunda mülkiyet hakkını ihlal etmenin karşılığında 
öngörülen el kesme cezası, suçun toplumsal barışı tehdit eden yapıda ger-
çekleştiğinde, el kesme cezasına ilaveten ayağın da çapraz olarak kesil-
mesi, suçun farklılığı ile cezanın da farklılaşmasının bir sonucudur. Diğer 
bir ifadeyle adî suç kapsamındaki hırsızlık suçunun toplumun huzur ve 
barışını tehdit eden bir yapıda işlenmesi, ilave bir yaptırım türünü de orta-
ya çıkarmaktadır.  El başkasının malına zorla el koyma/mülkiyet hakkını 
ihlal etmenin, ayak ise bu suçun toplumsal huzur ve barışa yönelik terör 

Muhammed Arafa, Haşiyetü’d-Düsûkî ale’ş-şerhi’l-kebîr (Şerhu minahi’l-celîl ile birlikte), 
I-IV, Dâr-ı ihyâ-ı kütübi’l-Arabiyye, Mısır t.y. IV, 348 vd. ; Bilmen, a.g.e,  III, 292; Zuhaylî, 
el-Fıkhu’l-İslâm, VI, 135 vd.

172  eş-Şafi, a.g.e, VII, 385; Serahsî, a.g.e, IX, 195; Kâsânî, a.g.e, VII, 93; Merğînânî, a.g.e, IV, 
207; Nevevî, a.g.e, XXII, 226; İbn Teymiyye, a.g.e, 68; İbn Nüceym, Zeynüddîn b İbrahim 
b Muhammed, el-Bahru’r-râik şerh-u kenzi’d-dekâik, I-VI, Beyrut, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 
1418/1997, V,114; Remlî, a.g.e, VIII, 5 vd. ; Behûtî, Mansur b Yûnus b İdris, Keşşâfü’l-
ginâ an metni’l-iknâ, thk. Muhammed Emîn ed-Zinnâvî, I-V, Beyrut, Âlemü’l-kütüb, 
1417/1997, V, 130 vd. ; Hıllî, Ebu’l-Kâsım Necmüddîn Câfer b el-Hasen, Muhtasarü’n-
nâfiî fî fıkhi’l-İmâmiyye, üçüncü baskı, Dâru’l-azvâ, Beyrut 1405/1985, 304; Ebu Zehra, el-
Ukûbe, 136; Mevsûatü’l-fıkhiyye, “Hırâbe”, XVII, 159
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(fesad) kapsamında işlenmiş olmasının karşılığıdır.173 Nitekim Hanefîlerin 
mal varlığına karşı işlenen suçları toplumsal barışı tehdit eden bir yapıda 
işlenmesi durumunda diğerinden ayırarak büyük hırsızlık (sirkati kübra) 
şeklinde nitelendirmelerini174 bu anlayışın bir sonucudur. 

Can ve mal varlığına yönelik saldırı olmaksızın sadece insanları kor-
ku ve endişeye sevk eden söz konusu suçlarda, suçun ağırlığı ile orantılı 
olarak sürgün cezasının öngörülmesi, daha hafif suç için daha hafif ceza 
şeklinde suç-ceza açısından uygunluk arz etmektedir. Hanefiler, ayetteki 
“...yahut o yerden sürülmeleridir...” şeklindeki ifadelerin karşılığı olan, en 
uygun seçeneğin hapis cezası olacağı kanaatindedirler. Faillerin yeryü-
zünden tamamen uzaklaştırmanın mümkün olamayacağını, başka bir yere 
sürgün edilmelerinin de oradaki insanlara karşı haksızlık olacağı, dolayı-
sıyla ayette yer alan sürgün yaptırımının en uygun şeklide hapis cezası 
ile karşılanabileceği belirtilmektedir.175 Malikiler yaptırımlar konusunda 
yargıya farklı yaptırımlar konusunda tercih yetkisi verirken, asma (salb) 
ve sürgün cezasının kadınlara verilebileceğini,176 erkekler için ise tövbesi 
zahir olana kadar hapis cezası uygulanabileceğinden söz etmektedirler.177 
Bu noktada sürgün cezasının hapis cezası olarak değerlendirilmesinin 
suç-ceza uygunluğu açısından doğru olmadığı şeklindeki düşüncemizi 
belirtmeliyiz.

Toplumsal barışı tehdit eden suçlar kapsamında fail durumunda olan 
kişinin hak, hukuk ve yasa tanımaz bir yapıda olduğu aşikârdır. Nitekim 
ilgili ayette söz konusu suç “Allah ve resulü ile harp etme” ve “yeryüzünde 
fesad çıkarma” şeklinde nitelendirilmektedir. Bu sebeple, toplumsal barışı 
tehdit eden şahsî hükümranlık gayesi söz konusu yaptırımlarla, failin 
amacının tersi bir uygulama olarak etkisiz hâle getirilmektedir. İşlenen 
suçun yapısına göre ölüm, el ve ayakların çapraz kesilmesi ya da sürgün 
cezalarının her biri, failin amacının yok edilmesi ve etkisiz hâle getirilmesi 
anlamına gelmekte, etkin olma amacını güden fail, söz konusu yaptırım-
larla etkisiz hâle getirilmektedir. Allah ve Resulü ile harp olarak nitelenen 

173  Bu konuda benzer bir yorum için bkz. İbn Âşûr, a.g.e, VI, 184
174  Serahsî, a.g.e, IX, 195; İbn Nüceym, a.g.e,  V, 114
175  Serahsî, a.g.e, IX, 199; Zemahşerî, a.g.e, II, 229; İbn Nüceym, a.g.e,  V, 113; İbn Âbidin, 

a.g.e, VI, 185; Zeydan, a.g.e, V, 276
176  Derdîr, a.g.e, IV , 495
177  Sahnûn, a.g.e, IV, 552
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eylemlerle sınır tanımama, isyan, başkaldırı şeklinde amaçlanan hüküm-
ranlık hedefleri tam tersi, ayetteki ifadesiyle ُمهــٌن “küçültücü” ve ِخــْزٌى “rezil-
lik” olarak nitelenen bir ceza ile karşılanmaktadır.

F- Sarhoşluk Verici Maddeleri Kullanma
Kur’an, sarhoşluk verici içecekleri kesin bir ifadeyle yasaklamış olmak-

la birlikte, bu yasağı ihlal eden kişiler hakkında nasıl bir ceza uygulanacağı 
konusunda zina, hırsızlık, iffete iftira, kasıtlı adam öldürme suçlarında 
olduğu gibi detaylı bir açıklama getirmemiştir. Hz. Peygamber dönemi 
uygulamaları hakkındaki farklı rivayetler178 Hz. Ebu Bekir’in (ö. 13/634) 
söz konusu suç kapsamında kırk, Hz. Ömer’in (ö. 23/644) ise sahabe ile 
yaptığı istişare sonucu seksen kırbaç (celde) uygulaması179 bu cezanın ne 
ölçüde had cezası sayılacağı ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiş-
tir. Hanefî, Maliki ve Hanbelîler seksen celdenin tamamını had, Şafi, Za-
hiri ve Zeydîler ise ilk kırk celdeyi had, ikincisini ta‘zîr olarak değerlendi-
rirler.180

Sarhoşluk verici maddeleri kullananlara karşı Peygamber (a.s.) ve 
Hulefâyı Râşidîn dönemi uygulamalarıyla ilgili rivayetlerde çeşitli fark-
lıklar olmakla birlikte tüm rivayetlerdeki ortak özellik, suç için öngörülen 
yaptırımın bedensel ceza, yani kırbaç (celde) şeklinde olmasıdır. Konu 
“kim bir suç işlerse onunla cezalandırılır” yine “bir suçun karşılığı ona uygun 
(misl) bir cezadır” şeklinde genel ilkeler çerçevesinde değerlendirildiğinde, 
bedensel haz ve zevkin karşılığının bedensel acı ve elem olması gerektiği 
sonucuna ulaşılabilir. Diğer bir ifadeyle sarhoşluk verici maddeleri kullan-
ma karşılığında kırbaç (celde) cezasının öngörülmesi suçun mahiyetinden 
kaynaklanmaktadır. Keyif ve zevk alma amacına yönelen fail hukuksuz/
gayri meşru olan bu davranışının karşılığında elem ve acı ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu durum, suç-ceza uygunluğu açısından paralel bir yapının 
varlığının göstergesidir. Amacın tam zıddı olan bu durum, kişiyi iki şey-
den birisini tercih etmekle karşı karşıya bırakacaktır.  

Sarhoşluk verici maddelerin belli bir oranda zihnî meleke kaybına yol 

178  Buhârî, “Hudûd”, 4; Ebû Dâvud, “Hudûd”, 35-36
179  Ebu Dâvud, “Hudûd”, 37 Celde sayısındaki farklı uygulamalarla ilgili değerlendirme-

ler için bkz. Erdoğan, a.g.e, s. 208
180  Ali, Bardakoğlu, “Had”,  DİA, XIV, 547-551, İstanbul 1996, s. 548; Bu konudaki tartış-

malar için bkz. İbn Hazm, a.g.e, XI, 364; İbn Teymiyye, a.g.e, s. 91; Behnesî, Siyâsetü’l-
Cinâiyye fi’ş- Şerîati’l-İslâmiyye, Dâru’ş-şurûk Kahire 1988, s. 337
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açtığı bilinen bir gerçektir. Söz konusu fiilin karşılığı olarak uygulanan 
ceza ise hissettirme, dolayısıyla zihnî meleke etkinliği anlamına gelmekte-
dir. Acı ve elemin belli bir prosedür çerçevesinde uygulanması kişide far-
kındalık ve kendine gelme şeklinde zihnî etkinliği artıracaktır. Sarhoşluk 
verici maddelerin kullanılması his kaybı, acı ise hissetmek anlamına gel-
mektedir. Nitekim bayılan, kendini kaybeden kişinin yüzüne gayri ihtiya-
ri âdeta refleks olarak bir iki tokat vurulması bu tür bir etkinliği sağlamaya 
yönelik olmalıdır. Bu yönüyle suç-ceza arasında tam anlamıyla bir ilinti, 
uygunluk olduğu ve suçun oluşturduğu olumsuz yapının ceza ile telâfi 
edildiği ortaya çıkmaktadır. 

Kişiyi sarhoşluk verici maddeleri kullanmaya yönelten bir diğer sebep,  
manevî acı ve problemlerini unutma, hayatın gerçeklerinden kaçma ve söz 
konusu maddenin verdiği kısa süreli neşe sayesinde yalancı bir mutluluğu 
yakalama arzusu olabilir. Sarhoşluk verici maddeleri kullanma karşılığın-
da öngörülen kırbaç (celde) cezası kişiyi suça iten sebepleri ortadan kal-
dırmaya yöneliktir. Şöyle ki ruhi ve bedeni olarak elem ve acı veren ceza, 
gerçek hayatın problemlerinden sanal bir mutluluğa kaçmakta olan kişiyi 
kaçtığı gerçeklerle yüz yüze getirmekte ve cezanın elemini tattırmaktadır.181 
Fail ulaşmak istediği şeyin tam manasıyla zıddıyla karşılaşmakta, kazan-
mak isterken kaybetmekte ve hesapları alt üst olmaktadır.   

G- Din Değiştirme (İrtidad) Suçu Ve Cezası
Günümüz dünyasında, zor kullanma ve şiddet uygulamaksızın düşün-

celerini ifade ve gereğini yerine getirme özgürlüğü evrensel değerler ara-
sında yer almaktadır. İnsan fıtratının tezahürü olan bu durum, Kur’an’da 
yer alan çok sayıdaki ayetle de paralellik arz etmektedir. Bu bağlamda “De 
ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”182 ile 
“Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O hâlde sen mi in-
sanları inanmaları için zorlayacaksın?”183 şeklindeki ifadeler ve inanç özgür-
lüğü konusunda tüm ayetlerin kaynağı/membaı sayılabilecek “Dinde zor-
lanma yoktur…”184 ifadesi Kur’an’ın inanç özgürlüğü konusundaki tavrını 
belirleyen yaklaşım olarak görülebilir. 

181  Udeh, a.g.e, I, 649, 650
182  el-Kehf, 18/29
183  Yûnus, 10/99
184  el-Bakara, 2/256,  Bu konudaki benzer ayetler için bkz. en-Nahl, 16/35; el-Kasas, 28/56; 

el-Gaşiye, 88/22
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Fıkıh literatüründe ilgili ayetlerden185 hareketle, bir kişinin İslam’ı terk 
etmesi ve başka bir dine girmesi “irtidad” olarak tanımlanmaktadır. “İrti-
dad” bir kişinin sözlü olarak İslam’dan çıktığını ifade etmesi şeklinde olabi-
leceği gibi, inanılması zorunlu olan inanç esaslarından herhangi birisinin 
inkârı şeklinde de olabilmektedir.186 Fıkıh ekolleri arasında İslam dinini 
terk eden kişi hakkında, ölüm cezasının öngörülmesi konusunda genel bir 
kanaat187 olmakla birlikte, dinden dönen kişiye tövbe için fırsat verilme-
sinin (istitâbe) hükmü ve süresi konusunda fikir ayrılığı bulunmaktadır.188 

İrtidad suçu karşılığında öngörülen ölüm cezasının suç ile orantılı 
olmadığını söyleyebiliriz. Zira mürtedin eylemi ile ölüm cezası arasında 
ağırlık açısından bir orantısızlık olduğu görülmektedir.189 Kasten adam 
185  Bkz. el-Bakara, 2/217; Ali İmrân, 3/86; el-Mâide, 5/54
186  Kâsânî, a.g.e, VII, 134; İbn Kudâme, a.g.e, XII, 264; İbn Nüceym, a.g.e, V, 201; Uleyş, Mu-

hammed, Şerh-u minahi’l-celîl alâ muhtasarı’l-allâmeti’l-halîl, Dersaâdet, I-IV t.y. IV, 461; 
Avvâ, a.g.e, 179; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâm, VI, 183; Bilmen, a.g.e, IV, 5, 7; Udeh, a.g.e, II, 707

187  Mürtedin ölüm cezasıyla cezalandırılacağında fukaha arasında icma olduğu bunun-
la birlikte, bu konudaki hükmün iki ya da dört şâhitle mi gerçekleşeceği husunda bir 
ihtilaftan söz edilmektedir. Bkz. İbn Münzir, Ebû Bekr Muhammed b İbrahim en-
Nîsâbûrî, el-İcmâ’, thk. Ebû Hammâd Sağîr Ahmed b Muhammed Hanîf, ikinci baskı, 
Mektebetü’l-furkân, Acemân 1420/1999, 175

188  Bkz. Şeybânî, Muhammed b Hasen, Şerhu kitâbi’s-siyeri’l-kebîr,  thk. Abdullah Muham-
med Hasan İsmail, I-III, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1997, III, 166; Şîrâzî, Ebû İshak 
İbrahim b Ali b Yûsuf el-Firûzabâdî, el-Mühezzeb, fî-fıkhi’l-imâm eş-Şafi, I-III, Dâru’l-
kütübü’l-ilmiyye, Beyrut 1416/1995, III, 257; Serahsî, a.g.e, X, 98 vd. ; Kâsânî, a.g.e, VII, 
134; İbn Rüşd, a.g.e, II, 459; İbn Kudâme, a.g.e, XII, 264-266 vd. ; Aynî, a.g.e, VI, 697 vd. 
; Muhammed Uleyş, a.g.e, IV, 466; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâm, VI, 187 vd. ; Behnesî, el-
Hudûd, s. 161; Zeydan, a.g.e, V, 319 vd. ; Bilmen, a.g.e, IV, 9

189  Dinden dönme suçu kapsamında öngörülen ölüm cezasının yerinde olmadığına dair 
birden çok delil ileri sürülebilir. Konu ile ilgili bir ayette yer alan “Onlar ki inandılar, son-
ra inkâr ettiler; daha sonra yine inandılar, yine inkâr ettiler, sonra inkârları arttı…”(en-Nisâ, 
4/1379) Şeklindeki ifadeler kişiye inanç konusunda birden çok fırsat vermesinin yanın-
da, ayet bu haliyle dinden dönmenin cezasının ölüm olmasını imkânsız hale getirdiği 
de söylenebilir. Zira dinden dönen bir kişi için ölüm cezası öngörülmüş olsa birkaç kere 
dine girip çıkması nasıl mümkün olabilir?

  İbn Âşur  “...kim dinden döner sonra ölürse...” şeklinde ayette ge-
çen ف/fe harfinin takibiye olduğu, dolayısıyla dinden dönme fiilinin hemen arkasından 
gelen  “ölürse” ifadesinin söz konusu eylemden sonra gelmesi, dolayısıyla dinden 
dönenin/mürtedin ceza olarak öldürüleceği anlamına geldiğini ifade etmektedir. (İbn 
Âşûr, a.g.e, II, 335) Ancak bu yaklaşıma göre  “ölürse” ifadesinin “öldürülürse” şek-
linde olması gerekirdi. Bu konudaki diğer bir değerlendirme de usul açısından yapıl-
maktadır. Şöyle ki, Kur’an’ın mürtedin konusunda uhrevi cezayla yetinmesi başka bir 
müeyyideyi benimsemediği şeklinde anlaşılır. Dolayısıyla bu durum“beyan makamında 
hasr” olarak değerlendirildiğinde mürted için dünyevi ceza öngören “Dinini değiştireni 
öldürünüz!” hadisi Hanefilerin usulü açısından “nass üzerine ziyade” söz konusu olur 
ki buda nesh hükmündedir. Böyle bir durumda hadisin mütevatir en azından meşhur 
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öldürme suçunda dahi fail için ölüm cezasının dışında bir uygulama se-
çenek olarak sunulurken,190 dinden dönme suçunda fail için -öldürmediği 
hâlde- ihlal ettiği hangi hak sebebiyle ölüm cezası öngörülmektedir? 

Bu soruya genellikle, cezanın dini korumak amacıyla öngörüldüğü, ko-
runması gereken hukuki değerler içerisinde dinin önemli bir ağırlığının 
olduğu şeklinde cevaplar verilmektedir. Ne var ki dinden dönme suçunun 
dine verdiği zararlar konusunda ikna edici deliller ortaya konulamadığı, 
dolayısıyla cezanın aşırı hassasiyetin sonucu olarak yerinde olmayan, suç-
ceza ilkesi gözetilmeden öngörülen bir yaptırım olduğu ortaya çıkmak-
tadır. Kur’an’da yer alan “Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldü-
rürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa 
eremezsiniz”191 şeklinde ifadeler önceki ümmetlerin “taşlayarak öldürme” 
cezasını dinden dönme suçu karşılığında uyguladıklarını ima etmektedir. 
Aynı yaptırımın başka suçlar içinde uygulandığına dair192 diğer ifadelerle 
birlikte değerlendirildiğinde, cezalandırmada sınırı aşma (teaddî) ve ye-
rinde olmayan, suç-ceza uygunluğunun gözetilmediği geçmiş milletlerin 
dinden dönenler hakkında öngörülen ölüm cezası anlayışıyla örtüştüğü 
sonucuna varılabilir. Tevrat ve İncil’de dinden dönme suçu kapsamında 
yer alan193 suç-ceza uygunluğu açısından yerinde olmayan benzer ifadeler 
de bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Söz konusu suçla orantılı ve suç-ceza uygunluğu açısından yerinde 
olan ceza, failin insanlar tarafından “mürted” olarak nitelenmesidir. Ayette 

olması gerekir. Okur, Hanefilerin usullerinin gerektirmesine olmasına rağmen uhrevi 
ceza öngören ayetler ile hadis arasındaki söz konusu ilişkiyi sorgulamaksızın mürted 
hakkında hadise göre hüküm verdiklerinden söz eder. (Bkz. Okur, a.g.m. 350; Hanefi-
lerin konu hakkındaki görüşleri için bkz. Bkz. Serahsî, Usûlü Serahsî, I, 112) 

190  Bkz. el-Bakara, 2/178
191  el-Kehf, 18/20
192  Bkz. Hûd, 11/91; Meryem, 19/46; Yâsin, 36/18 Konu hakkında ayrıca bkz. Aktan, a.g.m., 

s. 416
193  “Öz kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayartmaya 

çalışır, senin ve atalarının önceden bilmediğiniz, dünyanın bir ucundan öbür ucuna dek 
uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahları için, “Haydi gidelim, bu ilahla-
ra tapalım” derse, ona uymayacak, onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecen-
lik göstermeyecek, onu korumayacaksın. Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, 
sonra bütün halk taşa tutsun. Taşlayarak öldürün onu. Çünkü Mısır›dan, köle (esir) 
olduğunuz ülkeden sizi çıkaran Tanrınız Rab’den sizi saptırmaya çalıştı. Böylece bütün İs-
rail bunu duyup korkacak. Bir daha aranızda buna benzer kötü bir şey yapmayacaklar.”, Tes-
niye (Yasanın Tekrarı), 13/6-11; Komu hakkında ayrıca bkz. Çıkış, 32/15-29; İbraniler, 
10/28;Yuhanna 15/6
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yer alan “lanetleme/tel’in/kınama” nın194 anlamı bu olmalıdır. Böylece failin 
terk ettiği din ve mensupları adına sebebiyet verdiği manevi zarar aynı 
şekilde kendisi için kullanılan nitelemelerle manevî olarak karşılanacaktır. 

Mürtedin karşılaşacağı ikinci yaptırım “Müslüman” kimliğini kaybet-
mesi ve statüsünün değişmesi sonucunda bir kısım sosyal ve ekonomik 
haklardan da mahrumiyetle karşı karşıya kalacaktır. İlgili ayette yer alan 
“…bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir…”195 şeklindeki 
ifadeler bu sonucun ahiretle birlikte dünya için de geçerli olacağını ortaya 
koymaktadır.

Kur’an’da bulunmamasına rağmen mürted hakkında hadislerde yer 
alan ölüm cezasını, failin dinden çıktıktan sonra toplumsal barışı tehdit 
eden olaylar içinde yer alması ve İslam toplumuyla savaş hâlinde bulunan 
topluluklarla birlikte hareket etmesiyle196 kayıtlı olarak değerlendirme-
nin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Nitekim mürted hakkında ölüm 
cezasının öngörüldüğü kanaatinde olanların delil olarak ileri sürdükleri 
“Müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şeyden birisi ile helal olur. Zina eden evli, 
cana karşılık can ve cemaatten ayrılıp dinini terk eden kimse”197 şeklindeki Hz. 
Peygamber’in (a.s.) ifadelerinde yer alan اْلُمَفــارُِق لِْلَجَماَعِةَوالتَّــارُِك ِلِدينِــِه“ dinini 
terk eden, cemaatten ayrılan” kaydı, suçun bireysel olmaktan çıktığı ve top-
lumsal barışı tehdit eden terör (hırâbe) suçu kapsamına büründüğünün 
işareti olarak görülebilir. Dolayısıyla mürtedin İslam cemaatinden ayrıl-
makla kalmayıp, onlarla savaş halinde olan grup içerisinde yer alması du-
rumunda savaş hukuku198 veya terör (hırâbe) suçları kapsamında öldür-
mesi, işlediği suça uygun bir ceza olarak kabul edilebilir.199 Konuyla ilgili 

194  Ali İmrân, 3/87; “Lânetleme” ile ilgili benzer ayetler için bkz. el-Bakara, 2/88, 89, 159, 
161;  Âl-i İmrân, 3/61, ; en-Nisâ, 4/46, 47, 52, 118; el-Mâide, 5/13, 60, 78; el-Âraf, 7/38, 44; 
et-Tevbe, 9/68; Hûd, 11/18; en-Nûr, 24/23

195  el-Bakara, 2/217
196  Serahsî, el-Mebsut, X, 98; Konu hakkında ayrıca bkz. Muhammed Hamidullah, İslâm 

Peygamberi, I-II, çev. Salih Tuğ, Ankara 2003, I, 543 vd. ; Dalgın, a.g.m., s. 46; Ramazan 
Hurç, “Hz. Ebu Bekir Döneminde Bağımsızlık Hareketleri, (irtidad ve İrtica)”, 33-66, 
FÜİFD, III, 1998, s. 65

197  Buhari, “Diyât”, 6; Müslim, “Kasâme”, 25, 26; Ebû Dâvud, “Hudûd”, 1; Tirmizî, 
“Hudûd”, 15; Nesâî, “Tahrîm” , 5, 11, 14; Dârimî, “Siyer”, 11; Ahmed b Hanbel, I, 61, 63, 
54, 70, 163, 282, 428, 444, 465, VI, 181, 214

198  Kur’an’da savaş hukuku kapsamında yer alan ayetler için bkz. el-Bakara, 2/190, 191, 
193, 194, et-Tevbe, 9/1-6

199  Nihat Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme ve İnanç Özgürlüğü”, 
41-57, Makâlât, 1991/1, 50
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 dinini değiştireni öldürünüz”200 şeklindeki ifadeleri de…“ مــن بــدل دينــه فاقتلــوه
önceki hadisin anlam bütünlüğü içerisinde değerlendirmenin daha doğru 
olacağı kanaatindeyiz.  

Konunun erken döneme ait kaynaklarda gayri Müslimlerle savaş, 
mürtedin savaş hâlindeki ülkeye (dâru’l-harb) iltihakı, kapsamında ele 
alınması,201 benzer şekilde daha sonraki pek çok kaynakta da konuya 
hadler bahsinin dışında kitabü’s-siyer, cihad ve bağy bölümlerinde yer 
verilmesi,202 söz konusu suçun terör (hırâbe) suçuyla ilişkilendirilmesi,203 
ulaşılan kanaatin doğruluğunu desteklemektedir.

Hanefilerin söz konusu suça yükledikleri anlamla ilintili olan mürted-
de konusundaki yaklaşımları204 da bu kapsamda değerlendirilebilir. Zira 
onlara göre irtidad suçu kul ile Allah arasında ve cezası ahirete ait olan 
büyük bir günahtır ve söz konusu suç kapsamında öngörülen ölüm ceza-
sı dinden dönme sebebiyle değil, küfürde ısrar ve İslam toplumuna karşı 
düşmanca tavır takınmaktan kaynaklanmaktadır.205

Sonuç 
Kur’an’da suç-ceza uygunluğu sisteminin temelini oluşturan, genel il-

keler olarak niteleyebileceğimiz birden çok ayetin varlığı tespit edilmiştir. 
Bu ayetler içerisinde üst başlık, diğer bir ifadeyle en genel ilke olarak nite-
200  Buhari, “Cihâd”, 149, “İ’tisâm” , 28, “İstitâbe”, 2; Ebû Dâvud, “Hudâd”, 1;Tirmizî, 

“Hudûd”, 25; Nesâî, “Tahrîm”, 14; İbn Mâce, “Hudûd”, 2; Ahmed b Hanbel, I, 2, 7, 282, 
283, 323, V, 221 İrtidatla ilgili hadislerin değerlendirilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz. Kâşif Hamdi Okur, “İslâm Hukukunda İrtidat Fiili İçin Öngörülen Aslî Yaptırım 
Üzerine Bazı Düşünceler” , 344-364, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, 
I, 351-353; İsrafil Balcı,“Mürtedlerin Yakılarak Öldürüleceğine Dair Rivayetlerin Tahli-
li”, 23-47, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VI, 2006, sayı, 4

201  Şeybânî, a.g.e, III, 149 vd, 191, 197 vd. ; Şafi, a.g.e, VII, 393 vd. ;
202  Örnek olarak bkz. Şîrâzî, a.g.e, III, 257; Serahsî, el-Mebsut, X, 98;  Kâsânî, a.g.e, VII, 134; 

Aynî, a.g.e, VI, 697; Mesela İbn Teymiyye bir kitabında diğer suç ve cezaları müstakil 
başlık altında incelerken dinden dönme/irtidad konusu üzerinde hiç durmaz. Bununla 
birlikte irtidad konusunun işlendiği el-Mâide, 5/54. Ayetini cihadla ilgili ayetler içeri-
sinde “Cihâdü’l-küffâr”  bahsinde verir. Bkz. İbn Teymiyye, Siyasetü’ş-şer’iyye, 104 Be-
roje de irtidad suç ve cezasının hadisçiler ve fukaha tarafından farklı konular içerisinde 
işlenmesini, söz konusu cezanın hadd cezaları kapsamının dışında, siyasî nitelikli bir 
ceza olmasına bağlamaktadır. Bkz. Sahip Beroje, “İslâm Hukukunda İrtidat, Cezasına 
Yeni Bir Yaklaşım”, 308-323, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt, 17, sayı, 4, 320-322

203  İbn Rüşd, a.g.e, II, 459; İbn Kudâme a.g.e, XII, 275
204  Serahsî, el-Mebsut, X, 108; Kâsânî, a.g.e, VII, 135; İbn Rüşd, a.g.e, II, 459; İbn Kudâme, 

a.g.e, XII, 265; İbn Nüceym, a.g.e, V, 217; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâm, VI, 187
205  Serahsî, a.g.e, X, 110; Aynî, a.g.e, VI, 702 vd. 
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lediğimiz “bir suçun cezası ona uygun (misl) bir cezadır” şeklindeki ifadeler 
suç-ceza ilişkisini, dolayısıyla cezaların belirlenmesindeki ölçünün nasıl 
olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu ayet -ilgili diğer ayetlerle birlik-
te değerlendirildiğinde- ceza hukukunun esasını teşkil eden temel bir ilke 
olarak nitelendirmek mümkündür.  

Çalışmamızda yer verilen, çok sayıda örnek geçmiş kavimlerin ceza-
landırılması ve bir suçun dünyadaki cezasının dışında uhrevi boyutunda 
da hep aynı ilkelerin geçerli olduğunu, dolayısıyla bu konuda değişmeyen 
yasanın (sünnetullah) zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, her hangi 
bir suçun cezalandırılmasında hep aynı ilkelerin geçerliliğini ortaya koy-
maktadır. Bu durum, suça endeksli, diğer bir ifadeyle suça uygun cezalan-
dırma sisteminin belli bir zaman ve mekânla sınırlı olmaksızın evrensel bir 
nitelik arz etmesi anlamına gelmektedir.

Kur’an ve Sünnet’te ayrıntılı olarak yer verilen cezaların genel ilkelerin 
sonucu örnek çözümler ve her biri ayrı bir cezalandırma türü olduğu an-
laşılmaktadır. Bu yönüyle, söz konusu cezaların genel ilkelerle bağlantılı, 
suça uygun, yerine farklı yaptırımların ikame edilmesi mümkün olmayan 
cezalar olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
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Tosyevî’nin “el-Havf ve’l-Hüzün” 
Adlı Risâlesinin Tahkîki ve 

Değerlendirmesi

Emannullah POLAT∗  

Özet
Hicrî X. asırda Anadolu’da yaşamış olan Abdülmecîd b. Nasûh 

et-Tosyevî, değişik ilim dallarında birçok eseri bulunan çok yönlü 
bir ilim adamıdır. Bu çalışmamızda onun, korku ve ümitsizliği ya-
şamayacak olan kulların vasıflarını anlatan on dört ayeti bir araya 
getirerek, konulu tefsir usulüne göre telif ettiği el-Havf ve’l-Hüzün 
adlı risalesinin tahkikini yapacağız. Risâle, Arapça olarak yazılmış 
olup, Süleymaniye Kütüphanesi yazma eserler kısmı Reşîd Efendi 
bölümü, 1019 numarada bulunan el-Mecmû’atü’r-Resâil adlı bir mü-
celledin 31ᵇ–40a varakları arasında yer alan müellifin kendi el yazı-
sıyla yazılan tek nüshadır. Bu sebeple herhangi bir mukayese yapı-
lamadan tahkik yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Tosyevî, tefsir, korku ve hüzün.
Evaluation and Critical Edition of Tosyevi’s Risalah “el-Havf 

ve’l-Hüzün”
Abstract
Abdülmecîd b. Nasûh et-Tosyevî is a sophisticated scholar who 

lived at 10thcentury of the hijra in Anatolia and he has a lot of books 
in various fields. We will criticize edition of the risalah “el-havf ve’l-
hüzün” which writen by him and compiled in compliance with topi-
cal usûl al-tefsirand compiled 14 ayat which tells features of human 
being whowon’t be in fear and hopelessness. The risalah is the only 
copywith handwriting of writer. So, we couldn’t do any comparison 
while criticize edition.The leaves of hardcopy’s risalahare between 
the 31b-40a leaves of Mecmû’atü’r-Resâil in the 1019 number of Reşid 
Efendi department of manuscripts compartment in the Sulaymaniye library. 

Key words: Tosyevî, tafsir, fear and sadness.

∗   Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı [emanullah1968@
hotmail.com]
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1. Hayatı

Kaynaklarda müellifin hayatına dair çok az bilgi mevcuttur. Bu bilgi-
ler de, daha ziyade yazmış olduğu eserlerini inceleyen tabakât âlimlerinin 
eserlerinde yer alan çelişkili verilere dayanmaktadır. Zeyniyye tarikâtının 
ileri gelenlerinden, Tosyalı Şeyh Nasûh’un oğlu1 olarak bilinen ve asıl 
adı Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâîl2 ya da İsrâfîl3 olan müellif; er-Rûmî, 
el-Hanefî, es-Sûfî ve el-Amâsî4 lakaplarının yanında et-Tosyevî5 ve el-
Amasyavî6 lakaplarıyla da anılmaktadır. Ancak birçok eserde; müellifin adı 
Abdülmecîd olarak geçmesine rağmen, bazı kaynaklarda İbn Abdülmecîd laka-
bıyla da şöhret bulduğu ifade edilmiştir.7 Tosyevî, Amasya civarındaki Ladik/
Lazkiye doğumludur.8 Doğum tarihi bilinmemekle beraber vefat tarihi de-
ğişik eserlerde; hicrî 867,9 887,10 954,11 960,12 97313 ve 99614 olarak verilmiştir.

Bu rivayetlerden ilk ikisi yanlış olmalıdır. Zira birinci rivayeti veren 
Ednevî ile ikinci rivayeti veren Bursalı, aynı eserlerinin değişik yerlerinde 
sırasıyla 954 ve 973 tarihlerini de vermektedirler. Bu konuda araştırma ya-
pan Ziya Demir, müellifin vefat tarihini Riyâdü’n-Nâsıhîn isimli eserin 986/1578 
yılında yazıldığına dair bilgi kaydını dikkate alarak 996/1588,15 Muammer Erbaş 
da babası Şeyh Nasûh Efendi’nin 924/1518 olan vefat tarihini dikkate ala-

1  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, Matba’a-i Âmire, 1333/1917, I, s. 354.
2  Bağdadî, İsmail b. Muhammed Emin b. Mir Selim, Hediyetü’l-Ârifîn Esmâü’l-Müellifîn ve 

Âsârü’l-Musannifîn, İstanbul, 1951, I, 620.
3  Bkz. Bursalı, Osmanlı Müellifleri, s. 354.
4  Bağdadî, Hediyetü’l-Ârifîn, I, 620.
5  Muammer Erbaş, “Bir Osmanlı Müfessiri: Abdülmecid b. eş-Şeyh Nasûh b. İsrâîl 

(ö.9’3/1565) ve Eserleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 24, s. 
162.

6  Ufuk Hayta, “Hayatı ve Eserleriyle Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh Tosyevî ve Cevâhirü’l-
Kur’ân ve Zevâhirü’l-Furkân Adlı Tefsir Risalesinin İlmî Değeri”, Uludağ Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dergisi, 2007, cilt: XVI, sayı: 2, s. 343–367.

7  Ednevî, Ahmed b. Muhammed, Tabakâtü’l-Müffessirîn, (thk. Süleyman b. Salih el-Hazzî), 
Mektebetü’l-Ulûmi ve’l-Hikem, Suudi Arabistan, I. Baskı, 1997, s. 337.

8  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, s. I, 354.
9  Ednevî, Tabakâtü’l-Müffessirîn, I, s. 337.
10  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, s. 354.
11  Ednevî, Tabakâtü’l-Müffessirîn, s. 383.
12  Bağdadî, Hediyetü’l-Ârifîn, I, 620.
13  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, s. I, 113.
14  Kehhâle, Ömer Rıza b. Muhammed Râğıb b. Abdülğanî, Mu’cemü’l-Müellifîn, Dâru İhyâi’t-

Türâsi’l-Arabî, Beyrut, VI, 171.
15  Ziya Demir, XIII. – XIV. y.y. Arası Osmanlı Müfessirleri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006, s. 

293.
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rak 960/1552 veya 973/1565 olarak kabul etmişlerdir.16 Vefat yeri kaynak-
larda Tosya17 veya Amasya18 olarak bildirilmiştir.  Bu sebeple Tosyevî’nin, 
hicrî X. asırda Anadolu’da yaşamış bir müfessir olduğu söylenebilir.

Abdülmecîd Efendi, “babasının postnişini olması hasebiyle tasavvufî 
bir hareket olan Zeynîlik anlayışı içinde yetişmiştir. Daha ziyade üst dü-
zey aydın bir tabakaya hitap eden, bu nedenle de bir aydınlar tarikatı ola-
rak nitelendirilen Zeyniyye hareketi, Abdülmecîd Efendi’nin dini ve fikri 
alandaki yönelişinin en büyük belirleyicisi olmuştur.”19

2. Eserleri

Tosyevî, çok yönlü bir âlim olması20 sebebiyle değişik ilim dallarında 
eserler vermiştir. Bunlardan tesbit edilebilen çoğunluğu tefsirle ilgili ol-
mak üzere hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, İslâm tarihi, biyografi, eğitim ve 
psikoloji gibi değişik alanlarda ellinin üzerinde eseri mevcuttur.21

Çalışmamıza konu olan bu risâle, el-Mecmû’atü’r-Resâil adı verilen 213x150, 
bbxbb mm. ebadında şirazesi dağılmış, mıklebi kopmuş, sırtı iyice yıpran-
mış, kapakları gömme şemseli ve koyu kahve meşin ciltli22 bir mücelledin 
içinde, Süleymaniye kütüphanesi yazma eserler kısmı Reşîd Efendi bölü-
mü 1019 numarada kayıtlı olup Arapça yazılmıştır. İç kapak varağında 
müellifin kendi el yazısıyla yazıldığı belirtilen bu eser tefsir ve vaazlar-
la ilgili diğer bazı risâlelerle birlikte te’lîf edilmiş bu mücelledin 31b–40a 
varakları arasında yer almaktadır. Eserin fihristi niteliğindeki iç kapakta 
yazılı olup mezkûr mücelledde bulunduğu varak numaralarıyla birlikte 
belirtilen risaleler şunlardır: 

1. Risâletü’l-Hüdâ ve’l-Felâh, 2. Kitâbü’l-Vasiyye li’l-İmâm Ebî Hanîfe, 3. 
Îcâzetün Tâmmetün li’z-Zeyniddîn el-Havâfî, 4. Risâle fi’t-Tebşîr bi ‘Ademi’l-
Havfi ve’l-Hüzün, 5. Fî Beyâni’s-Savmi’l-Meşrû’, 6. el-İhlâs, 7. Risâle fî Tezekküri 
Ûli’l-Elbâb, 8. Risâletü’l-Fevzi’l-Azîm, 9. Farku Beyne’l-Mühâcirîn ve’l-Ensâr, 10. 
Risâle fî Teşbîhi Kemâ Salleyte, 11. Sıfatu Ehli’l-Cenneti, 12. Fî Sıfati’l-Cenneti ve 
16  Erbaş, Bir Osmanlı Müfessiri: Abdülmecid b. eş-Şeyh Nasûh b. İsrâîl ve Eserleri, s. 166.
17  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, s. I, 113.
18  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, s. I, 354.
19  Erbaş, Bir Osmanlı Müfessiri: Abdülmecid b. eş-Şeyh Nasûh b. İsrâîl ve Eserleri, s. 162.
20  Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, VI, 171.
21  Hayta, Hayatı ve Eserleriyle Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh Tosyevî ve Cevâhirü’l-Kur’ân ve 

Zevâhirü’l-Fürkân Adlı Tefsir Risâlesinin İlmî Değeri, s. 349.
22  Ziya Demir, XIII.-XVI. yy. Arası Osmanlı Müfessirleri, s. 298.
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Ehlihâ, 13. Ahvâl-i Hızır, 14. El-Heybetü ve’l-Üns, 15. Eşrâtü’s-Sâ’a, 16. Tahta’s-
Serâ, 17. Fevâidü min Tefsiri’n-Nisâbûrî, 18. Tefsîru Sureti’l-İnsân, 19. Fevâidü 
fi’t-Tefâsîr ve Rü’yâ Ebîbekri’s-Sıddîk (r.a.), 20. Kurbu Âdem ve Bu’du Şeytân, 21. 
Fadlü’l-İmâm el-Ğazâlî, 22. Risâle-i Vücûdiyye li’s-Seyyid, 23. Fevâidü mine’t-
Tefâsîri ilâ Âhiri’l-Kitâb.

Bunlardan başka değişik eserlerde karşılaştığımız bazı eserler de şun-
lardır:

1. Riyâdü’n-Nâsıhîn (Türkçe),23 2. Risâle fî Tefsîri’l-Âyâti’l-Müte‘allika bi’l-
Emsâl,24 3. Kenzü’l-Füâd fi’t-Tasavvufi ve’l-Ahlâk,25 4. Cevâhirü’l-Kur’ân ve 
Zevâhirü’l-Fürkân, 26 5. Tühfetü’l-Ahbâb fi’l-Müntahabi min Câmi’i’l-Fetâvâ,27 6. 
el-Istıfâ fî Menâkıbı’l-Mustafâ Sallallahu Aleyhi ve Sellem,28 7. İrşâdü’t-Tâlibîn 
fî Ta’lîmi’l-Müteallimîn (Ta’lîmü’l-Müteallim Tercümesi),29 8. Şerhu Pendnâme 
li’l-Attâr (Türkçe ve şiir olarak),30 9. Muhtasarü’l-Muhtasar (Sekkâkî’nin Miftâh 
adlı eserinin III. kısmı).31

23  Bağdadî, Hediyetü’l-Ârifîn, I, 620.
24  Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 294.
25  Bağdadî, Hediyetü’l-Ârifîn, I, 620.
26  Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 294.
27  Bağdadî, Hediyetü’l-Ârifîn, I, 620.
28  Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, VI, 171.
29  Kâtip Çelebi, Mustafa b. Abdillah, Kesfü’z-Zünûn an Esâmi’l-Kütübi ve’l-Fünûn, Mektebetü’l-

Müsennâ, Bağdat 1941, I, 425.
30  Bağdadî, Hediyetü’l-Ârifîn, I, 620.
31  Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, VI, 171.
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Mücelledin İç Kapak Varağı

el-Havf ve’l-Hüzün risâlesinin ismi, bazı araştırmacılar tarafından Risâle 
fi’t-Tebşîr ba’de’l-Havfi ve’l-Hüzn olarak da verilmiştir.32 Ancak eserin, yukar-
da kopyasını verdiğimiz iç kapak varağında, fihrist niteliğindeki sayfada 
dördüncü sırada yazılı olan orijinal ismin رســالة ف التبشــري بعــدم الــوف والــزن  
Risâle fi’t-Tebşîr bi ‘Ademi’l-Havfi ve’l-Hüzn olduğunu ve  ”bi ‘Ademi“ بعــدم 
ifadesindeki  م (mîm) harfinin hafif silik olduğunu gördük. Ayrıca eserin 
ikinci sayfasında da فاربــاب البشــرى ف هــذه اآليــة بعــدم الــوف والحــزان ibaresi bu-
lunmaktadır. Harfin hafif silik olması sebebiyle بعدم olan lafzın بعد şeklinde 
okunması sebebiyle böyle bir hataya düşüldüğü kanaatindeyiz.

Yukarıda da görüldüğü gibi; eserin “iç ebadı 150x80 mm. dir. Varakları 

32  Bkz. Demir, Osmanlı Müfessirleri, s. 299.
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dağılmış olmakla beraber sağlam, beyaz ve nohudî renkli, aharlı ve filig-
ransızdır. Sayfalar cedvelsiz olup”,33 kenar boşluklarına haşiye türünde 
bilgiler kaydedilmiştir.

Eserin 31ᵇ ve 32 ͣ Varakları

Yukarıda da görüldüğü gibi; eserin “iç ebadı 150x80mm’dir. Varakları 
dağılmış olmakla beraber sağlam, beyaz ve nohudî renkli, aharlı ve filig-
ransızdır. Sayfalar cedvelsiz olup”,34 kenar boşluklarına haşiye türünde 
bilgiler kaydedilmiştir.

Eserin Baş Tarafı

المُد هلِل اّلذي جَعل عباَده املؤمنن املتقَن مفوظَن عن الَوِف واِلذالِن 
، واْلُمْحســنَن اْلمخِلصــَن َمُصونــَن عــن اْلمــوِم والْحــزاِن ... أمــا بعــد : فلّمــا قــرأُت 
القــرآن فرأيــُت فيــه أّن اهلَل تعــال َوَصــف بعــَض عبــاِده ِمــن أربــاِب اإلحســان ، َوُهــم 
املؤمنُــوَن املخِلُصــون ، واْلُمحســُنون اْلُمّتقــون بَقولــه عــّز وَجــّل ، فــا َخــوٌف عليهــم 

وال ُهــم َيَزنــون.
33  Ziya Demir, XIII.-XVI. yy. Arası Osmanlı Müfessirleri, s. 298.
34  Ziya Demir, XIII.-XVI. yy. Arası Osmanlı Müfessirleri, s. 298.
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Eserin 39ᵇ ve 40 ͣ Varakları

Eserin Son Tarafı

... )فَــا َخــْوٌف َعَلْيِهــْم( عــن لــوِق َمكــُروٍه )َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن( علــى فــواِت 
َمُبوٍب . والفاُء لتضّمن اإلْسم معىن الشرط )ُأْولَِئَك أصحاُب اْلَجنَِّة خاِلديَن ِفيَها 
ــِة . وخالديــَن  ــة والَعملّي ــوَن(35 ِمــن اكِتســاِب الَفضائــل الِعلمّي ُــوْا يـَْعَمُل ــا َكان ــَزاًء ِبَم َج
حــاٌل مــن اْلُمســتكنِّ ف أصحــاب النّــة . وجــزاًء مصــدٌر لِفعــٍل َدلَّ عليــه الــكاُم، أي 

ُجــوُزوا جــزاًء بــا كانــوا يَعملــون، ِمــن العمــاِل الّصاِلــة والفعــاِل املرضّيــة .
ُمناجــات إلنــا وَموالنــا ، نســألَك مــن فضلِــَك التــاّم ، وفَيِضــَك العــاّم، وكَرمــَك 
نيــا ِمــن اّلذيــَن بأواِمــرَك ميتِثلــون ، وعــن  الكاِمــل ، وُلطفــَك الشــاِمل ، أن َتَعَلنــا ف الدُّ
نواهيــَك جَيتِنبُــون ، وبالخــاِق الفاضلــة يّتِصفــون، وباملعــارف اإلليّــة يكَتِســُبون ، وف 
الُعقــَى ِمــن اّلذيــَن الَخــوٌف عليهــم والُهــم َيزنــون . ســبحان ربّــك رب العــزة عّمــا 

يصفــون ، وســاٌم علــى املرســلن ، والمــد هلل رب العاملــن.

35  
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ِرساَلُة اْلَخْوِف َواْلُحْزن  

أو

ِرساَلٌة فِي التَّْبشِير ِبَعَدِم اْلَخْوِف َواْلُحْزِن

لعبد المجيد بن الشيخ نصوح بن إسرئيل

التوسيوي اآلماسيوي الرومي الحنفي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المــُد هلِل الّــذي جَعــل عبــاَده املؤمنــن املتقــَن مفوظــَن عــن الَــوِف والِــذالِن ، 
واْلُمْحســنَن اْلمخِلصــَن َمُصونــَن عــن اْلمــوِم والْحــزاِن ، َوصــريَّ مثواُهــم ومأواُهــم 
جنّــاٍت تــري ِمــن حتِتهــا الهنــاُر خالديــَن فيهــا بالــرَّوح والّريــان . والّصــاُة علــى رُســوله 
الّــذى أَرَســله بالُــدى َوديــِن الــّق ليظهــرُه علــى مَجيــع اَلديــان . وأَنــزَل عليــه بلطفــه 
وكَرمــه أحــكاَم آيــاِت القــرآن َوبّينــاِت الُفرقــان ، لُيفــرَِّق بــَن الــّق َوالباِطــل ويُقــّرَب عباَده 
إل الرَّحــن . وعلــى آلــه وأصحابــه اّلذيــَن َمــن اقَتــدى ِبــم اهَتــدى َونــا ِمــَن النــرياِن ، 
َوَوَصــل إل الِنــان. َواّلذيــَن اتّبعوهــم بإحســان ، إل يَــوم اَلشــِر َوامليــزان. أمــا بعــد : 
فلّمــا قــرأُت القــرآن فرأيــُت فيــه أّن اهلَل تعــال َوَصــف بعــَض عبــاِده ِمــن أربــاِب اإلحســان 
، َوُهــم املؤمنُــوَن املخِلُصــون ، واْلُمحســُنون اْلُمّتقــون بَقولــه عــّز وَجــّل ، فــا َخــوٌف 
عليهــم وال ُهــم َيَزنــون ، َخلــَج ببــال هــذا الّضعيــف الّذليــل والنحيــِف الَعليــل عبــِد 
اجمليــد ابــن الّشــيخ نصــوح بــن إســرائيل ، أن جيَمــع هــِذه اآليــات ، ويَعلــم َكــم كانَــْت 
َعَدُدها ف التـَْعداد. فكَتبُتها فَوَجْدُتا أرَبع َعشرَة آيًة ف مثاين ُسَوٍر ِمن القرآن . ِسَتٌة 
منهــا ف ُســورة البَقــرة ، وواحــدٌة منهــا ف آل عمــران ، وواحــدٌة منهــا ف املائــدِة ، 
وواحــدٌة منهــا ف النعــاِم ، واثنتــاِن منهــا ف العــراِف ، وواحــدٌة منهــا ف يُونــَس ، 
ــتُة الّــي ف ُســورة  وواحــدٌة منهــا ف الزُّخــرِف ، وواحــدٌة منهــا ف الحقــاِف . أّمــا السِّ
البَقــرة فأوَُّلهــا قولــُه تعــال : ) قـُْلَنــا اْهِبطُــوا ِمنـَْهــا َجميًعــا فَامَّــا يَْاتِيـَنَُّكــْم ِمّنــى ُهــًدى 
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َفَمــْن تَبِــَع ُهــَداَى فَــَا َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َوَل ُهــْم َيْحَزنُــوَن (36 فأربــاُب الُبشــرى ف هــذه 
اآليــة ِبَعــَدِم الـَـوِف والحــزان ، ُهــم املتَّبُعــوَن اْلـُـدى بالتُّقــَى َوالنُـَّقــى ِمــن أهــل اإلميــان. 
فهــذه اآليــُة ملــاّ تعّلَقــْت بــا قبَلهــا ، ينبغــى لنــا أن نذكَرهــا ونفسِّــرها َمَعهــا حــّى ينكشــَف 
املقــام ، وَيُصــَل اْلَمــراُم بعنايــة اهلل امللــك العــّام ، انَّــه ُهــو املعــُن اْلُمســَتعان ، وعليــه 
االعِتمــاُد والتُّــكان. قــال اهلل تعالــى ) َوقـُْلنَــا اْهِبطُــوا ( الطــاُب ف هــذا املقــام آلدم 
وحــّواء37 عليهمــا الســام ، بدليــل قولــه تعــال ف آيــٍة أخــرى قــال : اهبطــا منهــا مجيًعــا 
ما أصا اإلنِس . وكأهّنما الِنُس كّلُه ، أو املراد  . إالَّ أّن اهلل تعال مَجََع الّضمرَي لهنَّ
بَعــد مــا كان يدخلهــا للوسوســة أو  ثانيًــا ،  ِمــن النّــة  ُهــا وإبليــس ، لنّــه ُأخــرج 
للُمســارقة ، أوِمــن الّســماِء . ) بَعُضكــم لبعــٍض عــدوٌّ ( حــاٌل اســُتغَن فيهــا عــن الــواو 
بالّضمــري، واملعــىن ُمَتعاِديــَن يَبغــي بعُضكــم علــى بعــٍض بتضليلــه ) ولكــم فــي األرض 
ُمســَتقرٌّ( َموضــُع اســتقراٍر ، أو اســتقراٌر ) ومتــاٌع ( وتتّــٌع بالَعيــش ) إلــى حيــٍن ( إل 
وقــِت املــوِت ، أو إل يـَـوم القيامــة . واعــرُتِض بــأّن التمتّــع بالعيــش ال َيســتمّر إل يــوِم 
القيامــة ، وُأجيِــَب بــأنَّ الُســكىن ف القــب تتّــٌع ف الرض . ) فتلّقــى آدُم مــن ربّــه 
كلماٌت ( استقبَلها بالخِذ وهو اِلفُظ ، َوالَقُبوِل وهو االعتقاُد ، والعمِل با حَن 
عّلمهــا . وقــرأ ابــن كثــرٍي بنصــب آدَم وَرفــِع الكلمــاِت علــى اهّنــا اســتْقبَلْتُه وبَلَغْتــه ، وهــى 
قولُــه تعــال حكايــًة عنــه ) رَبَّنــا ظلمنــا أنفَســنا وإن لــم تغِفرلنــا وترَحْمنــا لنكونــّن مــن 
الخاِســرين (38 وعــن ابــن مســعود ) رضــي اهلل عنــه ( إّن ُســْبحانك الّلهــم وبمــدك ، 
وتبــارك امسُــك ، وتعــال جــّدك ، ال إلــه إاّل أنــَت ، ظلمــُت نفســي فاغفــر يل ، إنــه ال 
ــاٍس ) رضــي اهلل عنــه ( قــال آدُم : يــا رّب  يغفــر الذنــوَب إال أنــت .39 وعــن ابــن عّب

ــزن غــّم  ــوُف غــّم يلحــُق االنســاَن ِلُمَتوقَّــٍع والُْ ــزن قلــت الَْ ــوف والُْ 36  فــإن قلــت ماالَفــرق بـَـن الَْ

يلحُقــه ِلواقــٍع. وهــو ِفراقــه واالخطــاُر بــه )كّشــاف( 
37  المزة غري موجودة ف الصل .

38  أحبُّ الَكام إل اهلل تعال ما قاله أبونا آدُم عليه السام حن اقرتَف الطيئَة .

39  قــال ُمّمــد بــُن َكْعــب الُقَرظــي هــو )أي اّلــذي تلّقــى آدُم عــن ربــه عــز وجــّل( : قولــه ال إلــه 

إالَّ أنــت ســبحانَك و ِبمــدك رّب عملــُت ســوًءا وظلمــُت نفســي فـَتُــْب علــيَّ إنــك أنــت التــواب 
الرحيــم . ال إلــه إالَّ أنــت ســبحانَك و ِبمــدك رب عملــُت ســوًءا وظلمــُت نفســي فاغِفــر ل إنــك 
أنــت الغفــور الرحيــم . ال إلــه االّ أنــت ســبحانَك و ِبمــدك رب عملــُت ســوًءا وظلمــُت نفســي  
فارَحــىن إنــك أنــت أرحــم الراحــن . قــال ُعبيــد بــن ُعَمــري هــو أّن آدم عليــه الســام قــال يــا رّب 
ْرتَــُه َعلَــىَّ قـَْبــَل ان ختُلَقــىِن ؟ قــال اهلل  أَرَاَيْــَت مــا أَتيــُت َأَشــْيٌء اِبتَدْعتُــُه مــن تِلقــاء نفســي اَْم شــٌئ َقدَّ
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أمل ختلقــىن بيَــِدك ؟ قــال : بلــى ، قــال : يــارّب أمل تَنفــْخ ِفَّ الــّروَح ِمــن روحــك ؟ قــال 
: بلــى ، قــال : يــا رّب أمل ُتْســِكنِّ َجنََّتــَك ؟ قــال : بلــى ،40 قــال : يــارّب إن تبــُت 
وأصلحــُت أراجعــي41 أنــت إل النّــِة؟ قــال نعــم . وأصــل الكلمــة الَكلــُم ، وهــو التأثــرُي 
اْلُمــدَرُك بإحــدى الاّســَتِن السَّــمِع والَبصــِر ، كالــكام واِلراحــِة . ) فتــاَب َعليــه (42 
فرَجــَع عليــه43 بالّرحــة وقبــوِل التَّوبــة . وإمّنــا رتّبــه بالفــاء علــى تلّقــي الكلمــات لتضّمنــه 
معــىن الّتوبــة ، وهــو االعــرتاُف بالّذنــب والنَّــدُم عليــه ، والعــزُم علــى أن ال يعــود إليــه .44 
واكتفــى بذكــر آدم عليــه الســام لّن حــواء كانــت تبًعــا لــه ف الكــم ، ولذلــك طـُـِوَي 
ــاُع علــى عبــاده  ــَنِن . ) إنّــه هــو التــّواب ( الرَّجَّ ِذكــر النســاِء ف أكثــر القــرآن والسُّ
بالعفــو واملغفــرة ، أو الّــذى ُيكثِــُر إعانَتهــم علــى الَتوبــة . وأصــُل الَتوبــة الّرجــوُع ، فــإذا 
ُوصــف بــا العبــُد كان ُرجوًعــا عــن املعصيــة إل الطاعــة ، وإذا وصــف بــا البــاري تعــال 
، أُريَد با الّرجوع ِمن العقوبة إل املغفرة . ) الّرحيُم ( املبالُغ ف الّرحة . وف الَْْمع 
ــا (  بــن الوصَفــن َوعــٌد للتائــب باإلحســان مــع العفــو . ) قلنــا اهبطــوا منهــا جميًع
كــّرر للتأكيــِد ، أو الختــاف املقصــود . فــإّن الّول دلَّ علــى أنَّ هُبوَطهــم إل دار 
بليّــٍة يـََتعــاَدْوَن فيهــا وال ُيلَّــدون . والثــاىن َأْشــَعَر بأهّنــم أُهِبطــوا للتكليــف ، فَمــن اهتــَدى 
اْلُدى نا ، وَمن ضّل هلك ، أو لِلّتنبيِه على أّن َمافة اإلهباِط املقرَتِِن بأَحِد هَذيِن 

ــُه علــيَّ فاغفــر يل .  تعــال : بــل شــيٌء قدَّرتُــُه َعليــك قبــل أن أخُلَقــَك . قــال يــا ربِّ فكمــاَ َقدَّرَت
وقــال بعضُهــم إنَّ آدم عليــه الســام نظــر إل الَعــرِش فــرأى علــى ســاقه مكتوبًــا : )ال إلــه إال اهلل 
ــٍد أْن تغِفــَر ل ، فَغَفــر لــه ، كــذا قــال العامــة  ُممــٌد رُســول اهلل( فقــال : يــاربِّ أســألك ِبَــقِّ ُمَمَّ

ف تفســريه فتــح املّنــان )العامــة ، فتــح املنــان(
40  قــال : يــاَرّب أمل تســبق َرحَتــَك َغَضَبــَك ؟ قــال : بلــى ، قــال: فلــم أخرجتــىن منهــا ؟ قــال : 

مــة( ِبُشــؤِم َمعِصَيِتــَك )كــذا ف تفســريه العاَّ
41  استفهام

42  أي تاب اهلُل على آدم يعن قبل توبته

43  أي على آدم

44  وعــن أمــري املؤمنــن علــّي ابــن أيب طالــب كــّرم اهلل وجهــه أنــه قــال : التَّوبــُة اْســٌم يقــع علــى ِســتَِّة 

َمعــاٍن ، علــى املاضــي مــن الّذنــوب والندامــة ولتضييــِع الفرائــض واإلعــاَدة ، ورَاْلَمظــَامِل وإذابــُة النفــِس 
ف الطّاعــِة كمــا ربّيَتهــا ف اْلَمْعصيــة ، وإذاقَــِة النفــِس َمــراَرَة الطّاعــة ، كمــا اََذقـْتـََهــا َحــاَوَة اْلَمعِصيــِة 

، واْلبــكاِء بَــدَل ُكلِّ َضِحــٍك َضِحْكتَــُه )قاضــي( 
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الْمَريــِن45 َوْحَدهــا ، كاِفيــٌة للحــازم46 أن يَعوقــه عــن مُالفــة ُحكــم اهلل تعــال . فَكيــَف 
باْلُمقــرتِن بمــا ، ولكنّــه ) نِســَى َولــم نِجــْد لَــه َعْزًمــا (47 وأنَّ ُكلَّ واحــٍد منهمــا كفــَى 
ــَر48 وقيــل الّوُل مــن النّــة إل مســاِء الّدنيــا ، والثــاين منهــا  بــه نــكااًل ِلَمــن أراد أن َيذكَّ
إل الرض ، وهــو كمــا تــرى .49  ومجيًعــا حــاٌل ف اللفــظ ، تأكيــٌد ف املعــىن . كانّــه 
قيــل اهبطــوا أنتــم أمجُعــون . ولذلــك ال َيســتدِعي اجتماُعهــم علــى اْلُبــوط ف زمــاٍن 
واحــٍد ، كقولــَك جــاءوا مجيًعــا ، بــاِف مــا لــو قلــَت جــاءوا مًعــا . ) فاّمــا يأتينكــم 
منّــى ُهــًدى فمــن تبــَع هــداي فــا خــوٌف عليهــم ول ُهــم يحزنــون ( الشــرُط الثــاين 
مــع جوابــه جــواُب الّشــرط االّول .50 و) مــا ( مزيــدٌة أّكــدت بــه ) إْن (. ولذلــك 
َحُســَن تأكيــُد الفعــل بالنُّــوِن ، وإن مل يكــن فيــه َمعــىن الطَّلــب ، واملعــىن إْن يأتيّنكــم 
مــىّن ُهــًدى بإنــزاِل ِكتــاٍب أو إرســاِل رُســوٍل ، فَمــن تبعــه منكــم نــا وفــاز ، وإمّنــا ِجــيء 
ِبَــرِف الشــّك ، وإتيــاُن اْلـُـدى كائــٌن ال َمالــَة ِلوُجوبــه شــرًعا ، لنــه ُمتمــٌل ف نفِســه 
45  فــان قلــت الطيئــُة الّــى اُهبِــط بــا آدُم عليــه الســام ان كانــت كبــريًة فالكبــريُة التــوز علــى 

االنبيــاء وان كانــت صغــريًة فَلِــَم جــرى عليــه مــا جــرى بســَببها مــن نــزع اللبــاس واالخــراج مــن النــة 
واالهبــاط مــن الســماء كمــا فعــل بابليــَس و نســبته إل الغــّى والعصيــان ونســيان العهــد وعــدم 
العزميــة إل التوبــة ؟ قلــُت مــا كانــت إالَّ َصغــريًة َمغُمــورًة )وهــو مــن بــاب الامــس قولــه َمغُمــورًة 
اى غــرُي ُمَرَّبَــٍة يُقــال َغُمــَر يـَْغُمــُر ُغمــاََرًة اذا مل جُيَــرِّب َغُمــَر ، نــا آزمــوده كار شــد( بَاعمــال قلبــه 
مــن االخــاص واالفــكار الصالــة الّــى هــى اجــلُّ االعمــال واعظــم الطّاعــات وامّنــا جــرى عليــه 
مــا جــرى تعظيًمــا للخطيئــة وتفظيًعــا لشــأهِنا وتويــًا ليكفــر ذلــك لطًفــا لــه ولذريَّتــه ف اجتنــاب 
الطايــا واتِّقــاِء اْلمــآثِِ والتنبُّــه علــى انَّــه اُْخــرَِج مــن النّــة ِبَطيئَــٍة واحــدٍة فكيــف يدخلهــا ذو خطايــا 

مّجــٍة . )كّشــاف(
46  آن َمــرُدِم حــازم عاقــل ودانــارا ُكويـَْنــْد ِكــه زيــر ِكــه ودر فهــم وِفراســى ودر ذكا وكياســى كامــل 

باشــْد.
47  كما قال تعال: فـََنِسَى آَدُم ومل ند َله َعْزًما .

48  يّتعظ .

ــَدى بالشــية والّتقــوى ف عبــادة اهلل امللــك  49  فاربــاب الُبشــرى ف هــذه اآليــة هــم اْلُمتَّبـَُعــون الُْ

االعلــى.
50    قلــَت مــا جــواُب الشــرط االّول ؟ قلــُت الشــرُط الثــاىن مــَع جوابــه كقولــك ان جئتَــىن فــِان 

قــدَّرُت احســنُت اليــك . واملعــىن فاّمــا يأتينكــم مــىن ُهــدًى برســوٍل اَبعثـُـه اليكــم وكتــاٍب اُنـَزِّلُــُه عليُكــم 
فــان قلــَت فلِــَم جــئ بكلمــة الشــّك واتيــاُن الـُـدى كائــٌن ال َمالــَة ف وُجــوده لوجوبــه قلــُت لإليــذان 
بــأّن اإلميــان بــاهلل والتوحيــَد ال ُيشــرتط فيــه بعثــة الّرســل وإنــزال الكتــب . وأنــه إن مل يبعــث رســواًل 
ــَب فيهــم مــن العقــول وُنصــَب لــم مــن  ــا ِلمــاَ رُكِّ ومل يُنــزل كتابًــا . كان اإلميــان بــه وتوحيــده واجًب

الّدليــل ومكنهــم مــن النظــر واالســتدالل . )كّشــاف(
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غــري واجــٍب عقــًا . وكــّرَر لفــظ الــدى ومل ُيضِمــْر ،51 لنـّـه أراَد بالثــاين أعــمَّ مــن الّول 
. وهــو مــا أتــى بــه الّرُســل واقتضــاه العقــُل . أي فمــن تبــع مــا أتــاه مراعيًــا فيــه مــا يشــهُد 
بــه العقــُل ، فــا َخــوٌف عليهــم فضــًا ِمــن أْن يَِــلَّ بــم َمكــُروٌه مــن العقــاِب ، وال ُهــم 
يفــوُت عنهــم َمبُــوٌب مــن الثــواب ، فيحَزنــوا عليــه . فاْلَــوُف علــى اْلُمتوقَّــع ، واْلُــْزُن 
علــى الواقــع . نـََفــى عنُهــم الِعقــاَب ، وأثبــَت َلـُـم الثَّــواَب ، علــى آِكــد وجــٍه َوأبلِغــه . 
وقُــرئ ُهــدَّىَّ علــى لُغــِة ُهَذْيــٍل وال َخــوَف بالَفتــح . وثانيهــا قولُــه تعــال ) إّن الذيــَن 
آمنوا ( بألســنِتهم يُريد به اْلُمتَديّنَن بدين ُمَمٍَّد صّلى اهلل عليه وســّلم ، اْلُمخِلصن 
منُهــم واْلُمنافقــَن . وقيــل اْلُمنافقــَن إلنِْراطِهــم ف ِســلك الكَفــرة . ) واّلذيــن هــاُدوا 
( تــوَُّدوا يُقــاُل هــاد وتــوََّد إذا َدخــل ف الَيهوديَّــة ، ويـَُهــود إّمــا عــريبٌّ ِمــن هــاَد إذا تــاَب 
مُسُّــوا بذلــَك ِلمــا تابـُـوا مــن عبــادة الِعجــِل . وإّمــا ُمَعــرَُّب يـَُهــودا كأنـُّهــم مسُّــوا باســم أكــب 
أوالد يعقــوَب عليــه الســام . ) والنَّصــارى ( مجــُع َنْصــران كالّندامــى مجــع َنْدمــاٍن . 
واليــاء ف نصــرايّن للمبالغــة ، كمــا ف أْحــرّي . مُسّــوا بذلــك لهنــم نَصــروا املســيح عليــه 
الســام ، أو لهنــم كانــوا مَعــه ف قريَــٍة يقــال لــا نصــران ، أو ناِصــرٌة فُســمَِّى بامسهــا أو 
مــن امسهــا . ) والصابئيــن ( قــوم بــن النصــارى واجملــوس . وقيــل أصــُل دينهــم ديــُن 
نــوٍح عليــه الّســام ، وقيــل هــم َعبَــدة املائكــة ، وقيــل هــم عبــدة الكواكــب . وهــو إن 
كان َعربيًّــا فِمــن َصبَــأ إذا خــرج ، وقــرأ نافِــٌع َوْحــده باليــاِء ، إمــا لنـّـه خّفــف52 المــزَة 
هّنم مالوا من سائر الديان إل دينهم ، أو من القِّ  ، أو لنه من صبأ إذا مال ، إَلِ
إل الباطــِل. وقيــل الصَّابــئ الــارُج عــن الديــاِن كلِّهــا .53 ) َمــْن ءاَمــَن بــاهلل واليــوم 

51  اى ومل يقل فمن تبعه .

52  صابئ

53  قال ف الكشــاف : إن الذين آمنوا بألســنتهم من غري مواطأة القلوب وهم املنافقون والذين 

َهــاُدواْ والذيــن تــّودوا . يقــال هــاد يهــود وتــّود إذا دخــل ف اليهوديــة وهــو هائــد والمــع هــود . 
والنصــارى وهــو مجــع نصــران . يقــال رجــل نصــران وامــرأة نصرانــة . واليــاء ف نصــرايّن للمبالغــة 
كالّــي ف أحــرّي. مســوا بذلــك لهنــم نصــروا املســيح . والصابئــن وهــو مــن َصبَــَأ إذا خــرج مــن 
الديــن وهــم قــوم عدلــوا عــن ديــن اليهوديــة والنصرانيــة وعبــدوا املائكــة . َمــْن آَمــَن مــن هــؤالء 
الكفــرة إميانًــا خالًصــا ودخــل ف ملــة اإلســام دخــواًل أصيــًا َوَعِمــَل صالــا فلهــم أجرهــم عنــد 
ربــم. فــإن قلــت : مــا مــل مــن آمــن ؟ قلــُت الَرفــُع إن َجعلتــه مبتــدأً خــبه فلهــم أجرهــم . والنصــُب 
إن جعلتــه بــداًل مــن اســم إّن واملعطــوف عليــه . فخــب إّن ف الوجــه الول الملــة كمــا هــي وف 

الثــاين فلهــم والفــاء لتضّمــن َمــْن معــىن الشــرط . )كّشــاف(
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اآلخر َوَعِمَل صالحا ( أى من كاَن ِمنُهم ثابًتا ف دينه قبل أن ُنســخ مصّدقًا بقلبه 
باْلَمبــدأ واملَعــاد وعامــًا بقتضــى شــرعه . وقيــل مــن آمــن مــن هــؤالء الكفــرة إميانًــا 
خالًصــا ودخــل اإلســام دخــواًل صادقًــا ) فـََلُهــْم َأْجُرُهــْم ِعنــَد رَبِّهــْم ( الّــذي َوَعــَد َلــم 
علــى إمياهنــم وعمِلهــم . ) َول َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن ( حــن يــاُف الكفــاُر 
ِمــن العقــاِب ، ويــَزُن اْلُمقصِّــروَن علــى تضييــع الُعمــر وتفويــت الثــواب .54 و) َمــْن ( 
مبتــدأ خــبه ) فـََلُهــْم َأْجُرُهــْم ( والملــة خــب إّن أو بَــَدٌل مــن اســم إنَّ وخبُهــا ) فـََلُهــْم 
َأْجُرُهــْم ( والفــاء لتضّمــن اْلُمســند إليــه َمعــىن الّشــرط . وقيــل هــذه اآليــُة منُســوخٌة ، 
ناِســُخها َقولــُه تعــال ف ُســورة آل عمــران ) وَمــن يـَْبتَــِغ َغيـْــَر اإلْســاِم ( أى غــرَي 
الَتوحيِد واالنقياِد ِلُكم اهلل تعال ) ديًنا فـََلْن يـُْقَبَل منه وهو ف اآلخرة من الاسرين 
( الواقعــن ف الســران . واملعــىن أّن اْلُمعــِرَض عــن اإلســام ، والطّالــَب لغــريه ، فاقِــٌد 
للنَّفع ، واقع ف السران ، بإِبطال الِفطرة الّسليمة اّلى َفطَر الناَس عليها . واسُتِدلَّ 
به على أّن اإلميان هو اإلســاُم ، إذ لو كان غريَه مل يُقَبل . والواُب انّه ينفي قُبول 
ُكلِّ ديٍن يُغايرُه ، ال قـَُبول كّل ما يُغايرُه . ولَعّل الّديَن أيًضا العماُل . َوثالثُها َقولُه 
تعــال ) بـَلَــى ( إثبــاٌت ِلمــا نـََفــْوُه ِمــن ُدخــوِل غريهــم النــَة بقولــم ) وقالــوا لَــن َيدُخــَل 
النَــَة إاّل َمــن كاَن ُهــوًدا أو َنصــارى تِلــَك أمانيهــم ( أي أمثــاُل تلــَك المنيــة أمانيُّهــم 
. والملــُة اعــرتاٌض والمنيــُة أفعولــٌة ِمــن التمــّن كالضُحوكــِة والعجوبــِة . ) قــل هاتــوا 
بُرهانكــم ( علــى اختصاِصُكــم بدخــوِل النَّــة إن كنتــم صادقــَن ف َدعواكــم ، فــإنَّ 
ــُه ِللَّــِه ( َمــن أخلــَص نفَســه  ــْن َأْســَلَم َوْجَه ُكلَّ َقــوٍل ال َدليــَل عليــه غــرُي ثابــٍت . ) َم
لِلَّــه ، أو قصــَدُه إل اهلِل . وَأصلُــه الُعضــو، وُخــّص الوجــُه بالذِّكــِر لنـّـه أشــرُف أعضــاِء 
اإلنســان . ) َوُهــَو ُمْحِســٌن ( ف عملــه ) فـَلَــُه َأْجــُرُه ( الّــذى ُوِعــَد لــه علــى عملــه 
الّصــاحل ) ِعنــَد رَبّــِه ( ثابًتــا عنــَد ربّــه ، ال َيضيــُع وال يَنقــُص . والملــة جــواب ) َمــْن 
( إن كانــت شــرطّيًة ، وخبـَُرهــا إن كانــت موُصولــًة والفــاُء فيهــا لِتضّمنهــا َمعــىن الّشــرط 
. فيكــوُن الــّردُّ بقولــه ) بـََلــى ( وحــده وَيُْســُن الَوقــُف عليــه ، وجيــوز أن يُكــون ) َمــن 
ٍر ِمثْــل ) بـَلَــى ( َيدخلهــا )َمــن أســَلم َوجَهــه ِللَّــِه َول َخــْوٌف  أْســلم ( فاِعــُل فعــٍل ُمَقــدَّ
َعَلْيِهــْم َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن( ف اآلخــرة حــن يــَزُن الكافــُروَن واْلُمناِفقــوَن . ورابُعهــا َقولــُه 

54  فاربــاب الُبشــارة ف هــذه اآليــة ِبَعــَدِم الــوف والــزن هــم املخلصــون ف أعمالــم والصادقــون 

ف أقوالــم واملســتقيمون ف أحوالــم ال يافــون لومــة الئــم ف أطوارهــم وأفعالــم .
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ــا أَنـَْفُقــوْا َمنًّــا َول  تعــال ) الَّذيــَن يُنِفُقــوَن أمواَلُهــم ِفــي َســِبيِل اهلل ثُــمَّ ل يـُْتِبُعــوَن َم
ــز َجيــَش الُعســرة ف  َأًذى ( نزلــت ف عثمــاَن بــن عّفــان ) رضــي اهلل عنــه ( فإنَّــه جهَّ
َغــزوة تَبــوَك بألــِف بَعــرٍي بأقتاِبــا وأحاســها . وعبــد الرحــن بــن عــوف ) رضــي اهلل عنــه 
( فإنــه أتــى النّــَي صلّــى اهلل عليــه وســلم بأربعــة آالف ِدرهــٍم صدقــًة . ) واْلَمــنُّ ( أن 
يـَْعَتدَّ بإحســانه على َمن أحَســَن إليه . ) واألذى ( أن يتطاَول عليه بســبب ما أنعَم 
َعليــه ، وَث لِلّتفــاوِت بــن اإِلنفــاق وتــرك اْلَمــنِّ والذى55 ) لَُّهــْم َأْجُرُهــْم ِعنــَد رَبِّهْمــى 
ــه مْل َيدخــْل الفــاُء  ــْم َيْحَزنُــوَن (56 َلعّل ــْم َول ُه ( خــٌب للَموُصــول ) َول َخــْوٌف َعَلْيِه
فيــه وقــد َتضمَّــن مــا أســند إليــه معــىن الّشــرط57 إيهاًمــا بأهّنــم أهــٌل لذلــَك وإن مل يفَعلــوا 
فكيــف بــم إذا َفعلــوا . َوخامُســها ) اّلذيــَن يُنِفُقــوَن أموالهــم بالليــل والنهــار ِســّرا 
ــري واإلنفــاق واإليِثــاِر . نزلــت ف أيب  َوَعانِيَــًة (58 أي يعّمــون الوقــاِت والحــوال بالَْ
بكــر الصديــق رضــي اهلل عنــه فإنّــه تصــدَق بأْربعــن ألــِف دينــاٍر . عشــرة بالليــل ، 
وعشــرة بالنهــار ، وعشــرة بالســر ، وعشــرة بالعانيــة . وعــن ابــن عبّــاٍس رضــي اهلل عنــه 
نزلــت ف علــيٍّ كــرَّم اهلل وجَهــه ، فانَّــُه مل ميِلــك إالَّ أَربعــَة َدرَاِهــَم فَتصــّدَق بدرهــٍم ليــًا 
يــل  ، وبدرهــٍم هنــارًا ، وبدرهــٍم ســرًا ، وبدرهــٍم عانيــة .59 وقيــل نزلَــْت ف َعلَــف الَْ
55  قوله : وَث لِلّتفاُوِت بن اإِلنفاق وترك اْلَمنِّ والذى يعن أهّنا للرتاخي ف الرتبة ال ف الزمان 

ولبيــان أّن تركهمــا خــرٌي ِمــن نفــِس اإلنفــاق . ونظــري ثّ هــذه مــا ف قولــه تعــال : إّن اّلذيــن قالــوا 
ربُّنــا اهللُ ث اســتقاموا فإهّنــا أيضــا للتفــاُوِت الرتــي بــن الدخــول ف اإلميــان وبــن االســتقامة عليــه . 

وبيــان أّن الثــاىن خــرٌي ِمــَن االّول . )مــن حاشــية تفســري القاضــى للشــيخ زاده رحــه اهلل(
56  فأرباُب الُبشرى ف هذه اآلية ُهم اْلُمنِفقون أَمواَلم ف َسبيِل اهلل با َمنٍّ وال أًذى وال تطاُوٍل 

علــى مــا أُنعــم عليــه ِمــن الــَوَرى .
57  حيــث يُفهــم مــن الســياق َســببّية اإلنفــاق الســتحقاق الجــر والثــواب فــكان الظاهــُر أن 

يدخــَل الفــاُء علــى الــب ليكــُوَن لفــُظ الــكام ونظُمــُه ُمشــتمًا علــى مــا يــدلُّ علــى أنَّ اســتحقاق 
ــببّيِة اْباًمــا بِــأْن ال ســببيَة  الجــر امّنــا هــو بســَبب اإلنفــاق إالَّ إنـّـُه اُِهــَل ف اللفــظ مــا يــدلُّ علــى السَّ
لإلنفــاِق بــل انَّ ذواتـَُهــم بســب اســتعدادهم الفطــرىِّ الكتســاِب الــرياِت اْلُمســتتِبعة للَمثوبــاِت 
الاصلــة علــى ســبيل التفضُّــل اإللِــىِّ هــى اْلُمســتحقَّة لأَلجــِر وإن مل يكتِســُبوا تلــك الــرياِت وف 
هــذا الســلوب َحــثٌّ بَليــٌغ علــى اكتســاِبا علــى أَلطــِف َوجــٍه )مــن حاشــية تفســري القاضــى للشــيخ 

زاده رحــه اهلل(
58  قيل ف تقدمي الليل على النهار والّســّر على العانية إشــارة إل أن صدقة الليل والّســّر أفضل 

مــن صدقــة النهــار والعانية
ــروا ومل يتعّللــوا  59  لرصهــم علــى الــريات فكلَّمــا نزلــت ِبــم حاجــُة متــاج عّجلــوا قضاَءهــا ومل يؤخِّ

بوقــٍت وال حــاٍل
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وارتباِطها ف سبيل اهلل تعال . وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه كاَن إذا مرَّ بَفَرٍس مَسٍن 
ــْم َول َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن  قــرأ هــذه اآليــة . ) فـََلُهــْم َأْجُرُهــْم ِعنــَد رَبِّه
ــَببّية ، وقيــل للعطــف والــُب مــذوٌف ، أي  (60 خــب اّلذيــن يُنِفقــوَن ، والفــاء للسَّ
وِمنُهــم اّلذيــَن ، وِلذلــَك ُجــوَِّز الَوقــُف علــى ) وَعانِيــًة (61 َوَسادُســها قولــُه تعــال : ) 
قــوا بــا جــاءوا ِمــن عنــده ) َوَعِملُــوا الصَّاِلحــات  ِإنَّ الذيــن ءاَمنُــوْا ( بــاهلِل وُرُســِله وصدَّ
( ِمــن الفرائــض والسُّــنِن واآلداِب ) َوَأقَاُمــوا الصــاة َوآتــَـُوا الزكــواة ( َعطفُهمــا علــى 
مــا يَعّمُهمــا إِلنافَِتهمــا علــى ســائر العمــال والطاعــات ونَفاَســِتِهما علــى غــري الــرياِت 
والِعبــاداِت ) لَُّهــْم َأْجُرُهــْم ِعنــَد رَبِّهــْم َول َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن ( أي 
الخــوٌف عليهــم مــن آٍت وال هــم يَزنــوَن علــى مــا فــات .62 َوســابُعها قولــه تعــال ف 
آخــر آل عمــراَن : ) َول َتْحَســَبنَّ الذيــن قُِتلُــوْا ِفــي َســِبيِل اهلل أمواتًــا ( نزلــت ف 
شــهداِء أُحــٍد ، وقيــل ف شــهداء بــدٍر . والطــاُب لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
أو ، لِــكّل َأَحــٍد . وقُــرئ باليــاِء علــى ) َول َيحِســَبنَّ ( َرُســوُل اهلِل أو ) ول َيْحِســَبنَّ 
( حاِســٌب63 وجيوز أن يكوَن )اّلذين قُتلوا( فاِعًا ، ويكوَن التقديُر : وال َيِســبنَّهم 
اّلذيــَن قُِتلــوا أمواتًــا أي وال َيِســَنَّ اّلذيــن قُِتلــوا أنُفَســُهم أمواتًــا. فــإن قيــل كيــَف جــاَز 
َحــْذُف املفعــول الّول وهــو ِمــن ُمتِنــع االقتصــاِر علــى أَحدهــا . قلنــا هــو ف الصــل 

60  فأرباُب الُبشــرى ف هذه اآلية ُهم اْلُمتَصدِّقون على الّدوام بقدر المكان ف مجيع الوقات 

والزمــان بــا تأخــرٍي وال تعليــٍل وال حرمــاٍن
ــًة اآليــة ، قــال أبــو أُمامــة وأبــو  61  قولــه تعــال اّلذيــن يُنِفُقــوَن أموالــم بالليــل والنهــار ِســرّا َوَعَانَِي

ــا تعلــُف ليــًا  الــدرداء ومكحــول والوزاعــّي نزلــت هــذه اآليــة ف اّلذيــن يربطــون اليــل للجهــاد فإهنَّ
وهَنــارًا ســرًّا وعانيــًة . أخبنــا عبــد الواحــد بــن أحــد املليحــي حّدثنــا أحــد بــن عبــد اهلل النعيمــي 
حدثنــا ممــد بــن يوســف حدثنــا ممــد بــن إمساعيــل حدثنــا علــي بــن جعفــر حدثنــا ابــن املبــارك 
حدثنــا طلحــة بــن أيب ســعيد قــال مسعــت املقــبّي يــدث أنّــه مســع أبــا هريــرة رضــي اهلل عنــه يقــول 
: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : َمــن احتبــَس فَرًســا ف ســبيل اهلل إميانــا بــاهلل وتصديًقــا 

بَوعــده فــإّن شــبَعُه وريّــه ف ميزانــه يــوم القيامــة . )معــامل التنزيــل(
62  فأربــاُب الُبشــرى ف هــذه اآليــة ُهــم اّلذيــن آمنــوا وعملــوا الصالــات وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة 

واشــتغلوا على ســائر العبادات إل وقت املمات 
ُســُب َحْســًبا وِحســاَبًا وِحســاَبًَة وِحْســَبًة وُحْســبانًا .  63  مــن بــاب الول َنَصــَر َحَســَب الشــيء يَْ

ُشــار كــرد جيــزرا . صاَيــدى نســنِئ. يعــن حســاب ايلــدى. مــن بــاب الرابــع َعلِــَم َحِســَب الــرَي َشــرًّا 
َيَْســُب بالَفتــح وَيِســُب بالَكســر ِحســابًا وَمِســَبًة. بنــِد اشــْت خــريا شــر. خــري شــر صانــدى شــرِّ 

ظــّن ايلــدى. )افعــال جــار اهلل(
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ُمبتــدأٌ فُحــِذَف كمــا ُحــِذف املبتــدأ ف َقولــِه أحيــاٌء . واملعــىن هــم أحيــاٌء لداللــة الــكام 
عليهــا . وقــرئ : ) ول تحَســبنَّ ( بفتــح الّســن وقـُتِّلــوا بالتشــديد لكثــرة اْلَمقتولــن . 
) َبْل َأْحَياٌء ( أي َبْل ُهم أحياٌء. وقرئ بالّنصب على : بل أحِســبـُُهم أحياًء ) ِعنَد 
رَبِّهــْم يـُْرزَقُــوَن ( ُمَقرَّبــون عنــَدُه َذُوو زُلفــى كَقولــه تعــال: ) فاّلذيــن ِعنــد ربّــك يُرزقــون 
ِمــن الجنّــة ( وهــو تأكيــٌد ِلكوهِنــم أحيــاَء ) َفرِِحيــَن ِبَمــا آتاُهــم اهللُ ِمــن َفْضِلــِه ( وُهــو 
َشــرُف الشــهادِة ، والفــوُز باليــوة البديّــة ، والقــرُب ِمــن اهلل تعــال ، والتمتّــع بِِنَعــم 
اْلَنّــة ) َوَيْسَتْبِشــُروَن ( َيُســّروَن بالِبشــارة ) بالذيــن لَــْم يـَْلَحُقــوْا ِبِهــم ( أي بإخواهِنــم 
املؤمنــَن اّلذيــن مل يُقَتلــوا فيلحُقــوا64 بــم ) ِمــْن َخْلِفِهــْم ( أي اّلذيــن مــن خلِفهــم َزمانًــا 
أو رُتبــًة ) َألَّ َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن (65 بــَدٌل ِمــن اّلذيــَن ، واملعــىن أهّنــم 
َيسَتبِشــروَن بــا تبــّنَ لــم ِمــن أمــر اآلخــرة وَحــاِل َمــن َتركــوا خلَفهــم مــن املؤمنــَن ، َوُهــم 
ُرهــا خــوٌف ، ووقــوُع َمــُذوٍر ،  إهّنــم إذا ماتــوا أو قُتلــوا كانــوا أحيــاًء حيــاًة ، ال ُيَكدِّ
وحــزُن فــواٍت يُِبُّوهَنــا . واآليــة تــُدّل علــى أنَّ اإلنســاَن غــرُي اْلَيــكل اْلَمحُســوِس ، بَــل 
ُهــَو َجوهــٌر ُمــدرٌِك بذاتِــه ، ال يَفــىَن ِبــرَاِب البــَدِن ، وال يَتوقَـّـُف عليــه إدراُكــه وتأمُّلــه 
واْلِتــذاُذه . ويؤيــُد ذلــَك َقولُــه تعــال ف آل فرعــون : ) الّنــاُر يـُْعَرُضــوَن َعَليـَْهــا غــُدوًّا 
وَعشــيًّا ( اآليــة . ومــا َروى ابــُن عبَّــاٍس ) رضــي اهلل عنهمــا ( أنـّـه عليــه الســام قــال : 
أرَواُح الشَُّهداِء ف أجواِف طرٍي ُخضٍر ، َترُِد أهْناَر اْلَّنِة ، وتأُكل ِمن مثارِها ، وتأوي 
إل قَناديــَل ُمعّلقــٍة ف ِظــلِّ العــرِش . وَمــن أنَكــر ذلــَك ومل يــَر الــرُّوَح إالَّ ريًــا َوَعرًضــا . 
قــال : ُهــم أحيــاٌء يــوَم القيامــة . وإمّنــا ُوِصُفــوا بــه66 ف الــال لِتحقُِّقــه وُدنــُـوِِّه ، وأحيــاٌء 
ــهادِة ، وبَعــٌث علــى  بالذِّكــر واإلميــاِن ، وفيهــا َحــثٌّ علــى اِلهــاِد ، وترغيــٌب ف الشَّ
ازِديــاِد الطّاَعــة وإْحــاٌد67 ِلَمــن يتمــىّن إِلخوانــه ِمثــل ماأُنِعــَم عليــه ، وُبشــرى للمؤمنــَن 
بالفــاح والنجــات ،68 وف النّــة ِبَرفْــِع الّدرجــات . وثامنهــا قولــه تعــال ف ســورة 
املآئــدة : ) ِإنَّ الذيــن َءاَمنُــوْا واّلذيــن َهــاُدوْا والّصابئــون والّنصــارى ( ســبق تفســريه 

64   ف الصل : ) فتلحُقوا ( أظن هذا من سهو القلم .

65  فأربــاُب الُبشــرى ف هــذه اآليــة ُهــم الغــزّاة اّلذيــن عقــروا جيادهــم واهرقــوا ِدماءهــم وبذلــوا 

انفســهم ف ســبيل اهلل تعــال باملقاتلــة مــع الكّفــار واحملاربــة مــع الفّجــار
66  اى باليوة

67  اوُكمَكدر

68  عن النار
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ــر الصابئــَن عــن اليهــود والنصــارى ف هــذه  ف ســورة البقــرة ، إاّل َأنَّ اهلل تعــال ، أخَّ
الســورة . وههنــا قــّدم الصابئــن علــى النصــارى ، تنبيًهــا علــى أّن الصابئــن يُثــاُب 
عليهــم إن صــحَّ منهــم اإلميــاُن والَعمــُل الّصــاحلُ ، فمــا الظّــنُّ بغريهــم ، وذلــك َأّن 
الّصابئــن أبــْـَنُ هــؤالء اْلَمعُدوديــن ضــااًل ، وأشــدُُّهم َغيًّــا ، ل نَـُّهــم مــا مسّــوا صابئــَن 
، إالَّ أهّنــم َصبَــؤوا ،69 أي خرجــوا عــن الديــاِن ُكلِّهــا . والصابئــوَن رفــٌع علــى االبتــداِء 
، وخــبُه مــذوٌف . والنّيــة بــه الّتأخــرُي عّمــا ف َحيِّــِز إن . والتقديــُر : إن الذيــن آمنــوا 
والذيــن هــادوا والنصــارى حكمهــم كــذا ، والصابئــون كذلــك ، وهــو كاعــرتاٍض ُدلَّ بــه 
ــا كان الّصابئــون مــع ظهــور ضالِتهــم ، وميلهــم عــن الديــان كلهــا يُثــاب 

ّ
علــى أنَّــه مل

عليهــم إن صــح منهــم اإِلميــاُن والعمــل الصــاحل ، كان غريُهــم أول بذلــك . وجيــوز أن 
يكــون والنصــارى َمعطوفًــا عليــه، وَمــن آمــن خبُُهــا ، وخــب إّن مقــّدٌر دّل عليــه مــا 
بَعــده ، كقولــه نــُن بــا ِعندنــا وأنــَت بــا ِعنــدَك راٍض . َوالــرَّْأُي ُمَْتلِــٌف ، وال جيــوز 
عطفــه علــى مــلِّ إن وامِسهــا ، فإنّــه مشــروٌط بالَفــراِغ ِمــن الــب ، إذ لــو عطــَف عليــه 
قبلــه كان الــُب خــَب املبتــدإ ، وخــبُه مًعــا ، فَيجتمــُع عليــه عاِمــاِن ، وال علــى الضمــري 
ف هادوا لعَدم التأكيد والَفصل ، ولنّه يُوِجُب كوَن الّصابئَن هوًدا . وقيل إن بعىَن 
نـََعــْم ، ومــا بَعدهــا ف َموضــع الّرفــع باالبتــداء . وقيــل الصَّابُِئــوَن منصــوٌب بالفتحــة ، 
وذلــك كمــا ُجــوِّز باليــاِء ُجــوَِّز بالــواو )َمــْن َءاَمــَن بــاهلل واليــوم اآلخــر َوَعِمــَل صالحــا( 
فــإن قيــل فمــا مــلُّ َمــن آَمــَن قُلنــا إّمــا الرَّفــُع علــى االبتــداء وخــبه ) فَــا َخــْوٌف َعَلْيِهــْم 
َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن ( والفــاء لتضّمــن املبتــدإ معــىن الشــرط . ث الملــُة كمــا هــي خــُب إن 
، وأّمــا النصــُب علــى الَبــدل ِمــن اســم إّن ومــا ُعِطــَف عليــه ، أو مــن املعطــوف عليــه 
، والرّاجــُع مــذوٌف أي َمــن آمــَن ِمنُهــم . وقــرئ ) والّصابُِيــون ( بيــاٍء َصرَيــٍة ، وهــو 
ِمــن ختفيــف المــزة كِقــراءة َمــن قــرأ َيْســتـَْهزِيوَن . والّصابــوُن بذِفهــا ِمــن َصبــا بإبــدال 
المزة ألًفا ، أو ِمن صبـَْوُت ، لهّنم َصبـَْوا أي مالوا إل اتِّباع الشَهوات واختاذ اْلوى 
. ومل يتبعــوا ادلّــة الَعقــل والسَّــمع وتركــوا َســبيل اْلــدى ، َوضلّــوا واضلّــوا كثــريا. َوتاِســُعها 
قوله تعال ف ســورة االنعام : ) َوَما نـُْرِســُل اْلُمرســلين إلَّ ُمَبّشــرِيَن ( املؤمنن بالنة 
لُيقــرتََح70 عليهــم  نُرســلُهم  بالنــار والِعقــاب ، ومل  الكافريــن  َوُمنِذرِيــَن (  والثــواب ) 

69   ف الصل : ) َصَباُءوا ( أظن هذا من سهو القلم أيضاً .

70  يقال اِقرَتَح عليه كذا اذا حتّكم َعليه بشٍئ .
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ويتلهــى71 بــم ) َفَمــْن آَمــَن َوَأْصَلــَح ( مــا جيــُب إصاُحــه علــى مــا ُشــرَع َلــم ) فَــا 
ــُرها  ــوَن ( بفــواِت الثــواب .72 َوعاِش ــْوٌف َعَلْيِهــْم ( مــن العــذاب ) َول ُهــْم َيْحَزُن َخ
قولــه تعــال ف ُســورة االعــراف : ) يابنــى آَدَم ِإمَّــا يَْأتِيـَنَُّكــْم ُرُســٌل منُكــْم يـَُقصُّــوَن 
َعَلْيُكــْم آيَاتِــي ( شــرٌط ذََكــرُه ِبَــرف الَشــكِّ ، لِلتنبيــِه علــى أّن إتيــاَن الرُّســل أمــٌر جائــٌز 
غــرُي واجــٍب كمــا ظَنَّــه أهــُل التَّعليــم ، وُضّمــت إليهــا ) مــا ( لتأكيــِد معــىن الشــرط ، 
اتّقــى  فمــن  أي   ) َوَأْصلَــَح  اتقــى  َفَمــِن   ( ، وجوابــه  بالنــون  فعُلهــا  ــد  ُأكِّ ولذلــك 
التكذيــب ، واصلــَح ِلســانه وَجنانـَـه عــن الَكــِذِب والتكذيــِب ) فَــا َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َول 
ُهــْم َيْحَزنُــوَن ( حــن يــاُف الكّذابــون ، ويــَزُن املكّذبــون .73 والحــادى عشــر قولُــه 
تعــال ايًضــا ف االعــراف : ) َأهــؤلِء اّلذيــن َأْقَســْمُتْم ل يـََناُلُهــُم اهلل ِبَرْحَمــٍة ادخلــوا 
ــا ارتبطــت وتعلََّقــْت بــا  الجنّــة ل َخــْوٌف َعَلْيُكــْم َول أَنتُــْم َتْحَزنُــوَن ( وهــذه اآليــُة َلمَّ
قبلهــا ، لــزَم علينــا أن نذكَرهــا مــع مــا قبلهــا ، حــى تطلــع كوكــُب الَعيــان ِمــن َمطلــع 
البيــان . قــال اهلل تعالــى : ) َوبـَيـْنـَُهَمــا ( أي بــَن الَفريَقــن ، او بَــن اْلَنّــة َوالنّــار ) 
حجاٌب ( وهو السُّــور املذكوُر ف َقوله تعال ) فُضِرَب بينهم بُســوٍر ( ِلَمْنع وُصوِل 
اثــِر احديهمــا علــى االخــرى ) َوَعلَــى األعــراف ( أي وعلــى أعــراف الجــاب ، أي 
أَعاليــه وهــو السُّــوُر اْلمضــروُب بينهمــا . مجــع ُعــرٍف ُمســَتعاٌر ِمــن ُعــرف الَفــرس وُعــرف 
الّديــك . وقيــل الُعــرف مــا ارتُفــع ِمــن الّشــئ ، فإنـّـه يكــون بظهــوره َأعــرَف مــن غــريه . 
) رَِجــاٌل ( طائفــٌة ِمــن اْلُمَوّحديــَن ِمــن آِخرهــم ُدخــواًل ف النّــة ِلقُصــور أعماِلــم ، 
كأهّنم اْلُمرَجوَن ِلمراهلل ، ُيَبســون بن الّنة والنار ، إل أن يأذَن اهللُ لم ف دُخول 
النــة . وقيــل ُهــم قــوم عَلــت َدَرجاُتــم كالنبيــاء ، أو الشــهداء ، أو خيــار املؤمنــن 
وعلماُؤهم ، أو مائكٌة يـَُرون ف صورة الرجال ) يـَْعرُِفوَن ُكًا ( من أهل النة والنار 
) ِبســيماُهم ( بَعاَمِتهــم الّــي أعَلَمهــم اهللُ ِبــا كَبيــاِض الَوجــه وَســواده . ِمــن َســاَم إبلِــَه 
إذا أرَســلها ف اْلَمرعــى ُمعلَّمــًة ، أو ِمــن َوِســَم علــى الَقلــب كالــاِه مــن الَوجــِه . وإمّنــا 

71  يُقال تلّهى اذا ضحكه يعن ننديد بدوُكلدى آكا )أفعال(

72  فاربــاب الُبشــرى ف هــذه اآليــة هــم اْلُمؤمنــون الذيــن آمنــوا حــن بّشــرهم املرســلون بالنــان 

وانذرهــم عــن النّــريان واصلحــوا اميــا هنــم بالقبــول واإلذعــان واإلشــعار باإلحســان
73  فاربــاب الُبشــرى ف هــذه اآليــة هــم اْلُمؤمنــون املتقــون الذيــن َيفظــون الســنتهم عــن التكّلــم 

بالتكذيــب وُيصلحــون عقائدهــم عــن اعتقــاد الباطــل والتعييــب
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ــاَدْوا أصحــاَب الجنــة74 َأن ســام  يَعرفــوَن ذلــَك باإللــام ، أو تعليــم املائكــة ) َوَن
َعَلْيُكــْم ( أي إذا نظَــروا إل أصحــاب النّــة نادوُهــم بالتَّســليم عليهــم ) لَــْم َيْدُخُلوَهــا 
َوُهــْم َيطمُعــون ( حــاٌل ِمــن الــواو علــى الَوجــه الّول ، وِمــن الصحــاب علــى الوجــوه 
الباقيــة ) َوِإَذا ُصرِفَــْت أبصارهــم تِْلَقــاَء أصحــاُب النــار75 قَالُــوْا ( تَعــوَُّذوا بــاهلل ، 
وَفزُِعــوا إل رحتــه أن ال جيَعلهــم مَعُهــم بَقوِلــم ) رَبَـّنَــا ل َتْجَعْلنَــا َمــَع القــوم الظالميــن 
( ف نــار الَْحيــم ) ونــادى أصحــاُب األعــراِف رجــاًل يَعرفونَهــم بســيماُهم ( ِمــن 
ُرؤســاء الكَفــرة ) َمــا أغنــى َعنُكــْم َجْمُعُكــْم ( َكثـَْرَتُكــْم أو مَجعُكــم املــاَل ) َوَمــا ُكنتُــْم 
َتْســَتْكِبُروَن ( عــن الــقِّ ، أو علــى اللــِق . وقُــرئ ) َتســتكِثرون ( ِمــن الكثــرة ، يعــىن 
ونــاَدوا رِجــااًل ِمــن رؤس الكَفــرة يقولــوَن َلــم ) أهــؤلء اّلذيــن َأْقَســْمُتْم ل يـََناُلُهــُم اهلل 
ِبَرْحَمــٍة ( واإِلشــارة إل ضعفــاء أهــل الّنــة اّلذيــن كانَــت الكَفــرُة يتقروهنــم ف الّدنيــا 
وَيِلفــون أّن اهلل تعــال ال يُدخلهــم النــة ) ادخلــوا الجنّــَة ل َخــْوٌف َعَلْيُكــْم َول أَنتُــْم 
َتْحَزنُــوَن (76 يعــىن فــاذا التفتُــوا إل أصحــاب النّــة ، يُقــال لصحــاب العــراف ، 
ادخلــوا النّــة بفضــل اهلل ، بعــد أن ُحِبُســوا حــىَّ أبُصــروا الفريَقــن وعرفوهــم وقالــوا لــم 
مــا قالــوا . وقيــل َلّمــا عــرّيوا أصحــاَب النّــار أقســُموا أّن أصحــاَب العــراف ال يدخلــون 
الّنــة ، فقــال اهللُ تعــال أو بعــُض املائكــة )أهــؤلِء اّلذيــن أقَســمتم( اآليــة. وقــرىء 
) ُأْدِخلــوْا ( ودخلــوا علــى االســتئناف ، وتقديــره دخلــوا النَــَة مقــواًل لــم ) ل َخــْوٌف 
َعَلْيُكــُم وآل انتُــم َتحَزنــون ( وفائــدُة ذلــَك بيــاُن أّن اْلَــزاَء علــى قــدر العمــال ، وأّن 
ــر علــى َحَســبها ، واّن احــًدا الَيســِبُق علــى احــٍد عنــد اهلل عــّز وجــّل إاّل  التقــّدَم والتأخُّ
ــامُعون  بَســبقه ف الطّاعــة والعمــل ، وال يتخلّــُف عنــه إاّل بتخلّــٍف فيــه ، ولريغــَب السَّ
ف حــال الّســابقن ، ويُرصــوا علــى مــا انعمــه عليهــم موالهــم ،77 وليتصــّوُروا أّن كّل 
احــٍد يُعــرف ذلــك الَيــوم بســيماُهم الّــى اســتحّق أن يوســَم ِبــا ِمــن أهــل الــري والّشــر 
، فريتــدََع اْلُمســِيُئ عــن إســاَءته ويزيــَد اْلُمحِســُن ف احَســانه ، ولَيعلــَم أّن الُعّصــاَة 
يـَُوبُُِّهــم كلُّ أَحــٍد حــّى أقصــى النّــاِس َعَمــًا . وقــرأ العمــُش واذا قُِلبَــْت ابصاُرهــم. 

74  اى اصحاب البزخ واالعراف

75  ورَاَْوا ماُهم فيه ِمن العذاب

76  فأربــاُب الُبشــرى ف هــذه اآليــة ُهــم اصحــاُب االعــراف اّلذيــَن قيــل لــم ادخلــوا النّــة بــاآلالء 

وااللطــاف الخــوٌف عليكــم وال انتــم حتزنــون بعــد هــذا بــا خــاٍف وال اختــاٍف 
77  ف عقباهم
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والثانــى عشــر قولــه تعــال ف ســورة يونــَس عليــه الســام : )َأل ِإنَّ َأْولِيَــاَء اهلِل( اّلذيــن 
يَتولَّونــه بالطّاعــة والعبــادة ، ويتواّلُهــم بالُقربــة والَكرامــة ) ل َخــْوٌف َعَلْيِهــْم ( ِمــن 
لُــوِق مكــُروٍه ) َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن ( بفــواِت مأُمــوٍل . واآليــُة كجَمــٍل فسَّــره َقولُــه تعــال 
بعــده ) اّلذيــن آَمنُــوْا وََكانُــوْا يـَتَـُّقــوَن ( يعــىن إّن اوليــاَء اهلِل اّلذيــَن ال خــوٌف عليهــم 
والُهــم يزنــون . ُهــم اّلذيــن آمنــوا بــاهلل  وكانــوا يّتقــوَن عّمــا هنــاُه . وقيــل اّلذيــن آمنــوا 
وكانــوا يّتقــون ، بَيــاٌن لَتولّيهــم لَــه ) َلُهــُم الُبشــرى ِفــي الحيَــوة اّلدنيــا (78 وهــو مــا َبشَّــر 
بــه املّتقــَن ، ف كتابــه اْلُمبــن ، َوعلــى ِلســان رُســولِه ســّيِد املرســلن ، ومــا يُريهــم ف 
الرُّؤيــا الّصالــة مــن أســرار الكرامــات واآليــات ، ومــا َســنح لــم مــن انــواع املكاشــفات 
واملشــاهدات ، وبشــرى املائكــِة عنــد النَّــزع حــن نــزول املمــات ، للُقرُبــات واْلُمدانــات 
ــريَن بالَفــوز والّنجــات ،  . ) َوِفــي اآلِخــرة ( يتلّقــي املائكــُة إيّاُهــم ، ُمَســلِّمن ُمبشِّ
وَرفــع الّدرجــات بَيــاٌن لَتولّيــه َلـُـم ، ومــل ) اّلذيــن آمنــوا ( النصــُب ، أو الّرفــُع علــى 
اْلَمدح ، أو على َوْصِف الولياء ، أو على االبتداء. وخبُه َلُُم الُبشرى ) ل تـَْبِديَل 
ِلَكِلَمــاِت اهلل ( أي ال َتغيــرَي ِلقوالــه ، وال ِخــاَف ملواعيــده ) ذلــك ( إشــارٌة إل 
ــريَن ف الَداَريــن ) ُهــَو الَفــوز الَعظيــم ( هــو الّنجــاُة عــن العــذاب االليــم ،  َكوهنــم ُمَبشِّ
والُقربــُة إل لقــاِء الَكــرمي . والثالــُث عشــر قولــه تعــال ف ُســورة الزخــرف : ) ياعبــاِد 
ل َخْوٌف َعَلْيُكُم اليوم َول أَنُتْم َتْحَزنُوَن ( حكايٌة ملا يُناَدي به اْلُمتَـُّقوَن اْلُمتحابُّون 
ُــوْا ُمْســِلِميَن ( حــاٌل  ــا ( صفــٌة للُمنــاَدي ) وََكان ــوْا بئآياتن ف اهلل يَومئــٍذ ) اّلذيــن آَمُن
ِمــن الــواو ، أي اّلذيــن آمنــوا مِلصــَن ، غــرَي أن هــذه العبــاَرة آكــٌد ِمنهــا .79 والرَّابــُع 
َعَشــَر قولُــه تعــال ف ُســورة االحقــاف : ) ِإنَّ الذيــن قَالُــوْا رَبُـَّنــا اهلل ثُــمَّ اســتقاُموا ( 
مَجَعــوا بــن التَّوحيــد الّــذي ُهــو ُخاَصــُة الِعلــم ، واإِلســتقامِة ف الُمــور الّــي هــي ُمنتَهــى 
ــِر رُتبــة الَعمــل ، وتوقُّــِف اعتبــارِه علــى الّتوحيــِد ) َفــا  الَعمــل ، وُثَّ للّداللَــِة علــى تأخُّ
َخــْوٌف َعَلْيِهــْم ( عــن لــوِق َمكــُروٍه ) َول ُهــْم َيْحَزنُــوَن ( علــى فــواِت َمبُــوٍب . والفــاُء 
ــا  ــا َجــَزاًء ِبَم ــَن ِفيَه ــَك أصحــاُب اْلَجنَّــِة خاِلدي لتضّمــن اإلْســم معــىن الشــرط ) ُأْولَِئ

78  فأربــاُب الُبشــرى ف هــذه اآليــة هــم اّلذيــن آمنــوا وكانــوا يتقــون وهــم اَوليــاُء اهلل اّلذيــن عنــد 

رّبــم يُرزقــون
79  فأربــاُب الُبشــرى ف هــذه اآليــة الُكــبى ُهــم املتحابـّـون مــن اَهــل التَّقــوى طلبًــا لرضــاِء اهلل تعــال 

وهربًــا عــن اغــراض الّدنيــا والُعقــى
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َكانُــوْا يـَْعَمُلــوَن (80 ِمــن اكِتســاِب الَفضائــل الِعلمّيــة والَعملّيــِة . وخالديــَن حــاٌل مــن 
اْلُمســتكنِّ ف أصحــاب الّنــة . وجــزاًء مصــدٌر لِفعــٍل َدلَّ عليــه الــكاُم ، أي ُجــوُزوا 

جزاًء با كانوا يَعملون ، ِمن العماِل الّصاِلة والفعاِل املرضّية.
ُمناجات إلنا وَموالنا ، نسألَك من فضِلَك التاّم ، وفَيِضَك العاّم ، وكَرمَك 

نيا ِمن اّلذيَن بأواِمرَك ميتِثلون ، وعن  الكاِمل ، وُلطفَك الشاِمل ، أن َتَعَلنا ف الدُّ
نواهيَك جَيتِنُبون ، وبالخاِق الفاضلة يّتِصفون ، وباملعارف اإللّية يكَتِسُبون ، 

وف الُعقَى ِمن اّلذيَن الَخوٌف عليهم والُهم َيزنون . سبحان رّبك رب العزة عّما 
يصفون ، وساٌم على املرسلن ، والمد هلل رب العاملن.

Değerlendirme ve Sonuç

Eser, “korku ve ümitsizliği yaşamayacak olan kulların vasıflarını anla-
tıp müjdeleyen on dört ayetin, tefsirlerden derlemeler yapılarak, konulu 
tefsir usulüne göre”,81 müellifin kendi el yazısıyla ve Arapça olarak yazılmış 
olup tarihsiz. Yaptığımız tüm araştırmalara rağmen,82 Süleymaniye kütüp-
hanesi yazma eserler kısmı Reşîd Efendi bölümü 1019 numarada bulunan, 
“el-Mecmû’atü’r-Resâil” adlı bir mücelledin 31b–40a varakları arasında 
yer alan nüshasından başka herhangi bir nüshasına rastlayamadık. Bu se-
beple herhangi bir mukayese yapılamadan tahkik edilmiştir.

Müellif eserin girişinde; “Kur’ân-ı Kerim’i okuduğunda, Allah 
Teâlâ’nın bazı kullarını samimî ve iyilik ehli olmakla vasıflandırdığını, فا( 
 onlara korku da üzüntü de olmayacak” ifadesiyle“ َخوٌف عليهم وال ُهم َيَزنون( 
müjdelediğini gördüğünü ve bu sebeple konuyla alakalı ayetleri toplayıp 

80  فأربــاُب الُبشــرى ف هــذه اآليــة هــم اْلُمؤمنــون الذيــن مجعــوا بــن العلــم والعمــل وثبتــوا علــى 

ذلــك إل نــزول االجــل ِمــن اهلل عــّز َوجــل
81  Kâtip Çelebi, Kesfü’z-Zünûn, I, 65 ve 863 ve Ednevî, Tabakâtü’l-Müffessirîn, s. 337.
82  Bkz. Kâtip Çelebi, Kesfü’z-Zünûn, I, 65; Ednevî, Tabakâtü’l-Müffessirîn, s. 337; Bağdadî, 

Hediyetü’l-Ârifîn, I, 620; Kehhâle; Mu’cemü’l-Müellifîn, VI, 171; Ziya Demir, XIII.-XVI. yy. 
Arası Osmanlı Müfessirleri, s. 298; Erbaş, Bir Osmanlı Müfessiri: Abdülmecid b. eş-Şeyh Nasûh 
b. İsrâîl ve Eserleri, s. 162; Hayta, Abdülmecîd b. Nasûh Tosyevî’nin Hayatı, Eserleri ve el-Hüdâ 
ve’l-Felâh Adlı Tefsir Risâlesinin Tahkîki, UÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi(, Bursa, 2008, s. 23 ve Hayta, Hayatı ve Eserleriyle Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh Tosyevî 
ve Cevâhirü’l-Kur’ân ve Zevâhirü’l-Fürkân Adlı Tefsir Risâlesinin İlmî Değeri, s. 350.
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bir araya getirmek istediğini söyler. Bu isteği doğrultusunda yaptığı çalış-
ma sonucunda da; Bakara suresinde altı, A’râf suresinde iki, Âl-i İmrân, 
Mâide, En’âm, Yunus, Zuhruf ve Ahkâf surelerinde de birer olmak üzere 
toplam sekiz surede on dört ayet olduğunu söyler.
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Rûm Suresi Çerçevesinde  
Beytü’l-Makdis’in Fethinin 

Müjdelenmesi

Abdulmuttalip ARPA ∗  

Özet
Kur’ân’da gayba dair işâret ve haberler geçmişe ışık tuttuğu gibi gele-

ceğe de ışık tutmaktadır. Bu bağlamda geleceğe ışık tuttuğu konulardan 
birisi de Beytü’l-Makdis’in fethidir. Endülüsün önemli sûfî simâlarından 
olan İbn Berrecân, el-İrşâd adlı tefsirinde Rûm Suresinin ilk ayetleri çerçe-
vesinde yaptığı tahlil ve hesaplamayla vefatından sonra gerçekleşmiş olan 
Beytü’l-Makdis’in Müslümanlar tarafından fethini tam tarihini vererek tespit 
edebilmiştir. İşte bu makalede öncelikle İbn Berrecân’ın kısaca hayatı; ardından 
tefsirinde Beytü’l-Makdis’in fethine dair yapmış olduğu hesaplama üzerinde 
durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kur’an, İbn Berrecân, el-İrşâd, Beytü’l-Makdis, Sela-
hattin Eyyûbî, fetih.

The Good News Conquest Of Jerusalem in The Context of Surat ar-
Rûm

Abstract
Quranic signs and news about Ghayb shed ligt to the future as well as 

shed light on the past. In this context, one of the issues that shad light on the 
future is the good news conquest of  Bayt al-Maqdis. One of the most im-
portant sufi of Andalucia İbn Barrajân in his commentary named al-İrshâd, 
as a result of analysis and calculations,  gives the ezact date of Jerusalem 
Conquest by the Muslim army. İndeed, Jerusalem was conquered in the date 
given by the author after his death. This article will deal primarily with the 
İbn Barrajân’s life, then will be focused on his calculations concerning the 
conquest of Jerusalem given in his commentary.

Keywords: Quran, İbni Barrajân, al-Irshad, Bayt al-Maqdis, Saladin, 
Conquest.

∗  Yrd. Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabi-
lim Dalı [muttaliparpa@gmail.com]
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Giriş

Tarihi hemen hemen insanlık tarihiyle eşdeğerde sayılan Beytü’l-
Makdis, Hz. İbrâhim (a.s.)’den itibaren pek çok Peygamberin yaşadığı 
mukaddes bir beldedir. Belde’nin Hz. Süleyman’ın inşâ ettiği Mescid-i 
Aksa’yı barındırması, İsrâiloğulları’nın ve onlara gönderilen Peygamber-
lerin mücadelelerine mekân olması açısından semavî dinler geleneğinde 
önemli bir yere sahip olmuştur. 1

Kitâb’ı Mukaddes’de üzerinde önemle durulan ve farklı isimlerle anı-
lan Beytü’l-Makdis, Kur’an-ı Kerim’de doğrudan zikredilmemekle birlikte 
beldeden el-Mescidü’l-Aksâ’nın mübarek kılınan çevresi şeklinde bahsedilmiş 
(İsrâ, 17/1), ayrıca bulunduğu bölge “mukaddes toprak” (Mâide, 5/21) ve 
“iyi, güzel bir yer” (Yûnus, 10/93) şeklinde tavsif edilmiştir. Hz. Peygam-
berin sözlerinde ise, beldede bulunan Mescid-i Aksâ,  Mescid-i Harâm ve 
Mescid-i Nebevî ile beraber ziyaret amacıyla seyahat edilebilecek üç mescit-
ten biri ve yeryüzünde Mescid-i Harâm’dan sonra inşâ edilen ikinci mescit 
olduğu belirtilmiştir.2 Bunun yanısıra bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in 
Beytü’l-Makdis’te namaz kılmayı tavsiye ettiği de rivâyet edilmektedir.

Ayrıca hicretten önce iki veya üç yıl süreyle Hz. Peygamber’in Kâbe’yi 
de önüne almak suretiyle Beytü’l-Makdis’e yönelerek namaz kıldığı ve Medi-
ne döneminde on altı veya on yedi ay bu uygulamanın devam ettiği, daha 
sonra kıblenin Kâbe’ye çevrildiği kabul edilmektedir.3 İşte Hz. Peygambe-
rin sağlığında belli bir dönem için Beytü’l-Makdis’i kıble olarak tercih etmesi, 
müslümanların bu beldeyi dinî bir merkez olarak görmelerinin önemli sebepleri 
arasında görülmektedir. İlk kıble olmasının yanısıra Hz. Peygamber’in, 
Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya gece gö-
türülmesi şeklinde gerçekleştirilen İsrâ (İsrâ, 17/1) ve ardından Mi‘rac 
mûcizelerinde Mescid-i Aksâ’ya gitmiş olması müslümanlar için bu belde-
nin önemini daha da arttırmıştır.

Beytü’l-Makdis, semâvî dinler nezdindeki önemine binaen tarihi sü-

1  Harman, Ömer Faruk, “Kudüs”,  DİA, Ankara, 2002, c. 26, s. 325-327; Ebu’l-Ferec, İbnü’l-
Cevzî, Fezâilü’l-Kuds, Beyrut, 1979, s. 63-147.

2  Buhârî, “Fażlü’ś-śalât fî mescidi Mekke ve’l-Medîne”, 6, “Ĥac”, 26, “Enbiyâ”, 8, 40; Müslim, 
“Ĥac”, 288, “Mesâcid”, 2; Nesâî, “Mesâcid”, 3.

3  Özel, Ahmet, “Kıble”, DİA, Ankara, 2002, c. 25, s. 368.
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reç içerisinde sürekli saldırılara maruz kalmış ve bu saldırılar neticesinde 
farklı dönemlerde farklı din ve milletlerin egemenliği altına girmiştir.

İslam dünyası için Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal belde ola-
rak kabul edilen Beytü’l-Makdis’e huzur ve sükunet, ancak Hz. Ömer›in 
beldeyi fethetmesiyle gelmiştir. Hz. Ömer’in hilâfeti döneminde Müslüman-
lar Ecnâdeyn (13/634) zaferinin ardından Bizans’a ait Suriye ve Filistin 
topraklarına girmiş, bu süreçte birçok şehir fethedilmiş, Yermük (15/636) 
zaferiyle de Suriye Bizans’ın elinden alınmış ve sıra Filistin’in bütünüy-
le fethine gelmişti. Hıristiyanların bu bölgedeki kutsal merkezi Beytü’l-
Makdis’î kuşatan İslâm orduları başkumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrâh’tan 
aman dileyen ve müslümanların Suriye şehirleriyle yaptıkları anlaşmala-
ra benzer bir anlaşmanın kendileriyle de yapılmasını teklif eden Beytü’l-
Makdis halkı, şehri bizzat halifeye teslim etmek istediğini bildirdi.  Hz. 
Ömer, Ebû Ubeyde’nin daveti üzerine Câbiye’den Beytü’l-Makdis’e gele-
rek şehri Patrik Sophronios’tan teslim aldı. İşte bu şekilde Amr b. As’ın 
kuşattığı Beytü’l-Makdis, kan dökülmeden teslim alındıktan sonra Halife 
Hz. Ömer Beytü’l-Makdis’e gelerek gayr-ı müslimlere yönelik hazırladığı 
ahidnâmeyle onlara bazı imtiyazlar vererek asırlarca Beytü’l-Makdis’te bü-
tün din mensuplarının, Müslümanların adaletli ve hoşgörülü idaresi altında huzur 
ve sükûn içerisinde yaşamalarına zemin hazırlamıştır.4 

Bu şekilde uzun bir süre Emevî, Abbasî, Selçuklu ve Fâtımî yönetimin-
de hüküm süren Beytü’l-Makdis, 1099’da Haçlı ordularının saldırılarına 
maruz kalmıştır. Bu saldırılar esnasında Hrıstiyanlar Beytü’l-Makdis’te 
binlerce Müslüman’ı katletmiş ve ortalığı yağmalamışlardır. Selâhaddîn-i 
Eyyûbî’nin 1187’de Beytü’l-Makdis’i fethine kadar devam eden Haçlı 
hâkimiyeti sırasında Filistin’de büyük karışıklıklar ve zulümler yaşanmış-
tır.5 

Selâhaddîn Eyyübî, 1187 tarihinde Beytü’l-Makdis’i uzun süren mü-
cadelelerden sonra Haçlılardan aldığında, şehirde bulunan Haçlılara, bil-
hassa kadınlara, çocuklara ve Hrıstiyan din adamlarına her türlü kolaylığı 
göstermiştir. Birçoklarını fidye almadan gidecekleri yere göndermiştir. Bu 

4  Belâzûrî, Futûh, Nşr. Abdullah Enis et-Tabba-Ömer Enis et-Tabba, Beyrut, 1987, s. 138-139; 
Avcı, Casim, “Kudüs” DİA, Ankara, 2002, c. 26, s. 327-328.

5  Demirkent, Işın, “Kudüs”, c. 26, s. 330.
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konuda Batılı tarihçiler bile, Selâhaddin Eyyûbi’ye övgülerde bulunmuş-
lardır.6 

Kaynaklarda Selahaddin Eyyûbî’nin Beytü’l-Makdis’in fethine yönelik 
giriştiği mücadelesinde Halep şehrinin fethi (579h) esnasında dönemin 
meşhur Şam Kâdısı Muhyiddîn İbn Zeki lakaplı Muhammed b. Yahya el-
Kurşî (v.598h)’nin kendisine şöyle bir beyit inşad ederek onu methettiği 
aktarılır.

 وفتحك القلعة الشهباء في صفر        مبشر بفتوح القدس في رجب
“Sefer ayında eş-Şehbâ kalesini fethetmen

 Recep ayında Kudüs’ü fethetmenin müjdeleyicisidir.”

Kâdı Muhyiddin İbn Zeki’ye bu durumu nereden istintâc ettin diye so-
rulduğunda o, Ebu’l-Hakem İbn Berrecân el-Mağribî (v.536)’nin tefsirinde 
Rûm Sûresi’nin ilk ayetlerine yapmış olduğu yorumlarından aldım diye 
cevap vererek, uzun bir şekilde bu hesabı onlara açıklamaya çalışır.7  

Muhyiddin İbnü’l-Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye’sinde İbn Berrecân’ın 
Rûm Suresinin ilk ayetlerine yaptığı bu hesabı dikkatli bir şekilde incele-
yerek bu olayı ikrâr eder ve bundan çok etkilenir.8  

İbn Kesir (v.773), el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı eserinde bu hadiseyi şöyle 
aktarır: 

“Selâhaddin Eyyûbî, Halep şehrinin fethi esnasında Beytü’l-Makdis’i 
fethetmekle müjdelendi. Bu durum şöyle gerçekleşti: Şâfiî fakih 
Mecduddîn İbn Cahbel, Ebu’l-Hakem İbn Berrecân el-Mağribî’nin tefsirin-
de Rûm Suresi’nin ilk ayetlerine yaptığı tefsirinde Beytü’l-Makdis’in hicri 
583 yılında fethedileceğine dair müjdeyi gördü. İbn Berrecân bu müjde-
yi birtakım delil ve işâretlerle gerekçelendirmişti. Fakih Mecduddîn, İbn 
Berrecân’ın bu yorumlarını bir varakaya kaydederek Sultan’a bu müjdeyi 
vermek üzere fakih İsâ el-Hakkâri’ye teslim etti. İsa el-Hakkarî, bu fethin 
gerçekleşmeme endişesinden dolayı bu bilgiyi Sultan’a vermeye cesaret 

6  Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer, Dârü’l-Ma‘ârif, thk. Muhammed Z. Azb, Kahire, 
1119, c. 3, s. 92; Sir Hamilton Gibb, The Life of Saladin, Oxfor University Press, London 2006, 
s. IIV- XVIII.

7  Abbas b. İbrahim, el-A’lâm, Thk. Abdulvehhab b. Mansur, Matbaatu’l-Melikiyye, Rabat, 
1997, c. 8, s. 476; Nebhânî, Yusuf b. İsmail, Câmiu Kerâmâti’l-Evliyâ, Daru’l-Fikr, Beyrut, 
1989, c. 2, s. 166.

8  İbnü’l-Arabî, Muhyiddin b. Ali Ebu Bekir, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Thk. Osman Yahya, 
Mektebetü’l-Arabiyye, Kahire, 1985, c. 1, s. 169.
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edemedi. Bunun üzerine durumu Kâdı Muhyiddin İbn Zeki’ye bildirdi. 
Kâdı Muhyiddin İbn Zeki bu bilgileri

  وفتحكم حلب الشهباء في صفر       قضى لكم بافتتاح القدس في رجب 
şeklinde9 bir kaside haline getirerek Sultan’a sundu. Bunun üzerine 

Sultan’ın fetih inancı ve iştiyâkı bir hayli arttı. Sultan Selâhaddin Beytü’l-
Makdis’i fethedince Kâdı İbn Zeki’yi oraya çağırarak ilk Cuma hutbesini 
ona okuttu. Bu esnada Sultan Selahaddin bu müjdeyi İbn Berrecân’ın tefsi-
rinde ilk farkedenin fakih Mecduddîn İbn Cahbel olduğunu öğrendiğinde 
onu da Kubbetu’s-Sahra’ya alarak ona birtakım dersler verdirdi ve taltifte 
bulundu.”10 

Şimdi sözkonusu tefsirin müellifi ve Beytü’l-Makdis’in fethine dair tef-
sirinde yaptığı yorumunu incelemeye geçelim. 

İbn Berrecân ve Tefsiri
Asıl adı Ebu’l-Hakem Abdusselam b. Abdurrahman b. Ebi’r-Ricâl Mu-

hammed el-Lahmî olan İbn Berrecân (v.536h)’ın kaynaklarda nerede doğ-
duğu hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Hayatı hakkında da fazla 
bilginin bulunmadığı İbn Berrecân’ın eldeki kaynaklara göre hayatının ço-
ğunu Endülüs’ün İşbiliyye şehrinde geçirdiği görülmektedir. 

İbn Berrecan, başta tasavvuf olmak üzere dil, tefsir, kıraat, hadis ve 
kelâm gibi islamî ilimlerin yanında matematik, geometri ve astronomi gibi 
müsbet ilimlerle de iştigal etmiştir. Bütün ilimlerde imâm olabilecek bir se-
viyeye gelen İbn Berrecân, hayat ve düşünce tarzı olarak tasavvufu zihin 
dünyasının merkezine yerleştirmiştir. Hayatı hakkında ilk malumat veren 
İbnü’l-Ebbâr (v.658h), onun kıraat, hadis, kelâm, tasavvuf ve lügat alanın-
da mutabahhir bir âlim, sika ve sadûk bir kişiliğe sahip olduğunu kayde-
der.11 İbn Zübeyr de onu; kelâm, edebiyat ve lisân ilimlerine son derece 

9  Beyit bazı kaynaklarda farklı şekillerde geçmektedir:
 وفتحكم حلبا بالسيف في صفر      مبشر بفتوح القدس في رجب  

 Bkz. İbnü’l-Esir, en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadis, Thk. Tahir ez-Zâvî-Mahmud et-Tannâhî, Kahire, 
1962, c. 9, s. 162;

  في صفر    مبشر بفتوح القدس في رجب وفتحك القلعة الشهباء  
 Bkz. İbn Hallikân, Ahmed b. Muhaammed, Vafeyâtu’l-A’yân, Thk. İhsan Abbas, Dâru Sadr 

Beyrut, 1977, c. 2, s. 331.
10  İbn Kesir, Ebu’l-Feda İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye,  Thk. Riyâd Abdulhamid Murad, Dâru 

İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut, 2010, c. 14, s. 321-322.
11  İbnü’l-Ebbâr, Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr, el-Mu’cem fî Ashabi’l-Kadi’l-İmam 
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vâkıf, tefsir ve te’vîl’i iyi bilen, nahivde uzman ve eleştiri gücü çok güçlü 
olan birisi olarak tanıtır. Ayrıca matematik ve astronomi ile uğraştığı hatta 
bütün ilimlerden az da olsa birşeyler bildiğini, tüm bu yönleriyle kendi 
dönemindeki bütün âlimlerden üstün olduğunu ve kimseyle bu konuda 
karşılaştırılamayacağını belirtir.12 

İbnü’l-Ebbâr’dan sonra İbn Berrecân’ın hayatı hakkında bilgi veren 
kaynaklar genel olarak onu; zamanının büyük bir mutasavvıfı ve zâhidi, 
Kur’an bilgisine hakim, güvenilir ve doğru sözlü bir hadisçi, ehl-i sünnet 
akâidine göre hareket eden bir kelâmcı, Kur’an’ın kıraatine hâkim, uzman 
bir dilci, kâmil, sâlih ve ibadetine düşkün bir kişiliğe sahip olduğunu 
bildirirler. Hatta çağdaşı ve dava arkadaşı İbn Arif’le onu “Endülüs’ün 
Gazâli’leri” olarak tanıtırlar.13

Bâtınî ve Zâhirî ilimler arasında mu’tedil bir çizgide hareket eden İbn 
Berrecân, yukarda değinildiği üzere daha çok tasavvuf felsefesi ile ilgi-
lenmiş, özellikle harflerin sırları konusundaki bilgisiyle tanınmıştır.14 İbn 
Meserre (v.319)’nin temsil ettiği Endülüs tasavvuf geleneğinden daha çok 
Gazzâli’nin etkisinde kalmış, onun tasavvuf anlayışını benimsemiştir. An-
cak İbn Berrecân döneminin meşhur bir sûfî ve mutasavvıfı olmasına rağmen 
tasavvufla ilgili müstakil bir eser kaleme almamış, bu alandaki düşüncele-
rini daha çok tefsir ve kelâmla ilgili ele aldığı eserlerinde ortaya koymuş-
tur.15

Dinî ilimlerin yanında müsbet ilimlerle de iştigal eden İbn Berrecan’ın 
bu yönünün düşüncelerine ve ayetlerin yorumlarına yansımalarını görmek 
mümkündür. Ayetlerin tefsirinde matematik bilgisini de yer yer tefsirinde 
kullandığını, harflere ve rakamlara birtakım ruhânî anlamlar verdiğini ve 
bu yüzden birtakım çevreler tarafından ‘hurûfilikle’ itham edildiği görül-

Ebi Ali es-Sadefi , Thk. İbrâhim el-Ebyari. Kahire, Dârü’l-Kitabi’l-Mısri, 1989/1410, s. 559; 
et-Tekmile li-Kitâbi’s-Sıla, tahkik İbrahim el-Ebyari, Kahire, Darü’l-Kitabi’l-Mısri, 1989/1410. 
c. 2, s. 852.

12  İbn Zübeyr, Sılatu’s-Sıla, s. 32; Suter, Die Mathematikey and Astronomen der Araber and İhre 
Worke, Leipzig, 1900, s. 118.

13  Bu konuda geniş bilgi için bkz. Küçük, Hülya-Hamza Küçük, “Endülüs’ten Önemli bir 
Sima: İbn Berrecân” adlı makaleye, Selçuk Üniv. İlah. Fak. Dergisi, Konya, 2002, S. XIV, S. 
125-143.

14  Zehebi, Mustafa Muhammed, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Daru’l-Hadis, Kahire, 2012, c. 3, S. 
252-253; Ateş, Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları, Anka-
ra, 1974s. 130-131.

15  Karadeniz, Osman, “İbn Berrecân”, DİA, c. 19, s. 371.
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mektedir.16 Ancak surelerin başında yer alan mukatta’a harfleri gibi tefsir 
geleneği içerisinde yer alan tefsirler ve tefsirinde gösterilen birkaç misal 
dışında onu itham altında bırakacak bir yoğunlukta Hurûfiliğin olduğu ve 
cümel hesaplarıyla uğraştığını iddia etmek biraz zor görülmektedir.

Bu konuda en önemli nakil, yukarda aktarıldığı üzere İbn Hallikan ve 
İbnü’l-Esîr gibi tarihçilerin yanında birçok tefsir kaynaklarında da yer alan 
Selahaddin Eyyûbî’nin Halep şehrinin fethi esnasında Kâdı İbn Zeki’nin 
İbn Berrecan’ın tefsirine dayanarak Beytü’l-Makdis’in fethine dair Sultanı 
metheden kasidesidir. Belirtilen tarihte sözkonusu fethin gerçekleşmesi, 
konuyla ilgilenen herkesi şaşırtmış,  kendisiyle ilgili farklı yorumlamalara 
sebebiyet vermiştir. Nebhânî, gerek bu hadiseyi gerekse siyasi mücadeleye 
giriştiği devrin sultanı Ali b. Yusuf Taşifin’in kendi vefatından sonra kısa 
bir sürede vefat edeceğini bildirmesini, hurûfîlikten ziyade, İbn Berrecan’ın 
kerâmetleri cümlesinden sayarken, İbn Haldun ise, Şifâu’s-Sâil adlı eserinde 
İbn Berrrecan’ı, İbn Arabî ve İbn Seb’în (v.665) gibi tecelli ve mezâhiri te’vîl 
eden vahdet-i vücutçu ve bundan dolayı eserleri ‘sarîh küfür ve bid’at dolu 
bir mutasavvıf olarak tanıtır.17 İbn Berrecan’ın tefsirinde isim ve harflerin 
havas ve esrârına önem vermesi, İbn Haldun’un söz konusu tenkidine ma-
ruz kalmasına sebebiyet vermiştir. Aslında İbn Arabî’den yaklaşık bir asır 
önce yaşamış İbn Berrecan’ın İbnü’l-Arabî bağlamında vahdet-i vücut dü-
şüncesine sahip olması pek mümkün görülmemektedir. Münâvî (v.1031) 
de İbn Berrecan’ı; dindar ve samimî bir mutasavvıf olarak tanıtır.18 

İbn Berrecan’ın hayatı ve ilmî düşünce yapısı hakkında verdiğimiz bu 
kısa bilgilerden sonra şimdi tartışma konusu olan Beytü’l-Makdis’in fethi-
ne dair Rûm suresinin ilk ayetleri çerçevesinde yapmış olduğu yorumları-
nı incelemeye geçelim.

Tefsirin müellife aidiyeti çerçevesinde arşiv düzeyinde yaptığımız tüm 
araştırmalarımıza rağmen sözkonusu yorumların geçtiği İbn Berrecan’a ait 
tefsirin orijinal nüshasını maalesef bulamadık. Dolayısıyla mevcut nüsha-
lar arasında müellif nüshasıyla karşılaştırılarak istinsah edilen müellifin 

16  İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, c. 4, s. 14; Hacı Halife, Keşfu’z-Zunûn, c. 1, s. 458.
17  Geniş bilgi için bkz. Uludağ Süleyman, İbn Haldun’un Tasavvufî Görüşleri, Dergah Yayınla-

rı, İstanbul, 1996, s. 58-110.
18  Bkz. Arpa, Abdulmuttalip, “İbn Berrecan ve el-İrşâd adlı Tefsirinden Fâtiha-Kehf ve 

Hucurât Surelerinin Tefsirinin Tahkîki”, Yayımlanmamış Yüksek Lisansı, İstanbul Üniv. 
2003.
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hayatına en yakın tarihli Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa 
no. 27’deki nüshayı burada esas alarak incelememizi sürdüreceğiz. Nüsha-
nın orijinal hali ekte yer alacaktır.19 

Beytü’l-Makdis’in fethinin müjdelendiği Rum Suresinin ilgili ayetleri 
şunlardır:

 الــم ، ُغِلبَــِت الــرُّوُم ، ِفــي َأْدنَــى اأْلَْرِض َوُهــْم ِمــْن بـَْعــِد َغَلِبِهــْم َســيـَْغِلُبوَن ، ِفــي ِبْضــِع
 ,Elifِسِنيَن ِللَِّه اأْلَْمُر ِمْن قـَْبل َوِمْن بـَْعُد َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن                            ”
lâm ,mim. Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye 
uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde, 
eninde-sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler sevinir.”20

İbn Berrecan, ayetlerin yorumuyla ilgili şöyle der:

 Yüce Allah, Rumların Arabistan’a en yakın en yakın ”الــم ، ُغِلَبــِت الــرُّوُم“
yer olan Şam’da yenildiklerini haber vermektedir ki bu tespit, geçmişte 
meydana gelen bir hâdiseyi bildirdiği gibi istikbâlde meydana gelecek 
hâdiseleri de bildirmektedir. Nitekim Allah Resul (sav)’ü bir gece uyan-
dığında şöyle buyurmuştur: Allah’tan başka gerçek ilâh yoktur. Yaklaşan 
kötülükten dolayı Arab’ın vay haline. Bugün Ye’cûc ve Me’c’uc seddinden 
şu kadar yer açıldı’ buyurdu ve başparmağı ile şehadet parmağını birleş-
tirerek halka yaptı.21 

Şimdi bu ayet, gelecek bir hâdisenin müjdesini vermektedir. Nitekim Hz. 
Ömer zamanında Şam şehirleri fethedilmiş, Hicri 17. de Beytü’l-Makdis 
Rumların elinden alınmıştır.

ُغِلَبِت الرُّوُم ، ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيـَْغِلُبوَن 
İbn Berrecan, sahâbeden bir grubun gay’nı ref’, lam’ı da hafd haliyle; 

Hz. Ali ve İbn Ömer gibi bazılarının da gayın ve lam’ı fetha ile okuduğunu 
bildirir. Ayrıca İbn Ömer’in lâm’ı sükunlu )َغْلبهم( okuduğu da rivayet edil-
mektedir. Bu durumda gayn’ı ref’ haliyle okuyanlar ســيغلبون ifadesindeki 
ya’yı fethalı; gayn’ı fethalı okuyanlar ise, ya’yı ref’ haliyle okurlar.

ُغلبْت = سَيغلبون 
َغلبْت = سُيغَلبون 

19  İlgili nüshayı ekte vermemizin sebebi, İhsan Abbas gibi bazı muhakkiklerin İbn Berrecân’a 
ait ilgili hesaplamanın tefsirin asıl metninde yer almadığı, haşiye kısmında yer aldığını 
iddia etmesindedir.

20  Rûm, 30/1-4.
21  Buhari, Enbiya 7, Menâkıb 25, Fiten 4,28; Müslim, Fiten 1(2880).
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Bu farklı okumalar bir hikmete bağlıdır. Yani ayetlerden şu anlaşılır: 
Rumlar yenildiler, sonra yenecekler ve bu yenmelerinden sonra yenile-
cekler. Yani onlar yenildikleri zaman yenecekler, sonra yine yenilecekler 
demektir. Bu suretle Allah Teâla, takdir dairelerinin hükmünden haber 
vermektedir. Neticede onların iki galibiyetleri var, bizim sahabe devrinde 
olan galibiyetimizden başka iki galibiyetimiz vardır. Ashabın galibiyetin-
den sonra onlar tekrar bize galip geldiler. Bütün Şam şehirlerini ve Beytü’l-
Makdis’i aldılar. Bu 49 veya 50 hafta içinde gerçekleşmiştir. Sonra Müslü-
manlar, buraları tekrar onların ellerinden aldılar. Ermenistan sınırlarına 
kadar yayıldılar.22 Bunun ardından 489/1099 tarihinde Rumlar tekrar Müs-
lümanları yenerek bütün Şam’ı ve Beytü’l-Makdis’i yeniden ellerine geçir-
diler. Bu hâdise, Arap ayı hesabıyla bin aydan meydana gelen altıncı sene-
nin çıkmasına denk geliyordu ki, بضــع ســنن ayetini tasdik ediyordu. Bid’u 
Sinîn’in altıncı günü 500 senesinin tam başlarına denk gelmektedir. Sonra 500’ün 
tamamı ve yedinci senenin 83 yılıyla beraber 583 yılı ortaya çıkmış olmaktadır. 
Şimdi biz ise, 522 yılındayız.23

Yukarda İbn Berrecan’ın tefsirinden özet bir şekilde aktardığımız 
Beytü’l-Makdis’in fethine dair hesaplama net anlaşılmamakla birlikte as-
lında neticeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hesaplama sisteminin detayları 
biraz karmaşık görülmektedir. Ancak sözkonusu yorum ve hesaplamalar 
üzerinde yaptığımız detaylı bir incelemeden sonra İbn Berrecan’ın yorum 
ve hesaplama sisteminin şu eksen üzere şekillendiği görülmektedir:

İbn Berrecan, ilgili ayetler çerçevesinde düşünce sistemini dört ana kav-
ram üzerinde şekillendirmektedir. Bunlar:

- İki farklı kıraât rivâyeti

- Sözkonusu iki rivâyetin bildirdiği zafer ve hezimetlerin zamanı

- Bid’ı Sinîn )بضع سنين( kavramın zamansal çerçevesi

- Yakın yer (أدنى األرض( kavramının mekânsal çerçevesi  

Birinci rivâyete )ســَيغلبون  =  göre ilk zafer, Farsların Rumları )ُغلبــْت 
 hezimete uğrattığı zamandır ki bu da Bi’set’in Sekizinci yılına )َغلبت الروم(
denk düşmektedir. Yani Hicretten önce beş (5) yıl, üç (3) ay’a tekabül et-
mektedir. Buna karşın Rumların )ســَيغلبون( Farslılara karşı elde ettiği zafer, 
22  İbn Berrecan’ın ismini zikretmediği bu savaş, 1071’de meydana gelen Malazgirt Savaşı’dır.
23  İbn Berrecan, el-İrşâd, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa, no. 77. vr. 

449a-450a.
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Bedir Savaşıyla aynı zamana denk gelen tarihtir ki o da Hicretten Bir (1) 
yıl, Dokuz ay sonraki zamandır. Bu durumda Rumların Farslara karşı olan 
hezimeti ve zaferi arasındaki zamanın toplamı (5 yıl+1 yıl+9 ay+3 ay=7 yıl) 
Yedi (7) yıl etmektedir. İbn Berrecan, bu şekilde Arap dilinde 3-9 sayıları 
arası herhangi bir sayının kastedilebileceği sayıyı Yedi (7) şeklinde zaman-
sal çerçevesini belirlemektedir.

İbn Berrecan’a göre Yüce Allah ayette, Rumların Arabistan’a en yakın yer 
olan Şam’da yenildiklerini haber vermektedir ki bu durum aslında geç-
mişte vüku’ bulmuş bir hâdiseyi bildirdiği gibi gelecekte vüku’ bulacak 
bazı hâdiseleri de haber vermektedir. Bu, Allah Teâla’nın gelecekle ilgili 
takdir dairelerinin hükmünden bir haber ve müjdesidir. Nitekim bu böyle 
de olmuştur. Zira ُغِلبَــِت الــرُّوُم ifadesi çerçevesinde Hz. Ömer (ra) zamanın-
da Müslümanlar Rumlardan Şam beldelerini almış ve Beytü’l-Makdis de 
fethedilmiştir.

İşte Rumlar Müslümanlara karşı yaşadıkları bu hezimetten (ِمــْن  َوُهــْم 
 ifadesi hükmü çerçevesinde 489/1099 yılında    َســيـَْغِلُبوَن sonra بـَْعــِد َغَلِبِهــْمَ (
Beytü’l-Makdis dahil olmak üzere bütün Şam bölgelerini Müslümanlar-
dan geri aldılar. Bu hâdise (zafer), Arap ayı hesabıyla bin aydan meydana 
gelen altıncı senenin çıkması sırasında idi. Bu da بضــع ســنين ifadesini doğ-
ruluyordu. Bid’ı Sinîn’in altıncı günü 500 senesinin başlarına denk düş-
mektedir. Altıncı gün ile hasıl olan 500 senenin tamamı ve yedinci günden 
eklenecek olan 83 yılın toplamı (500+83) 583 yıl eder. Bu şekilde بضــع ســنين 
ifadesiyle kastedilen ســبع ســنين (Yedi yıl) seneleri dolmuş olmaktadır. İbn 
Berrecan, bu hesabı ortaya koyduktan sonra biz şimdi 522 yılındayız der.

Yukardaki hesapta görüldüğü üzere İbn Berrecan, Arapların bir senesi-
nin bildiğimiz 12 ay değil, 1000 (bin) ay’a tekabül ettiğini belirtiyor. Buna 
göre Arapların bir senesi; 1000/12=83.3 hicrî seneye tekabül etmektedir.  
6x83.3=499.8 senesi eder ki bu tarih Rumların 489 senesinde müslüman-
lara karşı elde ettikleri zaferin zamanını (altıncı sene) da kapsamaktadır. 
Geriye yedinci senenin ayları kaldı. O da 1000/12=83.3 eder. Buna göre 
7x83.3=583.3 etmektedir. Bir başka hesaplamayla 7000/12=583.3 senesine 
tekabül etmektedir. İbn Berrecan, yukarda değinildiği üzere بضع ســنين ifa-
desiyle kastedilen sayının ســبع ســنين yedi sene olduğunu belirtmişti. Çün-
kü Rumların Farslara karşı olan hezimeti ve zaferi arasındaki zaman farkı 
yedi sene idi. 
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İbn Berrecan, sözkonusu fethin tarihini h. 583 yılı olarak işâret etse de 
bu fethin hangi ayda gerçekleşeceği ile ilgili bir bilgi vermez. Tarihçiler 
tarafından kaydedilen bilgilerde bu fethin Recep ayında gerçekleşeceği 
ile ilgili yorumlamalar muhtemelen İbn Berrecan’ın genel olarak üzerinde 
düşüncesini şekillendirdiği بضــع ســنين ifadesiyle kastettiği Yedi (7) sayısıdır. 
Zira hicrî ayları arasında Recep ayı Yedinci ay olarak gelmektedir.24  

İbn Berrecan, ayetlerden Beytü’l-Makdis’in fethini bu şekilde istintâc et-
tikten sonra ayetin devamında gelenِللَّــِه اأْلَْمــُر ِمــْن قـَْبــل َوِمــْن بـَْعــُد َويـَْوَمِئــٍذ يـَْفــَرُح  
 Eninde-sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler sevinir” kısmın“اْلُمْؤِمُنوَن   
Müslümanlarla Rumlar arasında kıyamete kadar yaşanacak olan çekişme-
lerin sonucunun son şeklini belirlediğini belirtir. Ayette, َواأْلَْمُر يـَْوَمِئٍذ ِللَِّه “O 
gün emir yalnız Allah’ındır”25; اْلُمْلــُك يـَْوَمئِــٍذ اْلَحــقُّ ِللرَّْحَمــِن “O gün gerçek mülk 
Rahmân’ındır”26 ayetlerinin de işâretiyle eninde sonunda yeryüzündeki 
hükmün Müslümanlar lehine olacağı sözkonusu olup,  son zamanlarda 
zuhûr edecek olan Deccâl de bu kapsamda yer alacaktır. İbn Berrecan, ayet-
te belirtilen Allah’ın yardım ve inâyetiyle ) بَِنْصــِر اللَّــِه ( Müslümanlara va’d 
edilen zaferden maksadın birçok müfessirin dediği gibi Farslarla Rumlar 
arasında cereyan eden ve Rumların elde etmiş olduğu zafer değildir. Her 
ne kadar lafzî ve tarihî olarak böyle bir zafer sözkonusu olmuşsa da asıl 
maksadın Müslümanların gerçek anlamda Rumlara karşı elde edeceği za-
ferdir. Bu bağlamda Allah Teala’nın hemen bir sonraki ayette belirttiği َوْعَد 
 Allah’ın vaadidir. Allah (Bu)“ اللَّــِه َل ُيْخِلــُف اللَّــُه َوْعــَدُه َوَلِكــنَّ َأْكثــَـَر النَّــاِس َل يـَْعَلُمــوَن
vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler”27 müjde ve va’di İslam’a 
ve Hz. Peygamberin davetine sırt çevirmiş Rumlar için değil, Müslüman-
lar için geçerli olacaktır. Aksi halde bu durum Allah’ın merhamet ismine 
ters düşmektedir.

Değerlendirme
Kur’ân’da gayba dair işâret ve haberler geçmişe ışık tuttuğu gibi geleceğe 

de ışık tutmaktadır. Kur’an’ın bu yönünü Kur’an’ın i’câz türleri arasında sa-

24  Suyuti, Celaleddin Abdurrahman, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l-Hadis, Kahire, 2004, c. 
3, s. 26

25  İnfitâr, 82/19.
26  Furkân, 25/26.
27  Rûm, 30/6.
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yan birçok görüş bulunmaktadır.28 Mesela Yusuf Suresi 54. “Kral dedi ki: Onu 
bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca: Bugün 
sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin, dedi” ayette Firavun 
kelimesi yerine ‘Kral’ )قال الملك( kelimesi kullanılmaktadır. Muasır alim-
lerden Muhammed Mütevelli Şa’ravî (1911-1998) bu ifadenin Kur’an’ın di-
ğer mu’cizeleri gibi bir mu’cize olduğunu belirtir. Çünkü o dönemde Mısır 
kralları asâlet sahibi hanedanlardan olan Firavunlardan değillerdi. Onun 
için Kur’ân orada ‘Firavun’ yerine ‘melik/kral’ ifadesini kullanmaktadır. 
İşte bunun gibi geçmişe dair haberlerin yanında Kur’ân-ı Kerim geleceğe dair 
işâretlerde de bulunuyor. İnceleme alanı olarak üzerinde durduğumuz Rum 
Sûresinin ilk ayetlerinde sadece Rumların mağlûbiyeti ve ardından onların 
Farslara galip geleceklerini öğrenmiyoruz. Ayetlerde mevcut hal üzerinden 
geleceğe dair birçok işâret ve müjde var. Nitekim bunlardan ilkine, Haz-
reti Ömer (ra) döneminde hicri 17’nci yılda Beytü’l-Makdis’in fethiyle şahit 
olduk. Yukarda İbn Berrecan’ın dediği gibi Rum Sûresi ayetlerinde aslında 
Beytü’l-Makdis’in bütün fetihlerine işâret var. Sözkonusu fetihler çerçeve-
sinde tarihçilerin aktardığı üzere Selâhaddin Eyyûbî, Halep şehrini fethet-
tiği zaman Kadı Muhyiddin, Kaside-i Baiyyesinde Endülüslü müfessir 
İbn Berrecan’a dayanarak yakında Beytül’l-Makdis’i fethedeceğini müj-
delemiştir. Yukarda incelediğimiz üzere İbn Berrecan, vefatından yakla-
şık 47 yıl sonra meydana gelen fethin hicrî tarih yılı olan 583’ü de (1187) 
Rûm Suresinin ilgili ayetlerinden istihrâc etmiştir. Osmanlı Devleti hü-
kümranlığı döneminde de manevî işâretler benzeri suretlerde ayetlerden 
istihrâc edilmiştir. Nitekim Şam’da âlimler Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı 
fethedeceğini (1517) ِإنَّ اأَلْرَض ِللّــِه يُورِثـَُهــا َمــن َيَشــاء ِمــْن ِعبَــاِدِه َواْلَعاِقبَــُة ِلْلُمتَِّقيــَن 
“Yeryüzü Allah’ındır, ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç ise, takva 
sahiplerinindir”29 ayeti ve benzeri âyetlerden istihrâc etmişlerdir. Muhyiddin 
Arabi de el-Futuhâtu’l-Mekkiyye’sinde İbn Berrecan’ın bu istihrâcına işâret 
etmiş ve kendisi de ebced hesabını kullanarak aynı neticeye vardığını gös-
termiştir. Süleyman Ateş de İşarî Tefsir Okulu adlı kitabında İbn Berrecan’ın 
bu istihrâcına temas etmiştir. Bütün bu istihrâcları Rum Sûresi’nin ma’dûd 
ve mahdûd âyetlerinden çıkarmışlardır.

28  Bu konuda bkz. Arpa, Abdulmuttalip, “Fahreddin er-Râzi’nin İ’câzu’l-Kur’ân Anlayışı,” 
The Journal of Academic Social Science Studies, 2013. cilt: VI, sayı: 8, s. 781-800, adlı maka-
leye.

29  A’râf, 7/128.
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Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu ile 
“Problemlerimiz ve Çıkış Yolu”  

Üzerine Söyleşi

Hazırlayanlar: İsmail NARİN ∗, Abdulnasır SÜT∗∗  

İLMÎ HAYATI
Değerli Hocam; Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜ-

İFD) adına sizinle mülakat yapmak istiyoruz.
Öncelikli olarak akademik geçmişinizden bahseder misiniz? Okudu-

ğunuz ve ders verdiğiniz okullar yanında tahsil hayatınızda sizi en çok 
etkileyen kişiler kimler ya da olaylar nelerdir? Kısaca bahseder misiniz?

Bendeniz Manisa Lisesi fen kolu çıkışlı bir öğrenci iken İslam’la tanışıp 
ilmi olarak bu dini öğrenmek amacıyla İlahiyat fakültesine gözü kapalı 
olarak kayıt yaptıran biriyim. İlahiyat derken, 1970’li yıllarda lise mezunla-
rının gidebileceği iki ilahiyat fakültesi vardı. Zira o zamanki Yüksek İslam 
Enstitülerine lise mezunlarını değil sadece imam-hatip lisesi mezunlarını 
alıyorlardı. Lise mezunlarının girebildiği bu iki fakülteden birisi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi diğeri ise Erzurum Atatürk Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi idi. Ankara İlahiyat Fakültesi o zamanlar da İslamî 
kesimler tarafından “rejimin fakültesi” ve “sapık fikirlerin merkezi” gibi 
görüldüğü için ben de bunun etkisinde kalarak, dosdoğru –daha İslamî 
olarak gördüğüm– Erzurum İslami İlimler Fakültesi’ne ön kayıt yaptırmak 
için Erzurum’a gittim. Ancak orada bazı İmam-hatip lisesi mezunu arka-
daşlar, benim lise fen kolu çıkışlı olduğum için Erzurum İslami İlimler’in 
eğitimine ayak uyduramayacağımı ve bu sebeple Ankara İlahiyat’ın benim 
için daha münasip olduğunu vurgulayarak beni Ankara’ya dönmeye ikna 
ettiler ve ben de öyle yaptım. 

∗ Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı [ismailnarin@
gmail.com].

∗∗ Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı [nasr_12@hotmail.com].
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Ankara İlahiyat’a intibakım da pek kolay olmadı, zira lisede dilbilgisi 
dersini sevememiştim, bu fakültede ise Arapça, Farsça ve İngilizce olmak 
üzere üç dil öğrenme zorunluluğu vardı ve dil demek dilbilgisi demekti. 
Bu durum benim maneviyatımı kırıyordu. Özellikle rahmetli Yusuf Ural-
giray hocamız imam-hatiplileri esas alarak derslerini işliyor, bizim gibi lise 
çıkışlılar buna ayak uyduramıyordu. Bunun üzerine –bir arkadaşın tavsi-
yesi ile– Arapça hocasının daha babacan ve ders işleme tarzının liselilere 
daha uygun olduğu söylenen diğer şubeye geçtim. Bu şubede Arapça der-
sini, hocaların hocası da denen Cemal Muhtar hocamız veriyordu. Gerçek-
ten sempatik ve babacan kişiliği sebebiyle Arapça konusundaki endişele-
rim giderek azaldı ve ben de başta Arapça olmak üzere üç dil öğrenmekten 
ürküp fakülteyi bırakacak noktaya gelmişken, tekrar fakülteye ısınmaya ve 
derslere daha fazla çalışmaya başladım. 

Bu esnada memleketim olan Manisa’da başta Hatuniye Camii imam-
hatibi olan Hasan Basri Okan olmak üzere imam, vaiz ve müftü efendilerin 
meclislerinden ayrılmamaya ve onlardan istifade etmeye çalıştım. Bu güzel 
insanlar içerisinde Nurcu gelenekten Sultan Camii imam-hatibi Ali hoca, 
Muradiye Camii imam-hatibi İsmail Hakkı hoca ile Manisa’da ve İzmir’de 
vaaz veren Fethullah Gülen hoca gibileri yanında Süleymancı gelenekten 
Halit Başer ve Hüseyin Bakır, Erenköy cemaatinden Ahmet Karakullukçu 
ve bildiğim kadarıyla herhangi bir gruba mensubiyeti bulunmayan Ömer 
Temizel gibi vaizlerimiz ile Manisa müftüsü –Prof.Dr. Ali Osman Ateş’in 
babası– Mustafa Ateş ilk sırada yer alıyorlardı. 

Memleketimde bu hocalarımızdan istifade ederken, Ankara İlahiyat’ta 
muhterem hocamız Mehmed Said Hatiboğlu ile tanıştırılmış olmam benim 
düşünce dünyamda bir başka dönüm noktası oldu. Bu arada ikinci sınıftan 
itibaren Ankara Ulucanlar semtindeki Yenicami imam-hatibi Bitlis’li Tahir 
Silahtaroğlu’ndan medrese usulü sarf-nahiv öğrenimi görmeye başladım. 
Bununla da yetinmeyip Ankara Hacı Bayram Camii’nin alt kısmında, An-
kara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arap dili bölümü okut-
manı Muzaffer hocamızdan Arapça dersleri aldık. Manisa’da yazları, hem 
Süleymancı gelenekten gelen Hasan Basri Okan hocamızdan hem de Nur-
cu gelenekten gelen Ali hocamızdan sarf-nahiv, fıkıhtan “el-Lubâb” ve ben-
zeri dersler almaya devam ettim. Ayrıca fakültedeki Arapça hocamız Ce-
mal Muhtar’ın Irak Kültür Merkezi’ndeki Arapça kurslarına devam ettim.
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Arapça öğrenimini sürdürürken, Mehmed Said Hatiboğlu hocamızın 
gramer ile ilgili bu çalışmaları yavaşlatıp, metin okumaya ağırlık vermem 
gerektiğine dair tavsiye ve telkinleri benim için fevkalade yararlı oldu. 
Bu amaçla gerek klasik gerek modern Arapça metinlere ağırlık verdim. 
Bu amaçla “Şerhu Nûri’l-îzâh” ile Dr. Subhî es-Sâlih’in “Ulûmu’l-Hadîs ve 
Mustalahuh” ve “Ma’âlimü’ş-Şerî’ati’l-İslâmiyye” adlı eserlerini, İmam el-
Gazalî’nin “el-İktisâd fi’l-İ’tikâd” adlı eserini, bu eserlerin Türkçe tercüme-
leriyle karşılaştırarak okumaya başladım. Bunların yanında çeşitli Arapça 
dergi ve gazetelerin diline de alışmaya çalıştım. 

Bu noktada gramer ağırlıklı geleneksel medrese öğretiminin aksine be-
nim belli bir gramer öğreniminden sonra ağırlıklı olarak Arapça metinler 
okumaya yönelmemin isabetli olacağını telkin eden Mehmed Said Hati-
boğlu hocamızın bu müdahalesinin fevkalade isabetli olduğunu bilhassa 
vurgulamak gerekir.

Arapça konusunda bu gelişmeler olurken, İngilizcede de güzel ge-
lişmeler yaşadım. Öncelikle hocamızın bizim İngilizceye ilgi duymamı-
zı ve bu dili sevmemizi sağlayan yaklaşımına özellikle işaret etmek ge-
rekir. Her zaman kendisini saygıyla andığım Ayşe İnci Güner hocamız 
“çocuklar bu dil bilme meselesi ülkemizde belli kesimlere ait bir ayrıcalık 
gibi algılanıyor, ben ise sizlerin –yani bizim gibi Anadolu’nun mütevazı 
taşra şehir ve kasabalarında gelenlerin– de Batı dillerini iyice öğrenmeni-
zi istiyorum” diyerek bizleri motive etmek için sürekli çaba harcamasını 
unutamam. Bu motivasyon çabaları etkili olmuş olmalı ki, A-B-C kurla-
rı şeklinde üç yıl süren İngilizce öğrenimine rağmen, iki yıl daha onun 
derslerine misafir olarak girerek İngilizcemi beş yıl boyunca sürekli olarak 
pekiştirmeye çalıştım.

Tıpkı Hacı Bayram Camii altında Arapça kursu aldığımız gibi, yine 
Hacı Bayram’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve Batı’da oku-
duğu için İngilizcesi iyi olan Ali bey ile ODTÜ de okutman olan bir hoca-
mızdan İngilizce dersleri aldım. Bunlara ek olarak Türk-İngiliz Derneği/
British Council tarafından verilen İngilizce kursunu da tamamladım. Ay-
rıca ileriki yıllarda SEGEM adlı kuruluşun Sanayi bakanlığı çalışanları için 
düzenlediği İngilizce kurslarına da katılarak bitirdim.

Hocalarımızın nezaretindeki bu öğrenim faaliyetlerini canlı tutmak ve 
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öğrendiklerimizi pratiğe aktarabilmek için, fakülteye girdiğimden bu yana 
sürekli ve asla kesintiye uğratmaksızın Arapça radyo yayınlarını takip et-
meye itina gösterdim.

Allah’ın yardımı ve inayetiyle, ilk sene yabancı diller ve bilhassa Arapça 
yüzünden neredeyse fakülteyi bırakma noktasına gelen bir öğrenci olarak, 
son sınıfta İbn Kuteybe’nin “Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadîs”ini tercümeye cüret 
edecek kadar kendisine güven duyan bir noktaya gelmemiz hocalarımız 
adına fevkalade gurur verici olsa gerektir.

Tabiatıyla 70’li yılların siyasi ve ideolojik atmosferi uyarınca filizle-
nen İslamcılık ve Şeriatçılık dalgasının etkisiyle pek çokları gibi ben de 
Şeriat’ı temsil ettiği düşünüle gelen Fıkıh’a yönelip, alanla ilgili literatürü 
toplamaya başlarken, üçüncü sınıfa geldiğimde kesin bir yön değişikliği 
yaparak Hadis alanına ağırlık vermeye karar verdim. Bu kararda hem Ha-
san Basri Okan hocamın yönlendirmesinin hem de Mehmed Said Hatiboğ-
lu hocamın etkileyici kişiliğinin, sıra dışı ilmi titizliğinin, engin araştırma 
ruhunun, sarsılmaz hedef duygusunun ve tavizsiz tenkitçi zihniyetinin 
belirleyici rolü oldu. Hasan Basri Okan hocamın bu konuda bana söyle-
diklerini mealen de olsa aktarmayı da bir vefa borcu olarak görüyorum:

“Hayriciğim! Fıkıh’a iyi kötü bir ilgi her yerde var. Zira medreselerde, 
Diyanet eğitim merkezlerinde, ilahiyat fakültelerinde iyi kötü bir fıkıh öğ-
retimi yapılıyor. Fıkıh hemen herkesin ilgi duyduğu bir alan. Ama Hadis 
– Sünnet alanı sahipsiz, ilgi bekliyor. Bana kalırsa sen gel Hadis alanını 
seç, bu suretle hem de Rasulullah Efendimiz’in Sünneti’nin bereketine nail 
olursun! “.

İşte bu gelişmeler benim akademik kariyerimin de başlangıcı oldu. 
Artık o andan itibaren hadis alanına dair Arapça, Türkçe, Osmanlıca, 
İngilizce literatürü maddi imkânlarımızın elverdiği ölçüde toplamaya ve 
bir hadis kitaplığı kurmaya başladım. Öte yandan Hatiboğlu hocamızdan 
azami istifade edebilmek için fakültedeki derslerle yetinmeyip fakültede 
odasında ve daha sonra evlerinde devam eden hoca-talebe ya da üstad-
tilmiz ilişkisi giderek gelişti.

 Mehmed Said Hatiboğlu hocamız, ben yazları memlekete dönerken ya 
da bir yere giderken daima elime oradaki kütüphanelerde mevcut olan ve 
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benim görmemi istediği elyazmalarının bir listesini tutuştururdu. Bu çerçe-
vede 6000 küsur elyazmasını barındıran Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 
pek çok nadir elyazmasını görme imkânım oldu. 

Mezuniyet tezi için de işte Manisa’daki bu elyazmalarından olan es-
Suyûtî’nin “Kitabu’l-Bâhir fi Hukmi’n-Nebiyyi (s.a.v) bi’l-Bâtıni ve’z-Zâhir” 
adlı elyazmasının tahkikli neşrini önerdi. Bu elyazmasının İstanbul’daki 
iki nüshasını da elde ederek üç nüsha üzerinden tahkik ve tahricini me-
zuniyet tezi olarak hocama sundum. Mehmed Said Hatiboğlu hocamız 
daha sonra bu tezi yurtdışında düzenlenen Sünnet ile ilgili bir sempoz-
yuma giderken yanında götürmüş ve Abdulfettah Ebu Ğudde hocaya bir 
nüsha takdim etmiş. Yıllar sonra bu mezuniyet tezi Mısır’da Daru’s-Selam 
yayınları arasında basıldı, ancak kitabın kapağında mutlaka “Tahte işrâf 
el-Ustaz ed-Duktur Muhammad Saed Khatiboglou (tez danışmanı: Prof.
Dr. Mehmet Said Hatiboğlu)” ibaresinin yer alması gerektiğini hem yayı-
nevine hem de Ebu Ğudde hocaya rica etmeme rağmen nedense bu ibare 
yer almadı, ama kapağa Ebu Ğudde hocanın ismi kondu, hatta benim bu 
mütevazı çalışmam söz konusu yayınevinin yayınladığı Ebu Ğudde’nin 
eserleri listesinde göründü.

Mezuniyet sonrası ise herhangi bir yerde görev almayarak, Hadis ala-
nında başladığım doktora çalışmalarını sürdürmek ve doktora tezi öncesi 
zorunlu olan dört seminer çalışmasını hazırlamak için bir yıl bir vakıftan 
aldığım bursla karın tokluğuna geçindim. Daha sonra fakülteye asistan 
olarak atandım ve Cenab-ı hakk’ın lütfu ile akademik çalışmalarımızı 
sürdürerek bugünlere geldik.

METODOLOJİ

Sahip olduğumuz metotların, anlama ve düşünme biçiminin dini 
doğru anlama ve yorumlama hususunda yetersiz olduğu, geleneğin 
üretmiş olduğu düşünceye, metodolojiye sığınmanın ümmetin yeniden 
kurtuluşu için yeterli olamayacağı tezini paylaşıyorsunuz. Özellikle Ha-
dis alanında bunu ifade ediyorsunuz. Bu bağlamda usul ve asıl anlayı-
şımızı belirleyen uluhiyyet tasavvurumuzda veya inanç ilkelerimizde 
doğru anlama ve yorumlamalarımıza imkân verecek bir metodolojiye 
ihtiyaç var mı? 
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Kesinlikle böyle bir metodolojiye ihtiyaç vardır, özellikle İslam üzerine 
fikir üreten ilim ve fikir erbabı için bu ihtiyaç hayati önemde bir ihtiyaçtır. Zira 
ilk asırlardan beri Müslümanların karşılaştıkları sıkıntıların, sapmaların, 
çalkantıların ana sebepleri arasında “zihniyet ve metot” konusundaki ye-
tersizlikler ilk sıralarda yer almaktadır. Tabiatıyla İslam konusundaki bilgi 
kaynaklarımızın neler olduğu ve bu bilgilerin ilmi değeri gibi konuları içe-
ren “epistemoloji” alanı da metodolojinin ayrılmaz bir parçası olarak aynı 
kritik önemi haizdir. 

Daha da ileri giderek diyebilirim ki Çağdaş İslam Dünyası; İslam 
Düşüncesi ve İslamî İlimler alanındaki epistemolojik ve metodolojik prob-
lemlerine makul ve etkili çözümler üretemediği sürece şu andaki durumu 
bile muhafaza edemeyecek ve kaçınılmaz olarak tam bir çöküş yaşayacak-
tır. Nitekim son yüzyılda Batı modernitesinin meydan okumalarına cevap 
veremeyen ve hemen her alanda tam bir başarısızlık örneği teşkil eden elli 
küsur İslam ülkesinin giderek kötüleşme eğilimi gösteren siyasi, sosyal ve eko-
nomik yapıları ve durumları, bu tehlikenin çok ta uzakta olmadığının bir 
işareti sayılabilir.

Dinî ilimlerde “kadim” ile irtibatımızı nasıl sağlayabiliriz? Bu gün 
biz Müslümanlar “keşf-i kadîm”i ne kadar başarabiliyoruz? Yenilikçi-
lik ve gelenekçilik kalıplarının günümüz İslam düşüncesi için sağlıklı 
bir ayırım mıdır? Eğer, değilse akademik çalışmalarda bu ölçülerin etki-
sinden nasıl korunabilir? 

Niye sadece “kadim”in keşfi?, kadim’in rüçhanı nedir? Bir şeyin 
“kadim” olması onun değerli, “cedid” olması değersiz olduğu anlamına 
mı gelir? şeklindeki sorularla işe başlamak son derece yararlı olacaktır. 
Zira kadim’in Müslümanlar nazarında daima değerli olması ve “cedid”e 
daima kuşku ile bakılması ilmi ve objektif bir yaklaşım olmaktan ziyade, 
psikolojik hatta psikopatolojik bir tutumdur. Zira bir fikrin değerinin ve 
hakikat olma iddiasının ölçüsü onun üzerinden şu veya bu kadar zaman 
geçmiş olması değildir. Bilakis ölçü bir fikrin dayanaklarının sağlam ve 
kendi içinde tutarlı olup olmadığıdır, ve tabii aynı zamanda sağlıklı çö-
zümler üretme kapasitesi de bu açıdan önem arz etmektedir. Bu  açıdan 
bakıldığında “kadim olan ne varsa doğru ve yararlı, cedid/yeni olan ne 
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varsa yanlış ve zararlıdır” denemeyeceğine göre, mesele kadim veya cedid 
olanın değil “hakikat”ın keşfi olmalıdır. 

Bu yüzden soruyu aslında tekrar şu şekilde sormak gerekir: Müslüman-
ların hakikatı keşfetme arzu, istek ve iradeleri var mıdır? Var ise yeterince 
güçlü müdür? Bu noktada İslam Dünyasında etnik veya dini-mezhebi her 
makro, mikro ve nano grubun, hakikati tek başına elinde bulundurduğu 
iddiasını her gün defalarca ve çeşitli şekillerde dile getirdiği göz önüne 
alınacak olursa, ortada ciddiye alınabilecek bir hakikat arayışından söz et-
menin mümkün olmadığı sonucuna varmak yanlış olmayacaktır.

Mamafih “kadim”in keşfini önemseyenler için şuna işaret etmekte de 
yarar vardır: Hangi kadim? Gerçekten de kadim’i önemseyenler 14 asırlık 
kadim’i bir bütün olarak mı sahiplenmektedirler? Yoksa herkes kendi ka-
dim’inden mi söz etmekte, herkes kendi kadim’inin propagandasına mı 
çalışmaktadır?

Bildiğim kadarıyla mesela Şiî, Sünnî, İbadî, Mutezilî; Zeydî, Sufî, Felsefî 
bütün kadimleri -aralarında ayırım yapmaksızın- kendi kadim’i olarak gö-
ren ve bu kadim’i keşfederek ona sahip çıkan ilim ve fikir erbabı neredeyse 
yok denecek kadar az İslam Dünyasında.

Öte yandan “kadim” ya da “gelenek”e – Fazlurrahman’ın İslam ve 
Çağdaşlık adlı eserinde haklı olarak “bin yıllık kutsal ahmaklık” şeklinde 
eleştirdiği patolojik yaklaşımın etkisiyle -  onu kutsayarak, yücelterek, onu 
dokunulmazlık zırhına bürüyerek değil, yine Fazlurrahman’ın aynı ese-
rinde “bize aydınlanmış bir muhafazakarlık gerekir” diyerek işaret ettiği 
üzere, sorgulamayı ve ilmî tenkidi ihmal etmeksizin yaklaşmak da gerekir.

Bu konuda yeri gelmişken ilgilenenlere duyuralım ki, “Çağa Destursuz 
Girenler” ve “Üçüncü Yol Mukaddimesi” adlı son çıkan iki kitabımızda bura-
da söylediklerimizi destekleyen makaleleri bulmak mümkündür.

Günümüz dinî ilimlerin kendilerinden beklenen taleplere cevap ve-
rebilmesinin imkânı nedir? Bu bağlamda değişik zamanlarda öğretim 
üyesi olarak bulunduğunuz Arap dünyası ile ülkemizdeki İslamî ilim-
ler üzerinde yapılan çalışmaları umut verici buluyor musunuz? 
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Ne ülkemizde ne de diğer İslam ülkelerinde, İslamî ilimler üzerinde 
yapılan çalışmaların bir bütün olarak bakıldığında pek umut verici oldu-
ğunu söylemek mümkün değildir. Daha doğrusu el-Cabiri’nin dediği gibi 
“hasılı tahsil” ve “malumu ilam” kabilinden tasvirî çalışmalarla ya da bi-
linenlere tek kelime eklemeksizin yapılan “geçmişi tekrar” niteliğindeki 
derlemelerle İslam Dünyasının bir yere varması mümkün değildir. Araş-
tırmacı, sorgulayıcı ve tenkitçi bir zihniyet ve metoda sırt çeviren, hatta 
düşmanlık besleyip buğz eden İslam Dünyasının bu akıl tutulmasının yine 
el-Cabiri tarafından “geviş getiren akıl” şeklinde nitelendirilmesi hiç de 
yersiz ve isabetsiz değildir. Hele ülkemizde son zamanlarda İlahiyat fa-
kültelerinde skolastik ve dogmatik zihniyeti yerleştirmek için YÖK eliyle 
operasyon yapacak kadar gözü dönmüş bağnazların iktidar kurumlarında 
baş tacı edildiği ülkemizde ümitvar olmak o kadar kolay olmasa gerektir. 
Mamafih bütün İlahiyat camiasının tek ses halinde, yapılmak istenen bu 
operasyona karşı çıkması ve direnmesi, gelecek konusunda bütün ümit-
lerin kaybolmadığını da göstermektedir. O halde denebilir ki ortada ümit 
verici bir durum yoksa, o ümidi var etmek hepimizin görevi olmalıdır.

Batıda İslam araştırmaları konusunda yapılan çalışmaların sahipleri-
nin yani oryantalistlerin normal bir İslam âlimi gibi algılanması sorunu 
var. Sizce, dinî ilimler alanında yapılan çalışmaların şekillenmesinde 
bu algının etkisinden söz edebilir miyiz? Oryantalistlerin bu çalışma-
larla ifade ettikleri “İslam düşüncesini inşa etme” sorununa nasıl bakı-
yorsunuz?

Ben İslam araştırmalarındaki oryantalist etki konusunu iki yönden 
değerlendirmeyi tercih ederim: Birincisi bu etkinin mahiyeti, alanı ve 
derinliği; ikincisi bu etkinin sonuçları. İlk olarak ben bu etkinin aşırı bir 
biçimde abartıldığı, hatta bunun her türlü eleştirel yenilikçi çabayı engel-
lemek için bir söylem olarak araçsallaştırıldığını söyleyebilirim. Bu etki 
abartılmaktadır, zira ülkemizde bırakın sokaktaki vatandaşı üniversitede-
ki öğretim üyeleri bile kitap okumamaktadır. Okuduğunu varsaysak bile 
İlahiyat camiası da dahil üniversitelerimizde Batı dillerinde yayınları takip 
eden veya edebilecek kadar dil bilen kaç kişi vardır? Tercümeler yoluyla 
bir etkilenmeden söz edecek olsak bile, Türkçeye tercüme edilen oryanta-
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list çalışmalar fevkalade sınırlıdır.

Ama bütün bunları bir tarafa bırakarak, bu oryantalist etkiyi abartan-
lara sormak gerekir: 

Bu iddia ilahiyat camiasını aşağılamak anlamına gelmez mi? Zira bu 
söylem oryantalistlerin eserlerini okuyanların aptal ve okuduklarının yan-
lışlarını göremeyecek kadar kör olduğunu ima eden bir söylemdir. 

Bu iddianın altında, Müslümanlar ne yazarsa doğru, oryantalistler ne 
yazarsa yanlıştır şeklinde marazi bir bakış açısı vardır.

Bu iddia sahipleri oryantalizmi de tanımamaktadırlar, zira İslam üze-
rine yazan ve Müslüman olmayan her Batılıyı oryantalist zannetmekte-
dirler. Halbuki Batı’da oryantalistlerin İslam konusunda yazdıkların ciddi 
olarak eleştiren gayr-i Müslim pek çok Batılı ilim adamı da vardır.

Kaldı ki bu iddia sahipleri oryantalistleri de tanımamaktadır, zira içle-
rinde Müslümanları kızdırıp öfkelendirecek şekilde garazkar davrananlar 
olduğu gibi, kraldan ziyade kralcı deyimini doğrularcasına Müslümanlar-
dan da beter bir iyimserlikle yazanlar, hatta onlara şirin görünmek iste-
yenler de az değildir. Bir de bu ikisi arasında orta bir yol izleyenlerin var-
lığını da unutmamak gerekir. Bu konuda da arzu edenler Alternatif Hadis 
Metodolojisi adlı eserin sonundaki “Oryantalist Teknikler” kısmında daha 
geniş malumat bulabilirler.

HADİS

Öncelikle “Rasûlullâh’ın sünneti”nden ne anlamalıyız? Sünnet’in 
çağımıza taşınması konusundaki tespitlerinizi ve görüşlerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Bu ve benzeri soruların cevabı niteliğinde olmak üzere kaleme alınmış 
olan İslam Düşüncesinde Sünnet – Eleştirel Bir Yaklaşım - adlı esere bakılması 
yeterli olacaktır.

Mamafih özetle de olsa Sünnet konusunda şu hususlara dikkat çek-
mekte yarar vardır:

Kur’an bir tomurcuk ise Sünnet de onun gonca gibi açılmış halidir.
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Sünnet ve Kur’an birbirinden bağımsız değil birbiriyle etle tırnak gibi-
dir. Sünnet’in merkezinde Kur’an vardır. Kur’an’a uyan büyük ölçüde ve 
öncelikli olarak Sünnet’e uyma görevini ifa etmiş sayılır. Dolayısıyla ikisi 
arasındaki organik ilişkiyi bozmak Sünnet’in bizatihi ruhuna aykırıdır.

Hz. Peygamber’in her yaptığı ve söylediği Sünnet kapsamına dahil 
değildir. Bu konuda hem İslam Düşüncesinde Sünnet adlı çalışmamızda 
hem de İbn Aşur’un İslam Hukuk Felsefesi adıyla tercüme edilmiş olan 
Makasıdu’ş-Şeriati’l-İslamiyye adlı eserinde geniş malumat vardır.

Sünnet’in ana kaynağı hadis kitapları değil, öncelikle Kur’an-ı Kerim, 
sonra ameli-mütevatir sünnetler, üçüncü sırada ise hadis rivayetleri gelir.

Hadis-Sünnet özdeş değildir, hadis rivayetleri Hz. Peygamber’in döne-
mi hakkında bize her konuda bilgi sunan nakli bilgi manzumesidir.

Sünnet şekil ve lafızdan önce ilke, amaç, değer, metot ve hedeftir.

İslam Dünyasında egemen olan Sünnet anlayışları yukarıdaki tespitler 
ışığında gözden geçirilmeye, tashihe ve güncellenmeye muhtaçtır.

Sizin klasik hadis metodolojisini tenkit ettiğinizi ve yeni metodoloji 
inşa etme çalışmalarınızın bulunduğunu biliyoruz. Hadis alanında yeni 
bir metodolojiye niçin ihtiyaç vardır?

Bu iki sorunun cevabı için yazılmış olan iki esere bakılması yeterli ola-
caktır: İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi ve Alternatif Hadis Metodolojisi.

Öncelikle belirteyim ki benim tenkit süzgecinden geçirmeye çalıştığım 
usul, egemen geleneksel usul olup, bu usul anlayışı da aslında sadecec 
Ehl-i hadis’in usulüdür. Ama bunun yanında usulcülerin (usulu’l-Fıkh ve 
usulu’d-Din ulemasının) daha kapsamlı ve daha gelişmiş olan ama neden-
se ısrarla nisyana mahkum edilmiş ve edilmekte olan hadis usulleri de 
vardır. İşte ben sadece Hadis ehlinin isnad merkezli usul anlayışlarıyla ye-
tinmeyip, bu üç akımın hadis usulü anlayışlarını mezcederek, hem isnad 
hem de metin tenkidine hak ettiği önemi veren bir yaklaşımın tesisinin 
mümkün ve gerekli olduğunu, ayrıca çağdaş araştırmaların sonuçlarını 
da bu kapsamda ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. İşte bu iki 
eserden birincisinde ülkemizde İmam-hatip okullarında ve İlahiyat fakül-
telerinde kurumsal olarak resmen talim ve telkin edilen, ayrıca muhtelif 
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cemaat, tarikat ve grupların iç eğitimlerinde esas alınan hadis usulünün 
eksik ve aksayan yönlerini tespite çalıştım, ikincisinde ise, bugün İslam 
dünyasında nasıl bir hadis usulü anlayışının izlenmesi gerektiğine dair 
teklifimizi sunmaya çalıştık.

Kur’an dışı vahiy hakkında görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Bu bağ-
lamda kutsî hadis literatürünü nasıl anlamalıyız? Hadisin hangi kısmı-
nın vahyi hangi kısmının beşeri bir ürün olduğunu tespite imkân var 
mıdır? 

Vahyi, insanlara Allah tarafından “ed-Din” olarak gönderilen öğreti 
olarak tanımlayacak olursak, bu manada Kur’an dışı vahyin son derece 
sınırlı, hatta yok denecek kadar az olduğunu söyleyebilirim. Ama Allah 
ile peygamberi arasındaki dua, rüya, ilham, v.b. şeklindeki iletişim kas-
tediliyorsa, bu tür bir iletişim sıradan Müslümanların da yaşayabileceği 
tecrübeler olarak tamamen “öznel” olmak durumundadır, yani “ed-Din” 
kapsamına dâhil edilmesi doğru değildir. Tabiatıyla Kur’an dışı vahiy ko-
nusundaki bilgi kaynaklarımız ağırlıklı olarak rivayet malzemesi tarafın-
dan temin edildiği için, usûl ulemasının zannîlik kategorisinde değerlen-
dirdiği bu rivayetlerin böylesi önemli bir konuda kesin bir bilgi kaynağı 
olarak kullanılması da pek isabetli olmasa gerektir.

Sahih hadisin kriterlerinden birisi de Sünnet’in Kur’an’la uyumlulu-
ğu ilkesidir. Hadis literatürünün oluşum aşamasında bu ilkeye yeterin-
ce riayet edildiğini düşünüyor musunuz? 

Gerek klasik dönemde gerekse çağdaş dönemde hadis kaynakları ve ri-
vayetleri konusunda yapılan ve yapılmakta olan tartışmalara bakıldığında, 
sahabe döneminden sonra bu ilkeye yeterince riayet edildiğini ifade etmek 
hayli zordur. Nitekim usûl (Usûlu’d-Dîn ve Usûlu’l-Fıkh) uleması dışında 
bu hususa dikkat çeken hadis imamlarının sayılarının bir elin parmakları-
nı dahi geçmeyecek kadar az olması da bu tespiti doğrulamaktadır.

Resûl-i Ekrem’in Sünneti “nass” olarak kabul edilebilir mi? Nass 
olarak kabul edilemeyecekse bilgi kaynağı olarak nasıl bir kategori teş-
kil eder?
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Bildiğiniz gibi Sünnet kavramı efâl-i mükellefîn kategorilerinden biri 
değil, bu kategorilerin tamamını kapsayan ve daha fazlasını da ihtiva eden 
bir “şemsiye kavram”dır. Hatta “İslam Düşüncesinde Sünnet” adlı eserde 
izaha çalıştığımız üzere, Kur’an’ı da içine alan bir model, hem de uygu-
lamalı bir modeldir. Bu bakımdan Sünnet’in Kur’an’a bakan yüzü konu-
sunda daha kesin bir bilgi sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Sünnet’in 
nesilden nesile aktarılan tatbikatlarla ilgili kısmında da büyük ölçüde 
Müslümanlar müttefik olduğundan bu alanda da daha güvenilir bir bil-
gi kaynağına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Geriye hadis kaynaklarını 
ve diğer eserleri dolduran ve “ahad” kategorisinde değerlendirilen “hadis 
rivayet malzemesi” kalmaktadır. Bu malzeme de bilhassa usûl uleması-
nın geliştirdiği yöntemler çerçevesinde ele alınacak olursa, İslam’ın temel 
öğretileriyle uyumlu oldukça geniş bir malzemeye de sahip olmuş olaca-
ğımızı söyleyebiliriz. 

O halde Sünnet konusunda bilgi kaynaklarımızı, bu kaynakların hiye-
rarşisini ve bilhassa rivayet malzemesinin incelenmesinde esas alınacak 
yöntemleri tartışarak yönümüzü belirlememizin pekala mümkün ve hatta 
gerekli bir şey olduğunu söyleyebiliriz.

Eserlerinizde “Ehl-i hadis” nitelemesinde daha çok kimi kastediyor-
sunuz? Eğer fıkıh ve kelam ekolleri bu nitelemenin dışındaysa, eleştiri-
lerinizin pek çoğunun karşılığının olmadığı söylenebilir mi?

Evet söylenebilir, zaten bu yüzden son yıllarda hadis ulemasının usûlü 
yanında Usûlu’l-Fıkh ve Usûlu’d-Dîn ulemasının hadis konusundaki me-
todolojik yaklaşımlarına dikkat çekmeye çalışıyorum. Aslında bunu ya-
parken ilk başta tartıştığımız “kadim”i keşfetme çabasının nasıl olması 
gerektiğine de bir örnek verilmiş olmaktadır. Mamafih hadis ulemasının 
da henüz tam olarak kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmadığını söylemek 
gerekir. Onlar arasında da usûl uleması gibi düşünen – mesela el-Fakîh 
ve’l-mutefakkıh’taki Hatîb el-Bağdâdî gibi – hadis ulemasının varlığını keş-
fetmek mümkün olabilecektir.

Ehl-i sünnet’in Ehl-i hadis’ten ibaret olmadığını biliyoruz; Ehl-i 
hadis’in hadis anlayışına ve hadislerin tespiti metodolojisine yönelik 
eleştirilerinizi Ehl-i sünnet’in bütününe teşmil ettiğinizi söyleyebilir 
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miyiz?

Elbette ki hayır! Hatta dediğim gibi Ehl-i hadis’in tamamına bile 
teşmil ettiğimi söyleyemem. Ben daha ziyade son asırlarda Sünnî İs-
lam Dünyasında yaygınlaşmış olan “egemen hadis anlayışı”na yönelik 
değerlendirmelere ağırlık veriyorum. Bu sebepledir ki son yıllarda yurt 
içinde ve dışında verdiğim hadis derslerine İslam Düşüncesi ve İslamî 
İlimler alanındaki makro gelenekler (Şiî-Sünnî-İbadî, Mutezilî-Zeydî) 
ile mesela Sünnîlik içerisindeki mikro geleneklere (Hanefî, Malikî, Şafiî, 
Hanbelî, Zahirî, Eş’arî, Maturidî, Selefî, Sufî) ve hatta nano geleneklere 
(Rufai, Nurcu, Süleymancı, Nakşi, İhvancı, Hizbu’t-tahrirci, Kur’ancı- Me-
alci gibi tarikatlere, cemaatlere ve diğer dini gruplara) dikkat çekerek, dur-
duğumuz yeri görmemizi ve ağacı görüp ormanı gözden kaçırma hatasına 
düşmememizi temin etmeyi kendime adet edinmiş durumdayım. Dola-
yısıyla ne Ehl-i hadis ne dört fıkıh mezhebi, ne iki kelam mezhebi, ne su-
filer tek başına Ehl-i sünnet’i temsil edemez, çünkü Ehl-i sünnet bunların 
toplamının adıdır.

Mamafih Ehl-i sünnet akidesinin oluşumunda Ehl-i hadis’in belirleyici 
rolünü de inkâr etmemek gerekir. Bu konuda “Ehl-i Sünnet’in Kurucu Ata-
ları” adıyla yayınlanmış olan doktora tezimde geniş bilgi bulabileceğinizi 
de bu vesileyle bilginize sunmak isterim.

Hadis metinlerine yönelik fıkıh ve fıkıh usulü literatüründe yer alan 
eleştirel ölçülerin geçmişte metin tenkidi yapılmadığı söylemini geçer-
siz kıldığını söyleyebilir miyiz? Bu bağlamda hadislerde metin tenkidi-
nin pek yapılmadığı eleştiri hususunda görüşünüz nedir?

Önce “geçmişte metin tenkidi yapılmamıştır” şeklinde bir söylem olduğunu 
ben duymadığımı itiraf etmeliyim. Benim de hararetle savunduğum tez ise 
“Ehl-i hadis isnad tenkidine önem verdiği kadar metin tenkidine önem 
vermemiştir” şeklindedir ki, bu ikisi aynı değildir. Nitekim geçmiş yıllar-
da çeşitli ilmi mahfillerde bu tezi savunduğumda katı muhafazakar gele-
nekçi meslektaşlarım bu eleştiriyi “fıkıh ve fıkıh usulü” ulemasının metin 
tenkidi yaptığını söyleyerek savuşturmaya çalışmışlarsa da, dikkat edilir-
se ben fıkıhçı veya kelamcılardan değil, hadis alanında egemen olan hadis 
imamlarının “yeterince” metin tenkidi yapmadığından söz ettiğim için, 
onların bu savunmalarının bir işe yaramadığını söyleyebilirim.
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Hadis külliyatında yer alan bazı hadislerin İslamî ilimler geleneği 
içinde de eleştirildiği ve bazılarının zayıf bulunduğu bilinmektedir. 
Ancak, günümüzde bazı hadislerin mesela “recm” gibi, “gayr-i insanî” 
kriterine dayanılarak reddedilmesi ve bu yöntemin, daha sonra “el kes-
me” cezasını içeren Kur’an âyetlerinin de benzer kriterlerle reddedilme-
si tehlikesini doğurabileceği endişesine katılıyor musunuz?

Bu endişeler tamamen haksız değilse de, recm konusundaki eleştirile-
rin de yabana atılacak cinsten olmadığını itiraf etmek gerekir. Sanırım recm 
cezasının sorgulanmasında bu “gayr-ı insanî”lik motive edici bir unsur 
olmuşsa da, asıl sorgulanma sebebinin metodolojik mülahazalardan kay-
naklandığını söylemek mümkündür. Nitekim insanî-gayr-ı insanî tartış-
masının açıkça söz konusu edilmediği ilk asırlarda –mesela Mutezile’nin– 
bu konudaki rivayetleri tartışmaya açmış olması, meselenin epistemolojik 
ve metodolojik boyutunun belirleyici olduğunu gösterse gerektir.

Hadislerin sıhhatini tespit konusunda “akla arz” meselesi yeterli bir 
kriter mi, bu kriterin kendi içinde bazı problemler taşıdığı söylenebilir mi?

İsnad tedkikinin bünyesinde problemleri barındırmadığını kim 
söyleyebilir? Eğer mesele izafilik/görecelilik meselesi ise, aynı görecelilik is-
nad ve ravi tedkiklerinde de söz konusudur. Yanlış olan,  sıkıntıların metin 
tenkidi ve özellikle akla arz söz konusu olduğunda gündeme getirilmesi, 
ama isnad ve ravi tenkidi konusundaki sıkıntıların görmezlikten gelinme-
sidir. Özetle ravi bir insan, raviyi ve rivayetini değerlendiren muhaddis de 
yine bir insan olduğu sürece, iki değişkenin birbirleriyle ilgili değerlendir-
melerinden değişmez matematik kesinlikte bir sonuç beklemek akla man-
tığa aykırı olur. O yüzden makul sınırlar içerisindeki problemlere alışmalı, 
bu problemlerle yüzleşmeli ve çözümü için makul yöntemler geliştirme 
yolunda gerekli adımlar atılmalıdır. Yoksa “korkunun ecele faydası yok” 
deyişi uyarınca, hadis rivayet malzemesinin günümüzde yeniden gözden 
geçirilmesi yönündeki taleplere kulak tıkamakla bu problemler asla or-
tadan kalkmış olmayacaktır, aksine kartopu gibi giderek büyüyecek ve 
iş içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Bu sebeple rivayet malzemesi ko-
nusundaki sorgulayıcı ve eleştirel çabalara kategorik olarak karşı çıkmak 
yerine, bu çabaların makul ve ilmî esaslar dahilinde sürdürülebilmesinin 
imkânlarını hazırlamak daha akıllıca bir yaklaşım olacaktır.
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FIKIH

Fıkıh ilmine olan ilginiz bilinmektedir. Bunu en bariz bir şekilde 
Ahir Zaman İlmihali adlı eserinizde görmek mümkündür. Bu eserin, il-
mihal literatüründe hangi boşluğu doldurmak veya nasıl bir meydan 
okumaya cevap vermek için yazdığınız hususundaki görüşlerinizi öğ-
renebilir miyiz?

Bu ilmihalin doldurmak istediği boşluğu görmek için önce İslamiyat 
dergisinin “Türkiye Dindarlığı” dosyasında yayınlanmış olan “İlmihal 
Dindarlığının İmkanı” başlıklı makaleye bakmak yeterli olacaktır.

Bu ilmihal hem moderniteye hem de geleneksel İslam anlayışına eleşti-
rel bir şekilde yaklaşarak, 20. yy’da yaşanabilir ve sürdürülebilir bir müs-
lümanlık tasavvurunu inşa etmek amacıyla atılmış mütevazı bir adımdır. 
Tabiatıyla bu ilmihalin daha önceki ilmihallerden farkını ortaya koyan bir 
metne internet ortamında ulaşmak mümkündür, o metinde detaylı olarak 
bu hususlara işaret edilmiştir.

Ahir Zaman İlmihali bize nasıl bir fıkıh tasavvuru sunmaktadır?

Hayatın içinden, hayatı olumlayan, hayatın tamamını kuşatmayı amaç-
layan, çağdaş-güncelleştirilmiş, mezhepçi olmayan, bütün mezhepleri ve 
çağdaş İslam düşüncesindeki gelişmeleri İslam geleneğinin saygın bir par-
çası olarak gören, Kur’an ve Sünnet merkezli, politik olarak muhalif, ente-
lektüel olarak eleştirel bir kültürü esas alan, gereksiz detaylara ve kılı kırk 
yarma zihniyetine kapalı, Metafizik alan - Ahlak alanı - İbadetler alanı - Mua-
melat alanı şeklinde konuları önem ve değer sıralamasına tabi tutan, ilmi-
hallerde ihmal edilmiş olan ilk iki alana fıkhî konulardan daha fazla ağır-
lık vererek, bozulmuş olan dengeleri yeniden kurmaya çalışan, bu çağın 
insanına onun dili ve kavramlarıyla hitap eden, çağdaş İslam düşüncesi-
nin ürünlerinden istifade etmeyi ihmal etmeyen mütevazı bir başlangıçtır.

Sizi bu eseri hazırlamaya iten sebep ve saikleri düşündüğümüzde 
müslümanların ferdî ve toplumsal hayatında fıkhın yeniden işlerlik ka-
zanmasının imkânı nedir?

Fıkıh Kur’an ve Sünnet’in sunduğu ilkelerin tarihte nasıl bir bedene bü-
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ründüğünü gösteren çok önemli bir mirastır. Ancak bugün vurgulanması 
gereken bu tarihi mirastan ziyade bu tarihi mirasa hayat ve vücut veren 
“ilkeler” olmalıdır. Daha doğrusu çağdaş fıkhın yeniden inşasında esas 
alınacak ilkelere, prensiplere, değerlere vurgu yapmak çok daha önemli-
dir.

Günümüzde Müslümanların fıkıh alanında yaşadıkları sıkıntıların 
sebepleri nelerdir?

Tabii ki zihni tembellik, formasyonsuzluk, dış dünyada olan bitenleri 
analiz edememe, vakıadan/realiteden ziyade dinî nasslar ve metinler üze-
rinde duran eksik ve yanlış bir ilim anlayışı, toplumsal değişim gerçeği-
nin farkına varamama, eleştirel düşüncenin olmayışı, Kur’an ve Sünnet 
merkezli bir fıkıh anlayışının tesisi konusundaki gönülsüzlük ve istek-
sizlik, içtihad ve tecdid kavramı konusunda duyulan soğukluk, bireysel 
içtihad dönemini kapatıp kolektif ve kurumsal içtihad dönemine intikal 
konusundaki isteksizlik, disiplinler arası yaklaşımlara kapalılık gibi se-
bepler ve daha pek çokları sıralanabilir.

Ülkemizde merî olmayan bir hukuk çerçevesinde içtihad yapmanın 
pratik değeri bulunmakta mıdır? Dolayısıyla İslam’ın temel referans-
larının yasamada şu aşamada kaynaklardan biri olarak kabul edilme 
umudu / talebi hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Klasik Şeriat devleti / İslam Devleti iddialarından en azından 
ülkemizdeki İslamcıların büyük çoğunluğu ve tabii geniş çapta 
Müslümanlar çoktan vazgeçmiş durumdadırlar. Şu anda mücahitlerin 
müteahhit olduğu, tasavvuf ehlinin tasarruf ehli haline geldiği, “şefaat ya 
rasulallah!”tan “ İnşaat ya rasulallah!”a savrulduğu, kısaca dindarların 
“masa – kasa – nisa” peşinde koştukları, giderek “şehvet – şöhret – rüşvet” 
şeytan üçgenine yuvarlandıkları bir dönemde bu sorunuzu ciddiye alacak 
adam bulmak hayli zor olsa gerektir. Dolayısıyla yakın gelecekte böyle bir 
ümitten söz etmek olsa olsa bir fantezi olabilir.

YÖNETİM
“Allah’a, Resûlüne ve sizden olan ulu’l-emre itaat ediniz.” (en-Nisâ, 

4/59) âyetiyle ilgili olarak, Ehl-i sünnet’in yöneticiye itaatle ilgili kana-
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atlerinin totaliter, baskıcı yönetimlere zemin hazırladığı tezi hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Bu tezin önemli ve yabana atılmaması gereken bir tez olduğu değer-
lendirmelerine katılıyorum. Mamafih “sizden” demek, sizin de onların da 
boyun eğmek durumunda olduğu ilke ve değerlere sadakatle bağlılığını 
sürdüren yöneticiler demektir. Yönetici tabakalar İslamî değer ve uygula-
malara sadakatten ayrıldıkları anda bu ayetin hükmünün dışında kalırlar 
ve Hz. Ömer’e “Ey Ömer bir hata yaparsan and olsun seni bu kılıçla düzeltiriz” 
diyen bir bilincin muhatabı olarak, şiddetli bir muhalefeti hak ederler.

“İstikrar”ın öncelenmesinin gerekliliğini hatırlatan tarihî tecrübe ile 
bu tez bir arada düşünüldüğünde sizin değerlendirmeniz nedir?

Bu soru gerçekten zor bir soru. İslam geleneğinde mevcut olan siyasi 
yaklaşımları kabaca üç ana gruba ayırmak mümkündür: 1) Sürekli devrim 
Ekolü (Şia ve Hariciler), 2) Sabır Ekolü (Ehl-i sünnet), 3) Temkin Ekolü 
(Mutezile). Bunlardan ilki ilkeler ve değerler uğruna istikrarı feda edebilen 
bir yaklaşımı temsil eder. Ehl-i sünnet istikrar adına ilkelerin ve değerlerin 
ayaklar altına alınmasına katlanma yaklaşımını temsil eder. Bugün sivillik, 
sivil muhalefet, toplumsal eleştiri, baskı grupları ve örgütlü sivil mücade-
le gibi kavramlardan da ilham alarak, Mutezile’nin temsil ettiği çizgiye 
(Temkin) yakın bir politik duruşun tercihi en makul yol çıkış yolu olarak 
görünmektedir. Bir başka ifadeyle ilke ve değerleri merkeze alan ve ikti-
darları bu çizgiye getirmek için her türlü örgütlü mücadeleyi sürdürmeyi, 
her türlü anayasal ve kanuni hakları sonuna kadar kullanmayı, grev, pro-
testo, pasif direniş ve benzeri yöntemlere başvurarak yöneticileri hizaya 
getirmeyi esas alan daha dengeli bir muhalif çizgi, despot ve tiran yöneti-
cilerle mücadele amacıyla yapılabilecek -mevcut şartlarda- isabetli ve uy-
gun bir tercih olarak görünmektedir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

İlimle meşgul olan gençlere, özellikle lisans ve lisans üstü öğrencilere 
nasıl bir çalışma yöntemi önerirsiniz? Başarılı olmanın ve ortaya önemli 
eserler koyabilmenin sırrı nedir?
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İlk adım sevmek, hatta tutku derecesinde ilim ve fikir alanına kendisini 
adamak. İslamî ilimlere olan tutkunun sürekli ve kalıcı olması için moti-
vasyonu güçlendirmek amacıyla Çağdaş İslam Düşünürlerinin eserleriyle 
tanışmak ve bu eserleri özümsemek. Araştırma ve inceleme yeteneğini 
geliştirmek için ilmi faaliyetlerin bütün dallarında (telif, tercüme, sade-
leştirme, kitap, makale, tahkik-tahric, konferans, seminer, tebliğ, antolo-
ji, v.d.) ürün vermeye çalışmak. Arapça başta olmak üzere İslam mede-
niyeti dillerini sadece anlamak değil yazıp konuşacak düzeyde çok iyi 
bilmek, asgari bir Batı dilini iyi veya çok iyi düzeyde bilmek. Deve kuşu 
gibi kafamızı -kuma gömer gibi- kitaplara gömmemek, fildişi kulelerde 
mahsur kalmamak, dış dünyadaki gelişmelerle ilgilenmek ve takip etmek, 
mümkünse aktivist olarak İslam dünyasını, hatta insanlığı ve gezegeni teh-
dit eden küresel gelişmelere karşı mücadele zeminine inmek, bize İslamî 
ilimler mirasını emanet edenlere olan saygı ve sevgimizi eyleme dönüştü-
rerek, bu mirası papağan gibi tekrarlamak veya mirasyedi gibi tüketmek 
yerine geliştirmek, zenginleştirmek, yenilemek, güçlendirmek….

Ve nihayet, ilim adamlığı şerefini hiçbir şeye değişmemek, ilmî unvan-
ları -ilahiyatçı olanları da dahil pek çok akademisyenin günümüzde yaptı-
ğı gibi- makam-mevki veya rant-reyting aracı haline getirmemek, sıçrama 
tahtası olarak kullanmamak, ilmin izzet ve şerefini korumak için ilmi si-
yasete değil, siyaseti ilme tabi kılmak, kısacası geçmiş ulemamızdan bize 
miras kalan şu sloganı gelecek nesillere taşımak:

İlim Payesi, Unvan, Makam ve Payelerin En Üstünüdür.

رتبة العلم أعلى الرتب
 

İç dünyamda olan bitenleri sizlerle paylaşma imkânı sunduğunuz için 
sizlere en kalbi teşekkürlerimle.

Bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz.
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Mir Dâmâd’a Özel Referanslarla  
Safeviler Devrinde İslâm 

Felsefesinin İhyâsı

Mehdî MUHAKKIK // Çev.: Nurettin YAKIŞAN
∗∗

Mollâ Mehdî en-Nerâkî (ö.1764) tarafından telif edilen İbn Sina’nın 
Kitabu’ş-Şifa’sının Metafiziği Üzerine Bir Şerh adlı eseri, 1986 yılında 
Tahran’da neşrettiğimde,1 bir fıkıhçının felsefenin tasnifi ve varlık-yokluk 
(vücûd-adem) gibi temel konularıyla ilgilenmiş olmasından kaynaklanan 
bir şaşkınlık yaşandı. Bu, daha sonra Profesör T. Izutsu ve şahsım tara-
fından 1977 yılında New York’ta yayınlanan on dokuzuncu yüzyıl İran 
filozoflarından Sebzevârî (ö.1872)’nin Metafizik’inin tercümesinin2 neden 
olduğu şaşkınlıkla aynıydı. 

Söz konusu şaşkınlığın sebebi, tıpkı İslam ülkelerindeki ilim adamları gibi 
Batı’daki birçok ilim adamının da, dokuzuncu yüzyıl Arap Filozofu el-Kindî 
tarafından başlatılan İslam Felsefesi’nin on ikinci yüzyıl Endülüslü Müs-
lüman filozof İbn Rüşd ile sona erdiğine inanmaları idi. 

Bu makalede, şunu göstermeye çalışacağım: Müslüman ortodokslar 
yani Ehl-i Sünnet, kökü Yunan geleneğine dayanan ve gerilemeye başla-
yan felsefeye karşı olduğu halde, İbn Rüşd’den sonra İslam Felsefesi, Şii ilim 
merkezlerinde filizlenip gelişmiştir. Safeviler dönemi ve son dört yüzyıl 

∗   Burada çevirisini sunduğumuz metnin İngilizce aslı, “Revival of Islamic Philosophy in the 
Safavid  Period with Special Reference to Mîr Dâmâd” başlığıyla, Ahmed b. Zeyni’l-´Âbidîn 
el-´Alevî’nin Şerh-u Kitâbi’l-Kabesât’ı içinde neşredilmiştir. (Bkz.: Şerhu Kitâbi’l-Kabesât Mîr 
Dâmâd; Ahmed b. Zeyni’l-´Âbidîn el-´Alevî; zîr-i nazar Mehdi Muhakkık, Seyyid Muham-
med Nakib Attas; tahkîk: Hâmid Nâcî İsfahânî; Tahran: Müessese-i Motale´ât-ı İslâmî 
Danişgah-ı McGill Şube-i Tahran; Kuala Lumpur: Müessese-i Beyne’l-Mileli Endişe ve 
Temeddün-i İslâmî, 1997; ss.7-19).**  Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi [nurettinyakisan@hotmail.com]

1  İran Hikmeti Serisi, No: XXXIV, McGill İslamî Araştırmalar Enstitüsü Tahran Şubesi Yay.
2  (The Metaphysics of Sabzawârî) İran Hikmeti Serisi, No: X, Caravan Books, Delmar.

∗
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boyunca, İran’da çok sayıda düşünür çıkmış olup, bunların bir kısmı, Corbin 
ile Aştiyânî’nin Anthologie des philosophes iraniens depuis le XVIIe siécle 
jusqu’a nos jours3 adlı dört ciltlik antolojide tanıtılmıştır. 

Makalemin birinci bölümünde, Sünnî-İslâmî merkezlerde felsefenin geri-
lemesinin sebebini göstermeye çalışacağım. İkinci bölümde, âlimlerin gele-
neksel Şii eğitim merkezlerinde İslam Felsefesini canlandırdığı farklı yolları 
detaylı bir şekilde ele alacağım. Özellikle, filozofların sapkınlıkla suçlanması-
na sebep olan ana problemleri yani âlemin kıdemi ve imkânı problemini çöz-
meye çalışan Mîr Dâmâd (ö.1641)’a, “dehr sürecinde var olmayı” ifade eden 
hudûs-ı dehrî teorisini tanıtmak suretiyle referans vereceğim. 

Şimdi, Grek felsefesinin Müslümanlar arasında cazibesini yitirmesine 
neden olan bazı faktörleri ele almalıyım.

Birincisi, Grekçe felsefî eserleri Arapçaya tercüme işiyle meşgul olanla-
rın çoğunluğu Hıristiyan idi. Onlar, ne konulara aşinaydı ne de Arapçayı 
iyi biliyorlardı. Dolayısıyla, teknik terimler için uygun terminolojiyi çoğu 
kez bulamıyorlardı. Örneğin, onların kullandığı Analogosmos4 ve Solo-
gosmos5 terimlerinin, sonraki âlimler tarafından temsil (analoji-analogy) ve 
kıyâs (syllogism) kavramlarıyla değiştirildiği görülür. 

Temel konular hakkındaki bu yabancılık, onları kelimesi kelimesine çe-
viri yapmaya sevk etmiş, sonuç olarak, felsefî meseleler ruhunu yitirmiş ve 
İslamî bağlama uyarlanamamıştır. 

Buna karşılık, Bîrûnî Patanjalî’yi6 Sanskritçeden Arapçaya tercüme 
ederken, konulara vukufiyeti sayesinde, İslamî bağlama uygun bir çeviri 
yapmayı başarmıştır. Bu sebeple kitabın Arapça çevirisi tutulmuş ve bil-
diğimiz kadarıyla hicrî yedinci yüzyılda Gazanfer et-Tebrîzî (ö.1280) tara-
fından takdir edilmiştir. O, Bîrûnî’nin Patanjali’de ortaya koyduğu ‘ruhun be-
denin karanlığından kurtuluşu’ yöntemini, Müslümanların aynı amaca mebni 
pratikleri ile mukayese etmiştir.7 

Galen’in 129 eserini Grekçe ve Süryaniceden Arapçaya tercüme eden 
Huneyn İbn İshâk, daha önce yapılan bazı tercümelerin anlaşılmasının çok 

3  Bibliothéque Iranienne, cilt: 18-21 (Tahran 1971-1977).
4  Galen on Medical Experience (Oxford: 1944), s. 58. 
5  Mantiku Aristû, ed.: A. Bedevî (Kahire: 1952), s.987.
6  Patanjali’nin Arapça metni, H. Ritter tarafından 1965’te Oriens’ta yayınlandı. (ss. 165-200).
7  Gazanfer et-Tebrîzî, el-Muşata, ed.: M. Muhakkik (Tahran: 1987), s.105.
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zor olması nedeniyle, onları düzeltip tashih etmek yerine yeniden tercü-
me etmek durumunda kaldığını itiraf etmiştir.8 Dolayısıyla, tercümelerin 
nakıs olması sebebiyle, Müslümanların Grek felsefesinin gerçek yüzünü 
tanımadığı sonucuna varılabilir.

İkinci faktör, belki de, Gazâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife’sinde filozoflara 
saldırması ve onların, en önemlisi yaratmanın/hudûsun doğası ve âlemin 
ezelîliği olan çeşitli uygunsuz fikirleri benimsemeleri nedeniyle sapkınlık-
la suçlanmalarıdır.9 el-Kıftî, Fârâbî ve İbn Sina’nın Aristoteles’in öğretisini 
incelediklerini ve üstadlarının düştüğü imansızlık durumuna kendilerinin de düş-
tüklerini ifade eder.10 

İbn Rüşd, bir filozofun tıpkı bir fakih gibi olduğunu ve felsefî prob-
lemler hakkında verdiği hükümlerin doğru ya da yanlış olabileceğini ilan 
eder. Dolayısıyla, nasıl ki içtihadında yanılan bir fakih suçlanamıyorsa, 
aynı şekilde bir filozof şayet ilmî içtihadında yanılırsa suçlanmamalı ve sapkın-
lıkla itham edilmemelidir.11

Fakat İbn Rüşd’ün bu görüşü ve Tehâfütü’t-Tehâfüt adlı eseriyle Gazâlî’yi 
çürütme çabası etkisiz kalmış, Faslu’l-Makâl12 adlı eserinde hikmet ile şeriatı 
uzlaştırma teşebbüsü başarısız olmuştur. Benzer şekilde, Nâsır-ı Hüsrev de 
Câmi´u’l-Hikmeteyn13 adlı eserinde el-hikmetü’l-akliyye ile el-hikmetü’ş-
şer´iyyeyi uzlaştıramamıştır. 

Sonuç olarak, Grek hikmeti ile Kur’ânî öğretiler birbirine karşıt olarak de-
ğerlendirilmiştir ve birçok âlim ikincisinin daha üstün olduğunu kanıtlamak mak-
sadıyla bu ikisini mukayese etmeye çalışmıştır. Bunun en iyi örneği, Yemânî’nin 
Tercîhu Esâlîbi’l-Kur’ân ´alâ Esâlîbi’l-Yûnân adlı kitabıdır.14

Ayrıca, Gazâlî’nin Fedâihu’l-Bâtiniyye15 adlı eserinde hedef aldığı 
İsmailîler, Fârâbî ve İbn Sina tarafından ortaya konulan cari ideolojiye kar-
8  Huneyn İbn İshâk, Risâle, ed.: Bergstrasser (Leipzig: 1925), s.18.
9  el-Gazâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, çev.: Salih Ahmed Kemalî (Lahor 1963), s.15.
10  Ahbâru’l-Hukemâ,  Farsça çev. (Tahran 1955), s.555.
11  İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl (Leiden: 1959), s.22.
12  Bu eser George F. Hourani tarafından “On the Harmony of Religion and Philosophy” adıyla 

İngilizceye tercüme edilmiştir. (Beyrut: 1961) 
13  H. Corbin ve M. Mo’in’in editörlüğünde Le livre réunissant les deux sagesses başlığıyla 1953 

yılında Tahran’da yayınlanmıştır.
14  Yemânî, İbnu’l-Vezîr (ö. 840 H.) olarak bilinir. Söz konusu kitap, 1984’te Beyrut’ta 

yayınlanmıştır.
15  Ed.: A. Bedevî, Kahire, 1964. Bu kitaba Ali İbn Velîd (ö. 612 H.) adındaki bir İsmailî dâî 

tarafından reddiye yazılmıştır. (Dâmiğu’l-Bâtil, Beyrut 1982).
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şı idiler. Çünkü bu iki filozof, İsmailî halifenin ayaklarına ve öğretilerine 
kurban/feda edilen akla dayanıyorlardı. İsmailîlik propagandisti Nâsır-ı 
Hüsrev, Sokrates ve Platon’un hikmetinin Fatımî İmamın ve İsmailî Dâînin 
bilgisi ve hatta kendisinin onlardan aldığı bilgi ile karşılaştırıldığında bir 
değer ifade etmediğine inanıyordu.16 O, Zâdu’l-Müsâfirîn adlı eserinin bir 
bölümünü, âlemin ezelî olduğuna inanan Dehrîleri çürütmeye ayırmıştır.17 
Böylece, İbn Sina otomatik olarak Kur’ân’ın şu âyetinin mahkûm ettiği ka-
tegoriye girmiş oluyor: “We mâ yuhlikunâ ille’d-dehr” (Bizi ancak zaman 
yok edebilir.)18

Sûfi Suhreverdî’nin, Reşfu’n-Nesâihi’l-İmâniyye fî Keşfi’l-Fedâihi’l-
Yûnâniyye adlı eserinde, bir grup filozoftan bahsederken, “Onlar Dehrîlerin 
sahte hayaliyle İslamî ekolleri kirlettiler.” demesi şaşırtıcı değildir.19

Âlemin hem maddesinin hem formunun yaratıldığına inanmaya alışkın 
olan ortodoks Müslüman kelâmcılar, madde ve formun hâdis olmadığını 
(yaratılmadığını) ileri süren filozofları eleştirdikleri gibi daha ılımlı dav-
ranarak formun hâdis olduğuna fakat ilk maddenin (prime matter) hâdis 
olmadığına inananları da eleştirmişlerdir. Şunu da belirtelim ki, kelâmcılar 
bazen, Grekçe olan heyûlâ terimi yerine zât ve tînet kavramlarını ve yine 
aynı bağlamda sûret yerine sıfat ve san’at kavramlarını kullanmışlardır.20 
Açıktır ki, söz konusu kelâmcıların hedefi, Fârâbî ve İbn Sina gibi filozoflar 
idi. 

Öte yandan, Fârâbî ve İbn Sina’nın felsefî üsluplarının anlaşılması, felse-
fe talebesi için oldukça zor idi. Bilindiği üzere, İbn Sina’nın öğrencisi Beh-
menyar Kitâbu’t-Tahsîl’i21 ve Lewkerî Kitâb-u Beyâni’l-Hakk’ı22 yazdığında, 
Şeyheyn’in yani Fârâbî ve İbn Sina’nın felsefesi öğrenciler için daha anlaşı-
lır oldu. Siwânu’l-Hikme’nin yazarı, Lewkerî sayesinde felsefenin Horasan 
bölgesinde yayıldığını ifade eder.23

16  Divân (Tahran: 1973), s.323.
17  Zâdü’l-Musâfirîn, ed.: Bezlürrahman (Berlin: 1925), s.276.
18  Kur’ân-ı Kerîm, el-Câsiye/43: 24.
19  Reşfu’n-Nesâîh, ed. N. M. Hirevî (Tahran 1985), s. 298.
20  “Zât” ve “sıfat” Fahreddin Râzî tarafından el-Erba’în fî Usûli’d-dîn adlı eserde; “tînet” ve 

“san’at” ise Mâturîdî tarafından Kitâbu’t-tevhîd adlı eserde kullanılmıştır. Bkz.: M. Mu-
hakkık, Filsûf-ı Reyy, s.327, 329.

21  Ed.: M. Mutahhari, Tahran, 1949.
22  Ed.: İ. Dibaci. Mantık bölümü Tahran’da 1985 tarihinde yayınlanmıştır; metafizik bölümü 

ise ISTAC tarafından 1995’te yayınlanmıştı. 
23  Yezdî, Durretu’l-ahbâr (Tahran: 1929), s.80.
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Yukarıda zikredilen faktörlerden dolayı, bir insan şu ifadelerin sebebi-
ni anlayabilir: İbn Necâ Erbilî (?) ölürken şöyle demiştir: “Allâhu Teâlâ hak-
tır, İbn Sina ise bir yalancıdır.”24 Ayrıca bir başkası “kim ki Kitâbu’ş-Şifâ’yı 
okuyarak hastalanırsa, Aristoteles’in dini üzere ölür, biz ise peygamberi-
miz Mustafâ’nın dini üzere öleceğiz.”25 Hatta bir diğeri demiştir ki: “Dinin-
de İbn Sina ve Ebû Nasr’ın izinden gidenler, zamanın kötü alâmetleridir.”26

Grek felsefesinin mağrur (küçümseyici) karakteri, Grek terimleri ve 
isimleri hakkında nefret uyandırmıştır. “Hikmet sevgisi” manasına gelen 
‘Felsefe’ kelimesi yanlış bir etimolojiye tabi tutularak denilmiştir ki, bu ke-
lime, körlük ve aptallık anlamlarına gelen “fell” ve “sefeh”in27 birleşimin-
den oluşmuştur. 

Bîrûnî der ki: İnsanlar, Fitaguris [Pythagoras] ve Dimikratis [Demok-
ritos] gibi ‘s’ ile biten Grekçe isimlerden hoşlanmazlar, oysa bu insanlar 
bilmezler ki söz konusu ‘s’ harfi o isimlerin bir parçası olmayıp sadece onların 
yalın halinin bir işareti idi, tıpkı Arapçadaki ‘ref’ gibi.28

Aşağıdaki tartışmada, İranlı Şii filozofların bu durumu nasıl değiştir-
diklerini, öyle ki kelamcıların, Kur’ân-ı Kerîm müfessirlerinin ve fıkıhçıla-
rın, İbn Sina’nın eserlerinin İran’ın eğitim merkezlerinde ve medreselerinde günü-
müze kadar okutulacağı derecede felsefeyi takdir etmelerini sağladıklarını 
göstermeye çalışacağım. Bu grubun en önemli düşünürleri Mîr Dâmâd, Mol-
la Sadrâ, Feyz Kâşânî, Lâhicî ve Sebzevârî’dir. Bu âlimler, Grekçe olan ‘fel-
sefe’ kelimesi yerine ‘hikmet’ kelimesini kullanmışlardır. ‘Hikmet’ kelime-
si, Kur’ân’ın anahtar kavramlarından biri olup, onun düşünce okuluna 
‘aşkın hikmet’ manasına gelen el-Hikmetü’l-Müte’âliyye29 denir. Onlar, Allah 
tarafından tanımlandığı şekliyle, Kur’ân’ın hikmet terimiyle kendilerini 
ilişkilendirme hususunda çok gururluydular: “O, dilediğine hikmeti verir; 
kime hikmet verilmişse, muhakkak ki ona büyük bir hayır verilmiştir.”30 
Sebzevârî, Şerhu Ğureri’l-ferâ’id adlı eserinin başında şöyle der: “Aşkın hik-

24  es-Suyûtî, Buğyetu’l-wu´ât (Kahire: 1964), c.I, s.518. 
25  es-Suyûtî, Savnu’l-mantık (Kahire: 1947), s.5.
26  A. Bedevî, et-Turâsu’l-Yûnaniyye (Kahire: 1946), s.153. el-Makarri’den naklen, c.I, s.716.
27  Ebu’l-Feth el-Bustî’nin yazdığı bir dizede geçer. Bkz.: es-Sa’alibi, Yetîmetü’d-dehr (Kahire: 

1947), c.IV, s.314.
28  Bîrûnî, Tahdîdu Nihâyeti’l-emâkîn (Ankara: 1961), s.9.
29  Sadruddîn Şirâzî (Molla Sadrâ)’nin ünlü eserinin adı, el-Hikmetü’l-Müte’âliyye fi’l-Esfâri’l-

Akliyye’dir. (9 cilt; Beyrut, 1981, 2. Bs.).
30  Kur’ân-ı Kerîm, el-Bakara/2: 269.
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meti (el-Hikmetü’l-Müte’âliyye) dizelere döktüm; bu, Kur’ân’da ‘büyük bir 
hayır’ denilen hikmetin aynısıdır.”31 Mademki Kur’ân, Allah’ın Lokman’a 
hikmeti verdiğini ilan ediyor, şu halde, felsefenin aksine, hikmet dine karşı 
olamaz. 

Dolayısıyla, hikmet dinin karşıtı olamayacağından, Nâsır-ı Hüsrev gibi 
biri artık diyebilir ki, din şekerdir, felsefe ise afyondur.32 

Felsefeyi mahkûmiyetten kurtarmak için, hikmet okulu, antik Grek fi-
lozoflarını İlahî kaynakla ilişkilendirmeye çalışmıştır. Bu açıdan onlar, el-
´Âmirî en-Nîşâbûrî’nin şu ifadesine bel bağlamışlardır: “Kendisine hikmet 
nisbet edilen ilk kişi, kendisi hakkında Allah’ın ‘Muhakkak ki biz Lokmân’a 
hikmeti verdik’33 buyurduğu bir bilge olan Lokmân’dır.” O, Dâvud Pey-
gamber zamanında yaşamıştır. Denildiğine göre, Yunanlı Empedokles 
Lokmân ile arkadaşlık yapmış ve ondan hikmeti öğrenmiştir. Hakîm 
olarak nitelenen bir diğer Yunanlı, Pythagoras idi. Mısır’da, Dâvud’un 
oğlu Süleyman’ın arkadaşlarıyla arkadaşlık yapmıştır. Pythagoras’tan sonra, 
Sokrates gelmiştir. O da hakîm olarak nitelenmiş olan bir başka Yunanlı 
olup, hikmetini Pythagoras’tan almıştır fakat kendisini İlahî ilimleri araş-
tırmakla sınırlandırmıştır. Platon Sokrates’i izlemiştir, fakat o soylu bir 
aileden gelmiş olup onların arasında seçkin bir yere sahiptir. Son olarak, 
İskender’in (Zülkarneyn olarak bilinir) hocası olan Aristoteles gelmiştir. 
Aristoteles, hikmeti öğrenmek için Platon’un yanında yaklaşık yirmi yıl 
eğitim görmüştür.34

Hikmet okulunun filozofları, felsefî argümanlarını desteklemek için, 
ayrıca Kur’ân ve Hadis’ten bazı deliller getirmişlerdir. Örneğin Mîr 
Dâmâd, Kitâbu’l-Kabesât35 adlı eserinde, âlemin hudûsu problemini çöz-
meye çalışırken, el-hudûsu’d-dehrî doktrinini ortaya koyar ve argüman-
larını desteklemek üzere, dördüncü kabes’i tamamıyla Kur’ân ayetleri ve 
Hadis’ten alıntılara ayırmıştır.36 

Bu şekilde ve hikmet okulunun çabalarına dayanarak, Mîr Dâmâd 
31  Sebzevârî, Şerh-i Ğureri’l-ferâ’id, ya da Şerh-i Manzûme-i Hikmet, M. Muhakkık ve T. Izutsu 

(ed.), Mc Gill Üniversitesi İslamî Araştırmalar Enstitüsü, Tahran Şubesi (Tahran Üniversi-
tesi işbirliği ile); 2. Bs., Tahran 1981 (1. Bs. 1969), s.38.

32  Divân (Tahran: 1973), s. 257.
33  Lokmân/31: 12.
34  el-´Âmirî, el-Emed ´ale’l-Ebed (New Haven), ss. 70-74. 
35  Ed.: M. Muhakkık, T. Izutsu, A. Mûsavî ve A. Dîbâcî (Tahran: 1977, 2. Bs. 1988).
36  A.g.e.,  s.121-142.
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kolaylıkla Platon’a “Eflâtûnu’ş-Şerîf” ve “Eflâtûnu’l-İlâhî” diye ya da 
Aristoteles’e “Mufîdu’s-Sinâ´a” ve “Mu´allimu’l-Meşşâ’în” diyebiliyordu. 
Böylece onun Fârâbî’ye “eş-Şerîku’l-Mu´allim”, İbn Sina’ya “eş-Şerîku’r-
Riyâsî” ve her ikisine birlikte, fukahânın iki büyük ve saygın Şiî fakih olan 
eş-Şeyhu’l-Mufîd ve eş-Şeyhu’t-Tûsî için kullandığı gibi “eş-Şeyheyn”37 deme-
si mümkün olmuştu. 

Biz daha önce Mîr Dâmâd’ın, âlemin zamanda yaratıldığını ileri süren 
kelamcılara karşı oluşunu ele almıştık. O, şunu savunmuştur: Onların fikrine 
göre, beraberinde hiçbir şey yok iken Allah vardı. Daha sonra âlemi aşama aşa-
ma varlığa çıkardı. Dolayısıyla onlar, Allah ile âlemin varlığı arasında bir 
aralık (süre) dikkate almalıdırlar. Mâdemki bilfiil zaman âlemin bir parça-
sı olacağı için, bu aralık, bir bilfiil zaman olamaz; onlar, bilfiil olmak için 
gerekli kaynağı olmayan mevhûm zamân’ı38 kabul etmelidir. Mîr Dâmâd 
şöyle sorar: Biz, sarih adem veya el-ademu’l-wâqi´î yani zamanın üzerinde 
olup onu kapsayan bir boyut olan dehr boyutundaki adem ile öncelenmiş 
olan âleme inanabilecek iken neden âlemin mevhûm bir zaman ile öncelen-
diğini düşünmemiz gerekli olsun ki?39 

Mîr Dâmâd’ın el-hudûsu’d-dehrî öğretisini tanıtmak için, Sebzevârî’nin 
bu bağlamdaki ifadelerine dikkat çekmek isterim. Sebzevârî, birkaç hudûs 
çeşidini tanıttıktan sonra, manzum olarak şu açıklamayı yapar: “Dehr sü-
recinde varoluş, seçkin âlimlerin Efendisi tarafından teklif edilmiştir”40, yani 
Mîr Dâmâd tarafından. Sebzevârî daha sonra, bu varoluş çeşidini şu şekil-
de tanımlar:41

Şimdi üç öncül tezi ortaya koymak suretiyle açıklayalım:

Birincisi: Her “mevcut”, “varlığı” için bir “kategoriye/contai-
ner” ya da benzeri bir şeye sahiptir. Bu yüzden, hareket ve hareket 
eden şeyler gibi değişkenlerin/devingenlerin kategorisi, ister bizzat 
isterse mesafelerin sınırlarına varışlar gibi anlık şeylerin kategori-
leri olan farazî “ân”lardan oluşan uçlarıyla olsun, “zaman”dır. Biz-
zat olan, kat’î hareketler gibi örtüşme (intibak) şeklinde olmayı ya da 

37  Bu isimlerin tamamı isim indexinde gösterilmiştir. Bkz.: ss.487-491.
38  Ya da el-ademu’l-mevhûm (mevhum adem). Bkz.: el-Kabesât, s.31.
39  Sermed dehr’in üzerindedir, dehr ise zamân’ın üzerindedir. (el-Kabesât, s.13).
40  “Dehrî ebdâ Seyyidu’l-Efâdil”, Sebzevârî, Şerh-i Ğureri’l-Ferâ’id, a.g.e., s.112.
41  The Metaphysics of Sabzavârî, Arapçadan İngilizceye çeviri: M. Muhakkık, T. Izutsu (New 

York: Caravan Books, 1977), ss.124-125.
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tavassutî/aralıksal hareketler gibi örtüşmeme şeklinde olmayı kap-
sar. Işıksal mufarıklar/gayri maddî şeyler için kategori (vi’â) yeri-
ne geçen, “dehr”dir. Dehr, aynen ışıksal mufârıklar gibi basit olup 
nicelik, bitişme, hareket/seyelân vb. şeylerden mücerrettir. Onun 
“zaman”a nisbeti/ilişkisi, ruhun bedene nisbeti gibidir. el-Hakk ve 
onun sıfat ve isimleri için kategori yerine geçen, “sermed”dir. 

İkincisi: “Varlık”ın genel olarak iki hiyerarşisi (silsile) vardır: 
“Boylamsal” ve “enlemsel”. “Boylamsal hiyerarşi”, bütün ilkelerin 
ilkesi ve bütün gayelerin gayesi olan İlke’sinden başlar, sonra İlahî 
Boyut (lâhût), sonra saf Akıllar âlemi (ceberût), sonra ruhlar âlemi 
(melekût) ve son olarak cismânî formlar âlemi (nâsût) ile devam 
eder. “Enlemsel hiyerarşi”ye gelince, burada onunla, tabiî cisimler 
âlemini kastediyorum. 

Üçüncüsü: “Adem” birlik, çokluk, durağanlık, hareket ve katego-
risi gibi özellikleri bakımından “varlığa” tabidir. Dolayısıyla “za-
mansal adem”, “dehrî adem” ve “sermedî adem”e taksim edilir. 

Ademlerin zihindeki işareti; “enlemsel varlıklar/mevcutlar” ara-
sında, her “varlık” mertebesinin diğer mertebenin özelliklerinden 
ve “boylamsal varlıklar” arasında “daha düşük” olan her varlığın 
“daha yüksek” olan bir varlığın özelliklerinden yoksun oluşudur.

Mademki bu öncül tezler saptandı, artık şöyle diyebiliriz: es-
Seyyid [Dâmâd]’in “âlem dehr süreci düzeyinde hâdistir” sözünün ma-
nası şudur: “Maddî âlem/âlem-i mülk”, “dehrî adem” ile öncelenmiştir. 
Çünkü onun “varlığı”, kategorisi “dehr” olan “ruhlar âleminin/
âlem-i melekûtun varlığı” ile, “dehrî öncelik” yoluyla öncelenmiştir. 

İşte nasıl ki, “enlemsel” hiyerarşinin her bir terimi ve onun “za-
manının” her birimi “enlemsel” hiyerarşinin -sırasıyla- diğer bir te-
rimi için ve onun “zamanının” diğer bir birimi için “ademdir” veya 
“ademin bir işaretidir”, aynı şekilde “boylamsal” hiyerarşinin her 
mertebesi, “boylamsal” hiyerarşinin diğer mertebesi için bu merte-
bede “ademdir” ya da “ademin bir işaretidir”. Nasıl ki, “enlemsel” 
hiyerarşideki adem gerçektir/vâkıîdir, aynı şekilde “boylamsal” 
hiyerarşideki adem de gerçektir. Çünkü varlıklar gerçektir ve her 
“varlık” mertebesinde, diğer mertebe için “adem” vardır. Hatta her 
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biri, diğeri için “adem”dir ve her varlık kategorisinin bizzat kendisi, 
“sonraki”nin ve “onunla ilişkili olan”ın ademi için bir “kategori”dir. 
Tıpkı bu âlemlerdeki devrî hareketlerin ölçüleri “zamanlar” olduğu 
gibi, bu âlemlerin “varlıklarının” göksel kürelerin ekseninden İniş 
ve Çıkış kavislerinde Gerçek Işık Güneşinin hareketinin uzamı, Al-
lahu Teâlâ’nın buyurduğu gibi, “Tanrısal Günler”i oluşturur: “On-
ları Allah’ın Günleri ile uyar.”

Sebzevârî şöyle devam eder: “Velhâsıl, ona (Mîr Dâmâd’a) göre, âlemin 
“varlığı”, “dehr” düzeyindeki “gerçek adem” ile öncelenmiş olup, ne Ke-
lamcıların iddia ettiği gibi “zaman” düzeyindeki “mevhum adem” ile 
öncelenmiştir ne de bazı Filozoflara nisbet edildiği gibi sadece “mahiyet” 
mertebesindeki “paralel/mucâmi´ adem” ile öncelenmiştir. 

Özetle, şunu söylemek istiyorum: Bu makalede hikmet okulu ile ilişkilen-
dirilen Moğol sonrası İranlı-Şiî filozoflar, farklı şekillerde İslam felsefesini 
canlandırmak, filozofları sapkınlık suçlamasından kurtarmak ve felsefe 
geleneğini günümüze kadar sürdürmek için çaba sarf ettiler. Bu filozoflar 
arasında, Mîr Dâmâd olarak bilinen Seyyid Muhammed Bâkır  el-Hüseynî, 
şüphesiz ki büyük bir figür olarak göze çarpar. Ümidim şudur ki, onun 
düşüncesi ve eserleri, hem ISTAC’taki42 öğrencilerimiz hem diğer İslamî araş-
tırma merkezlerindeki öğrenciler tarafından detaylı bir şekilde incelene-
cektir inşallah.

42  International Institute of Islamic Thought and Civilization (Kuala Lumpur-Malezya).
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Emeviler Döneminde Şam  
ve Irak’ta Arap Edebiyatı 

Carl BROCKELMANN // Çev.: Selman YEŞİL∗∗  

Arap edebiyatı, Emevîler hâkimiyeti boyunca aslî Arap memleketlerin-
de yakaladığı istikrarlı gelişim atmosferini Şam ve Irak gibi sonradan fet-
hedilmiş bölgelerde yakalayamamıştır. Bu durum tarihin bütün devirle-
rinde olduğu üzere sömürgelerdeki gelişmelerden farklı bir biçimi ortaya 
koymamıştır. Zira aslî memleketlerde görülen geleneksel dingin gelişme 
ve mutedil ilerlemeler, savaş yolu ile elde edilen bölgelerdeki hamaset ve 
eğilim rüzgârı ile birleşen ilerlemelerin bir özelliği olmuştur.

Bilindiği üzere Araplar yaptıkları yeni fetihlerle kültürlerine iki yeni 
medeniyet eklemişlerdir. Irak ve Şam gibi bölgelerdeki yerleşik hayat 
biçimi, geçim kaynakları açısından konargöçer/bedevi hayat ile farklılık 
göstermekteydi. Bu farklılıklar ise Abdulmelik ve demir yumruk namlı el-
Haccâc b. Yûsuf’tan önce hiç kimse tarafından kontrol altına alınamayan 
sert siyasi fırtınalara sebep olmuştur. Bu siyasi fırtınalar, Irak ve Şam yöre-
lerinde şiir sanatının ilerlemesine ve kendine özgü bir nitelik kazanmasına 
sebep olmuştur.

Bu dönemin şairleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan ilk şair, 
Emevî sultanlarının şairi olan el-Ahtal Ğıyâs b. Ğavs (92/710) et-Tağlibî’dir. 
el-Ahtal, İslam’dan önce göç ederek Irâk’ı yurt edinen Hıristiyan inancına 
sahip Tağlib kabilesine mensuptur. Mensubu olduğu kabilesi gibi ataları-
nın dinine sadık bir şekilde yaşamaktaydı. Velinimeti ve dönemin halifesi 
olan Abdulmelik, söz konusu şairi hiçbir zaman inancı yüzünden kınama-

∗ Mecelletü’l-Ezher, c.8, Cüz 1, 1356/1927, ss. 67-72. Bu makale Carl Brockelmann’ın Târîhu’l-
edebi’l-Arabî adlı eserinden çevrilmiştir. Makalenin birinci kısmı aynı derginin  7. cildinin 
10. cüzünde yayınlanmıştır.

∗∗    Arş. Gör., Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi [syesil4@hotmail.com]

∗
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dı. Aksine zaman zaman Abdulmelik, Medîne’nin radikal sünnet taraftar-
larına karşı şairi kendi amaçları için kullanıyordu. 

el-Ahtal, şairliğe Hz. Muaviye’nin hilafeti döneminde Medîne’li şair 
Abdurrahmân b. Hakem’i hicvederek başlamıştır. Şair Abdurrahmân b. 
Hakem, Mekkeli nüfuzlu ailelerin kızları hakkında gazel yazmış, daha da 
ötesi Emevî prenseslerinden birini hicvedecek kadar cüretkâr davranarak 
yönetimi kızdırmıştı. el-Ahtal, O’nun bu saldırılarına karşılık vererek onu 
engellemiş, böylece dönemin veliahdı olan Yezîd’in övgü ve sevgisini ka-
zanmıştır. Yezîd 60/679 yılında yönetimin başına geçince, şair el-Ahtal’ı 
yakın çevresine aldı. O, yezidin halefleri döneminde de özellikle de Ab-
dulmelik döneminde eski teveccühü görmeye devam etti.

Hassân b. Sâbit şiirleri ile peygamberin hizmetinde bulunup amaçları-
nı gerçekleştirmesi adına peşinde olduğu gibi el-Ahtal’da şiirleri ile sürek-
li efendisi ve velinimetinin lehine kamuoyu oluşturma çabasındaydı. Bu 
siyasi değeri bize onun ne kadar ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu 
göstermektedir.

Arada bir el-Ahtal’da bedevî ruhun ağır bastığı görülüyordu. Bazen 
kabilesi ile birlikte çölde ikamet ederdi. Hatta orada birkaç evlilik yapıp 
boşandığı da anlatılmaktadır. O’nun mesîhî inancı eşini boşamasına engel 
olmamıştı. Kabilesi için sözlü ve fiili atışmalara katılırdı. Bu da çoğu kez 
sıkıntılara sebep olurdu.

Çok defa Irâk’ın iki büyük şairi olan Cerîr ve el-Ferezdak arasındaki 
meşhur atışmalara da ortak olmuş, nihayetinde el-Ferezdak’ın lehine hük-
metmiştir. Uzun süre yaşamış biri olarak 92/710 yılında öldü.

Arap edebiyatı eleştirmenleri, el-Ahtal’ın Cerîr ve el-Ferezdak ile eşit 
seviyede olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Bu üç şairden birinin di-
ğer ikisine üstünlüğü konusunda ise fikir birliği yoktur. Arap dilcileri ise 
el-Ahtal’a eski üsluba sıkı sıkıya bağlı kalması ve bunu taklit etmesinden 
dolayı çok değer vermişlerdir. Ancak bu bizi onun şiirinin çok güçlü olma-
dığı kanaatine sevk etmektedir. Yine de onun dil ve şiir sanatına tamamen 
hâkim olduğunu kabul etmek gerekir. el-Ahtal özellikle yaralayıcı ironi 
şiir sanatında üstün bir kişiliğe sahiptir.

el-Ahtal gibi şöhret elde eden şairlerden biri de Irâk valisi el-Haccâc b. 
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Yûsuf’un şairi olan Cerîr b. ‘Atiyye b. el-Hatafâ’dır. Cerîr, Hz. Ali’nin hila-
feti döneminde Temîm kabilesinin Kuleyb boyuna mensup bir ailede dün-
yaya geldi. Yezîd b. Muâviye’nin sevgisini kazanan şair, daha sonra hak-
kında çokça övgüde bulunduğu el-Haccâc’ın yakın çevresine girdi. Klasik 
Arap şiirlerdeki yerginin seviyesini düşüren hiciv şiirleriyle meşhurdur. 
Döneminin bütün şairleri ile atışmış, hiç birisine de yenilmemiştir. Cerîr, 
kendisine el-Ferezdak’tan başka rakip görmemiş, ölümüne kadar arala-
rında şiddetli atışmalar olmuştur. Bu atışmalar, toplumun her kesiminde 
gündemin ana konusu olmuştur.  İkisi arasında üstünlük meselesi şiddet-
li tartışmaları doğurmuştur. Bu tartışma sonraki dönemlere de sarkarak 
uzun bir zaman pek çok muteahhirûn dilciyi de meşgul etmiştir.

Cerîr, elde ettiği net başarıya rağmen Emevî sultanlarının ilgisini ka-
zanamamıştır. Abdulmelik, onunla sarayında ancak beraberinde geldiği 
Muhammed b. el-Haccâc’ın uzun ısrarları sonucunda görüşmeyi kabul 
etmiştir. Medîne’de Cerîr ile karşılaşan Velîd b. Abdulmelik saray hanım-
larını teşhir ettiklerinden dolayı onu başka bir şair ile birlikte hapsetti. 
Onu ancak her türlü icraatında Emevî sultanlarından farklı olan Ömer b. 
Abdulazîz affedebildi. O, Ömer b. Abdulazîz’den büyük bir şefkat gördü. 
Cerîr, 110/728 yılında Orta Arabistan’ın Yemâme bölgesindeki çiftliğinde 
öldü.

Dönemin üç büyük şairinden biri sayılan el-Ferezdak Hemmâm b. 
Gâlib et-Temîmî’nin şöhreti ise Cerîr ile yaptığı ve bütün yeteneğini ortaya 
koyduğu yergi şiirlerine dayanır. el-Ferezdak, Temîm kabilesinin Dârim 
boyuna mensuptur. 20/640 yılında Basra’ya yerleşmiş köklü bir bedevî ai-
lede doğdu. el-Ferezdak aşırı şehevi duyguları barındıran, kanunlara ve 
ahlaki değerlere karşı kayıtsız ve dünya hayatına aşırı bağımlı bir kişiliğe 
sahipti. Aslında bu vasıflar, sıkı bir hükümet tarafından dizginleninceye 
kadar Irâk’a yerleşen çoğu Arapların bir özelliğiydi. 

el-Ferezdak’ın sahip olduğu tek iyi haslet en zor şartlarda ve en sıkıntılı 
süreçlerde bile Alî b. Ebî Tâlib ailesine olan sadakati ve onları yüceltme 
konusundaki saygın bağlılığıdır. 70 yaşında iken Mekke’de Hişâm b. Ab-
dulmelik ile karşılaşmış ve en basit cezasının hapis olacağını bildiği halde 
ona, Hz. Alî’nin torununu övdüğü meşhur kasidesini okumuştur.
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el-Ferezdak ilk hiciv şiirlerine Basra’nın önde gelen bir ailesi olan Benî 
Nehşel’i eleştirmekle başlamıştır. Bu aile, Irâk valisi Ziyâd b. Ebî Süfyân 
döneminde büyük bir itibara sahipti. Bundan dolayı Ziyâd’ın öfkesinden 
ve cezalandırmasından korkarak Medine’ye sığındı. Burada dünyevî ma-
ceralara daldı. O dönemde Medine’de dünyevî maceralar yayılmış bulu-
nuyordu. O dönemde Medine gazel şairlerinin vatanı olmuştu.

Burada gazel sanatıyla çokça ilgilendi ancak hicvi de ihmal etmedi. Bu 
da Mervân b. el-Hakem’in öfkesine sebep olmuş ve Mervân, Medine’ye vali 
olduktan sonra onu sürgün etti. Mekke yolunda iken kendisine Mervân’ın 
ölüm haberinin ulaşmasıyla özgürce Irak’taki evine döndü.

el-Ferezdak’ın hayatında kadının önemli bir rolü vardı. Kadınlar hak-
kında çokça gazel yazarak onları teşhir etmiştir. Özellikle de kendisi ile ev-
lenmek zorunda bıraktığı akrabası Nevvâr hakkındaki gazelleri meşhur-
dur. Nevvâr, el-Ferezdak ile çileli bir hayat geçirdi. el-Ferezdak’ın rakibi 
olan Cerîr de bu durumu şiirlerinde el-Ferezdak’ın aleyhine kullanmıştır. 
Tercih edilen görüşe göre el-Ferezdak, 110/728 yılında ölmüştür.

el-Ferezdak’ın şiirlerinde en bariz tema yergidir. Kadınlarla olan bir-
çok macerasına rağmen gazel türü şiirleri hep ikinci planda kalmaktaydı. 
Cerîr ise gerçek hayatında kadına yer olmamasına rağmen gazel şiirlerin-
de el-Ferezdak’ı geçmiştir. O, geniş bir kelime dağarcığına sahip olup dil 
hâkimiyetinde ayrıcalıklı bir konumda olmasına rağmen, edebî konularda 
çok hassas değildi. Aynı zamanda klasik şiirlerin taklidi ile yetinmediği 
gibi, kendi çağdaşlarından bile şiir çalmaktan geri kalmamıştır.

Fırtınalı siyasi hayat içerisinde ortaya çıkmış ve kişisel yergi sanatında 
temayüz etmiş şairlerin yanı sıra Şam’da dünya zevkine dalmış ve hayatın, 
tatlılığıyla kendilerinden geçirdiği şairler de mevcuttu. Gazel konusunda 
el-Velîd b. Abdulmelik’in sarayında yer edinen şairlerden biri de Güney 
Arabistan bölgelerinden olan Abdurrahmân b. İsmâîl el-Vaddâh’tır. el-
Vaddâh Bizanslılara karşı Şam’ın kuzeyinde sınır çatışmalarına katılmış 
ve daha sonra Dımeşk’e yerleşerek hayatını sürdürmeye çalışmıştır. Ni-
tekim el-Vaddâh’ın gazel şiirleri Dımaşk’ta yayılmaya devam etmiştir. 
Günün birinde halifenin eşi hakkında gazel yazmaya yeltenince, el-Velîd 
tarafından feci bir şekilde öldürülmüştür.
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O dönemde içki şiirleri, en güzel şekliyle Emevî Emîri el-Velîd b. Yezîd 
b. Abdulmelik’te temsil ediliyordu. el-Velîd 105/723 yılında doğdu. 15 ya-
şında bir gençken babasını kaybetti. Daha sonra gençliğin arzu ve istekle-
rine daldı. Amcası onun yönetimin varisi olmasını istemişti. Ancak daha 
sonra görüşünü değiştirerek kendi oğlu Mesleme’yi veliaht ilan etti.

el-Velîd’in amcası onu Mekke’ye gönderip uzaklaştırmak isteyince on-
dan hac kafilesine emir olmasını istedi. Orada gençlik arzularını doyuma 
ulaştıracak ortamı bulacak ve halkın gözünden de düşecekti. el-Velîd de 
bu sefil hayata severek dalınca halifelik hakkını yitirmiş ve amcasının hi-
lesi de tutmuştu. Ancak bütün bunlara rağmen Hişâm’ın 125/742 yılında 
ölmesiyle hilafet el-Velîd’e geçmişti.

Kısa süren iktidarında İslam dini esaslarına zıt birçok eylem kendisin-
den zuhur etti. Onun zayıf kişiliği, dönemin hırçın dalga ve sert fırtınaları-
na karşı koyamadı. Güney Arabistan’daki muhalif gruplarca etrafı tuzak-
larla örülerek hilafete geçmesinden bir yıl sonra öldürüldü.

Şiirlerinin çoğu içkiyle ilgili idi. Müslüman olmadan önce bu alandaki 
şiirleri ile meşhur olan Hıristiyan ‘Adî b. Zeyd’i kendisine örnek alırdı. 
el-Velîd’in gazel şiirlerinin yanı sıra beste ve güfte alanında kendisini gös-
termeye çalıştığı musiki maktuaları da bulunmaktadır.

Cahiliye dönemi mersiye şiirleri ise el-Hansâ’nın tanınmasını ve bir şa-
ire olarak şöhret kazanmasını sağlamıştı. Mersiyeler bu dönemde kadın-
lar adına Leylâ el-Ahyiliyye’nin şahsında sancağını taşıyacak ve bu sanatı 
yaygınlaştıran bir kadın şaire bulmuştu.

Leylâ el-Ahyiliyye, Benî Âmir kabilesine mensup bir şairedir. Kendi 
kabilesinden bir delikanlı ile aşk yaşıyordu. Ancak bu delikanlı 85/704 yı-
lında meydana gelen Avf b. Akîl savaşında öldürüldü. Leylâ bundan do-
layı derin bir üzüntüye kapıldı. Bu derin üzüntü onun mersiye yeteneğini 
harekete geçirdi ve onun için birçok kasideden oluşan mersiyeler nazme-
derek şöhret kazandı. Bunun üzerine halifeler ona ilgi gösterdiler. Özellik-
le Abdulmelik ona ikramda bulundu. el-Haccâc da ona yakınlık gösterdi. 
89/708 yılında akrabası olan ünlü komutan Kuteybe b. Müslim ile savaş 
alanında görüşmek üzere çıktığı yolculuk sırasında öldü.

Arap edebiyatı eleştirmenleri o dönemde meşhur olan üç büyük şair 
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arasındaki üstünlük meselesiyle uğraştıkları gibi el-Hansâ’ ile Leylâ el-
Ahyiliyye’nin üstünlük meselesi ile de meşgul oldular. Bu eleştirmenler 
ince ve samimi duygular açısından el-Hansâ’yı, ifade gücü ve söz güzelliği 
açısından da Leylâ’yı öne çıkarmışlardır.

Bu dönemde şiir sanatı saray çevresine mahsur değildi. Saray halkının 
uzağında, onların destek ve teşviklerinden bağımsız bir şekilde de par-
lamıştı. Zira eski bedevî ruh ve saf Arap kişiliği çöl şahsiyetlerinde öz-
gürce parlak bir yaşam sürmüştür. Ayrıca bu şahsiyetlerin öteden beri en 
değerli sanatsal yapıtlar olarak kabul edilen ürünler verdiğini de görü-
yoruz. Bu grupta yetişen şairlerden biri de kahraman bir şair olan Katrî 
b. el-Fucâ‘e’dir. Şair, saltanat yönetimine karşı Müslümanlara halifeyi 
seçme hakkı tanıyan İslam prensiplerini müdafaa için başkaldıran Hâricî 
Ezrakîlerin komutanıydı. Savaş meydanında birliğinin başında Emevî ko-
mutanlarından Süfyân el-Kelbî’ye karşı 78/697 yılında fars topraklarında 
savaşırken öldürüldü. Şiirleri bahadırlık ve savaşa teşvik edici ifadelerle 
karakterize edilir.

İktidardaki Emevî ailesinin muhalifleri arasında şöhrete kavuşan isim-
lerden biri de el-Kumeyt b. Zeyd’dir. Sa’d b. Sa‘lebe kabilesine mensuptur. 
60 yılında dünyaya gelmiştir. Haşimîlerin menakıbı ve methi hakkında çok 
sayıda kaside yazmıştır. Hâşimîler peygambere yakınlıkları dolayısıyla 
hilafete daha müstahak olduklarını açıkça ilan edenlerdir. Hâşimîler için 
yazdığı bir methiye kasidesi Emevî halifesi Hişâm’ın öfkelenmesine sebep 
oldu. Hişâm, onun öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Kûfe valisi onu 
hapsetti. Ancak el-Kumeyt hapisten kaçmayı başardı. Daha sonra ise affe-
dildiyse de  daha sonra hükümete karşı katıldığı bir isyanda öldürüldü.

Arap şiiri, Arapların yeni fetihler neticesinde değişik milletlerle karış-
masından dolayı Emevîler döneminden itibaren milli Arap rengini kay-
betmeye başladı. Zamanla şiire yeni unsurlar girdi. Bu yeni unsurların en 
önemlisi Fars asıllı unsurlardı. Bunlar daha sonra Arap edebiyatı tarihinin 
gelişiminde önemli etkiler icra etmiştir. Bu asrın kayda değer en önemli 
şahsiyeti Hammâd b. Sâbûr er-Râviye’dir. Hammâd h. 75 yılında Kûfe’de 
doğmuştur. Annesi ve babası Deylemî kabilesine mensuptular. Onun öv-
güye değer olan özelliği sadece yazdığı şiirlerden gelmemekteydi. Daha 
ziyade eski şairlerin şiirlerini nakletmesi sayesinde bu övgüye mazhar ol-
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muştu. Dolayısıyla o, eski şiirleri nakletmekte önemli bir kaynaktır.

Onun eski şiirlere olan bu derin vukûfiyeti Emevî sultanlarının onu 
kollamasına sebep oldu. Özellikle de halife Hişâm ona çok değer verirdi. 
Emevîlerden gördüğü bu saygınlığa karşın Abbasî halifesi el-Mansûr’dan 
kötü muamele gördü. Bir rivayete göre 155/771 yılında diğer bir rivayete 
göre ise 158/774 yılında öldü.
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Alevilik: Alevi Deyişlerinin ve 
Gülbanglarının Sosyolojik Analizi
Mehmet Yazıcı, Çıra Yayınları, İstanbul 2011, 576 s.

Mehmet Seyman ÖNDER*

Kitap, doktora tezi olarak hazırlanmış inceleme-araştırma tarzında bir 
eserdir. Yazar, kitapta Alevi olarak nitelendirilen bir grubun inanç siste-
mi hakkında sosyolojik değerlendirmeler yapmıştır. Okunması kolay bir 
anlatım tarzına sahiptir. Sınırlılıkları olan kitapta, Alevilik inanç sistemini 
benimsemiş bir grup, örnek bir köy üzerinden yola çıkılarak değerlendir-
miştir. Değerlendirmeler Alevilikte dua niteliği taşıyan ve tüm Alevilerce 
benimsenen gülbanglar1, 7 ulu ozanın deyişleri ve bir takım yazılı kaynak-
lardan yola çıkılarak yapılmıştır. Bu eser, Alevilikle alakalı sorulara cevap 
vermesi açısından önemli bir çalışma niteliğindedir.  

Alevilikle ilgili birçok kitap yazılmış ve yayınlanmıştır. Bu kitaplar ge-
nellikle bir takım ideologlar tarafından kendi ideolojilerini yayma yada be-
lirli bir politik perspektifle belirli ideolojilerin etkisi altında kalmış kişiler 
tarafından yazılmıştır. Bu kitapların önemli bir bölümü var olan bir top-
lumsal yapıyı analiz etmek yerine yeni bir toplumsal yapı oluşturma ama-
cı güttüğünden insanların zihinlerindeki soruları yok edememiş, aksine 
zihinleri daha fazla bulandırmıştır. Bu eser ise, diğerlerinden farklı olarak 
son derece açık ve tarafsız bir şekilde yazılmıştır. Bunda da kitabın yaza-
rının Alevi-Kızılbaş kökenli olması ve Sünniliği de İslam tarihi açısından 
Sünni âlimler kadar iyi bilmesi etkili olmuştur. Yazar kitabı yazarken, bir 
Sünni’nin ya da politize olmuş bir Alevinin ön yargılarından uzak kalmış 
ve Alevi kökenli olması nedeniyle örneklemindeki Alevi deneklerin gü-

 ∗ Yrd. Doç. Dr. , Bingöl  Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi [seymanonder@hotmail.com; 
msonder@bingol.edu.tr]

1  Alevi cemlerinde ‘Seyyid’in okuduğu duadır. 
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venini kazanarak daha doğru ve net bilgilere ulaşmış ve bu bilgilerden 
yararlanmıştır. 

Dokuz bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde araştırmanın amacı, 
konusu, kullanılan teknik ve yöntemleri hakkında bilgi yer almaktadır. Di-
ğer bölümlerde ise Alevilikle ilgili kavramlara, gerek Türkiye’de gerekse 
de Aleviler içerisinde; Aleviliğin bir din olup olmadığı, Aleviliğin farklı 
kesimlerde nasıl algılandığı ve nasıl tanımlandığı hakkında yapılan tartış-
malara yer verilmektedir. Yine bu bölümlerde Aleviler ile ilgili kutsal olgu-
lara, nesnelere, kişilere, Aleviliğin tarihine, felsefesine ve toplumsal yapısı-
na yer verilmiştir. Kitabın yazımında geniş bir literatürden yararlanıldığı 
açıkça görülmektedir. Alevilik ile ilgili kitap yazmış Alevi yazarların yanı 
sıra, yine bu konuda çalışmış yabancı araştırmacıların eserlerinden sıklıkla 
yararlanılmıştır. Ancak Alevilikle ilgili olarak başvurulan temel kaynak-
lar örneklem olarak alınan bir alevi köyünde yapılan görüşme, gözlem ve 
tespitlerden elde edilmiş verilerle birlikte 7 ulu ozanın ‘Cem’de okunan 
deyiş ve gülbangları olmuştur. Bu konuda kendilerinden en çok fayda-
lanılan ve dörtlüklerine en çok yer verilen isimler Pir Sultan Abdal, Kul 
Himmet ve Safevi Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı olup Şah Hatayi 
mahlasını kullanan Şah İsmail’dir.  

Yazar kitabında, toplumun zihnini kurcalayan, yazar, aydın ve aka-
demisyenlerce cevabı aranan bazı sorulara yer vermiş ve bu sorulara ce-
vaplar bulmaya çalışmıştır. Bu sorular; Alevilik nedir? Alevilik nasıl bir 
inanç sistemidir? İslamiyet’in Anadolu’da kabul edilmesiyle birlikte, çeşitli 
nedenlerden dolayı ortaya çıkan yaklaşımlar arasından neden bugün ge-
nellikle Alevi-Bektaşi şeklinde birlikte anılan Kızılbaşlık ve Bektaşilik kol-
ları varlığını sürdürebilmiştir? Alevilik inancı ve bu inanca göre şekillenen 
Alevi toplum yapısını, Alevi bireyler için anlamlı ve vazgeçilmez kılan ve 
Alevilerin bu yapıyı yaşatma arzusunu canlı tutan temel faktörler neler-
dir? Bu faktörlerin Alevi bireylere ve Alevi topluma kazandırdığı-yaşattığı 
ortak duygu nedir?

Kitapta, Alevilik nedir sorusuna tam olarak net bir cevabın verileme-
yeceğine, bu cevapların Aleviliğe bakış açısına göre değiştiğine dikkat 
çekilmektedir. Fakat Alevilikle ilgili olarak, üzerinde ittifak edilen husus, 
bu inanç sistemi içerisinde İslami unsurlar başta olmak üzere bazı sema-
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vi dinlere ve Ortadoğu’daki bazı felsefi ve dünyevi dinlere ait unsurlara 
rastlanıldığıdır. Aleviliğin Anadolu’daki varlığı, Hz Muhammed’in toru-
nu olan Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd’in Emeviler ile girdiği mücadeleyle 
başlamaktadır. Zeyd ve oğlu Yahya’nın Emevi yönetimi tarafından ayrı 
ayrı idam edilmesi sonrasında, baskılardan kaçan Zeyd taraftarlarının 
bir bölümü Orta Asya’ya giderken bir bölümü de Anadolu’ya yerleşmiş-
tir. Böylece Anadolu, ilk kez Ehl-i Beyt soyundan gelenlerle tanışmıştır. 
Ancak Anadolu’da, İslam tarihinde yaşanmış bu olaylar farklı yorumlan-
mış ve bu yorumlamalar üzerine yeni bir toplumsal yapı oluşmuştur. Bu 
durumun en açık örneği kendini Oniki İmam inancında göstermektedir. 
Oniki İmam inancını ve bu inançla ilgili ritüellerin kaynağı, Oniki İmamın, 
onların soyundan gelenlerin ve onların yolunda örnek alınacak mücadele-
ler verenlerin kuşaktan kuşağa anlatılan yaşamları oluşturmaktadır. İslam 
tarihinde yaşanmış ve gerçek olan bu olaylar, tarihte yer aldığının aksine, 
bu inancın mensupları tarafından duruma uygun şekilde yeninden kur-
gulanmış ve çoğu imamların hayatlarıyla ilgili olduğuna inanılan çeşitli 
söylencelere yer verilmiştir. 

İnançla ilgili uygulamaların temellendirilmesi için kullanılan bu 
yöntem, dışarıya kapalı, kendi kendisine yeten bir toplumsal yapı anlayı-
şıyla varlığını sürdüren Alevi toplulukların yaşamlarına sonradan giren 
tüm yeniliklere karşı mevcudu korumak için de kullanılmaktadır. Yazar 
kitapta Hz. Hüseyin’in örneğine yer vermektedir. İnançla ilgisi olmayan, 
fakat toplum hayatına sonradan giren, güncel sayılabilecek bir örnek olan 
futbol ve futbol topu için şöyle bir söylence mevcuttur; “Yezid’in askerle-
ri Hz. Hüseyin’i Kerbela’da şehit ettikten sonra mübarek başını kestiler. 
Yezid’ten mükafat almak için kesik başı yanlarına alarak Küfe’ye geri dön-
düler. Küfe’de aralarında eğlenmek için toprak damda Hz. Hüseyin’in ba-
şıyla oynamaya başladılar. Üstünde oynadıkları toprak dam, bir keşişin 
eviydi ve ortasında bir aydınlatma boşluğu vardı. Hz. Hüseyin’in müba-
rek başı bu boşluktan evin içine düştü. Yezid’in askerleri bu boşluktan aşa-
ğıya seslenerek, kesik başı istediler. Buna çok üzülen keşiş, Hz. Hüseyin’in 
başı yerine kendi kızını kesti ve başını, damda kesik başla oynamak için 
bekleyen Yezid’in askerlerine attı. Fakat onları ikna edemedi. Keşiş çeşit-
li fedakarlıklara katlanmasına ve çok üzülmesine rağmen Hz. Hüseyin’in 
mübarek kesik başını Yezid’in askerlerine vermek zorunda kaldı. Topla 
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oyun oynamak bu olaydan kalmıştır.” Bu örnekte görüldüğü üzere Alevi-
lerin dışarıya karşı toplumsal bütünleşme ve dayanışmayı sürdürmesini 
sağlayan Ehl-i Beyt, On iki İmam ve bu soydan gelenlerle ilgili olarak an-
latılan bazı olayların tarihi kaynaklarla doğrulanması mümkün değildir. 
Alevilerin On iki İmam’ların hayatlarıyla ilgili anlatımlarda, tarihi olay-
larla bağlantı kurmalarına rağmen, tarihi kaynaklara bağlı kalmadıklarını 
göstermektedir. Buna karşılık, bu nitelikteki anlatımlar, Alevilik inancına, 
uygulamalarına bağlılığı korumak, toplumsal bütünleşmeyi ve dayanış-
mayı sürdürmek için toplumun karşılaştığı yeniliklerin bu bağlamda algı-
lanmasını sağlamak amacıyla kuşaktan kuşağa güncellenerek anlatılmak-
tadır. 

Alevilerde dışa karşı toplumsal bütünleşmeyi ve dayanışmayı sağlayan 
bir diğer etken de ‘ötekileştirme’dir. Alevilerde ‘Yezid’ sözcüğü bir küfür 
ve hakaret anlamı taşımaktadır. Yezid, saltanatı döneminde Hz Hüseyin’i 
ve beraberindekileri öldüren II. Emevi halifesidir. Aleviler ‘Yezid’ ismiy-
le Ehl-i Beyti ve soyunu sevmeyenleri, onları sevenlere (Alevilere) zulüm 
eden ve Yezid’i sevdiğine ve Yezid’in yaptıklarını haklı bulanları kastet-
mektedir. Alevilik inanç sisteminde tarihi verilerden hareketle oluşturulan 
söylencelerde Alevi olmayanlar Yezid ile özdeşleştirilerek bir ötekileştiril-
meye gidilmektedir. Tüm bunlardan sonuç olarak ‘Alevi olanlar ve Alevi 
olamayanlar’ diye bir ayrım yapıldığı yargısına ulaşılmaktadır. 

Alevilerin bu toplumsal yapılanmasını tamamlayan ve bu yapılanmayı 
dışa karşı koruyan iki etken daha mevcuttur. Bunlar, “Guruh-u Naci” yani 
seçilmiş topluluk anlayışı ile “Alevi Sırrı”dır. Kendilerini inançları üzerin-
den tanımlayan Alevilere göre Alevilik bir yoldur. Alevilere göre, bir yola 
bağlı olmaları ya da Yol’un Aleviler aracılığıyla yaşatılmasının istenmesi, 
Alevilerin, kendilerini seçilmiş olarak algılamalarını sağlamaktadır. Bu 
da Alevilerin inançlarını en doğru yol, kendilerini de seçilmiş topluluk 
(Guruh-u Naci) olarak tanımladıklarını ortaya koymaktadır. Alevi Sırrı 
ise, kırsal alandaki köylerde kapalı topluluklar şeklinde yaşayan Alevilerin 
inanç ve kültürlerini kendilerinden olmayanlara karşı saklamaları şeklinde 
tanımlanmaktadır. Sır, Kızılbaş Aleviliğin sıkı yapılanmasını tamamlayan, 
onu dış etkenlerden koruyan adeta bir kabuk işlevini görmüştür. Aleviliğe 
ilişkin bilgiler yani “sır” herkese açıklanmaz.
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Kitaba göre Alevilik, Anadolu’nun fiziksel koşullarının ve kültürel 
mirasının yeni din olan İslam’ın değerleriyle bir arada harmanlamasıyla 
oluşturulan bir yapıdır. Bu yapı, tehdit olarak konumlandırılan dışarıya 
(Alevi olmayanlara-Sünnilere) karşı çatışmacı:  her türlü iletişime ve iş-
birliğine kapalı; içeride ise, ön plana çıkarılan inanç etrafında, toplumsal 
dayanışmayı ve bütünleşmeyi esas alan bir anlayışa sahiptir. Bir inanç sis-
temi olarak kurgulanan Alevi toplum yapısında zamanla inanca dönüşen, 
kutsal olarak kabul edildiği için değiştirilmeden kuşaktan kuşağa akta-
rılan sosyal statüler, sosyal ilişki biçimleri, sosyal gruplar, tabakalaşma 
sistemi, sosyal kurumlar ve inançla ilgili uygulamalar meydana gelmiştir. 
Alevi Toplum Yapısını oluşturan bu sosyal bileşenlerin öznesi, belirleme 
gücüne sahip olan ve sonraki kuşaklara taşımada öncelik eden, etkin özne 
konumunda olan seyyidlik statüsü ve bu statüye sahip olanların oluş-
turduğu tabakadır. Aynı zamanda, bu tabakanın dayandığı, toplumdaki 
seyyidlik algısı ve seyyidlik kurumu, Alevi Toplum Yapısında, toplum-
sal dayanışmayı ve toplumsal bilinci oluşturan ana kaynaktır. Bileşenle-
ri bu şekilde tespit edilen Alevilik inancı ve bu inancın kaynaklık ettiği 
Alevi Toplum Yapısı, sözlü anlatım geleneğiyle, her anlatımda yeniden 
üretilerek kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.
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Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi Yayım İlkeleri

   

1. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslarara-
sı düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve 
sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamak-
tadır. 

2. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımla-
nan hakemli bir dergidir. 

3. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel 
çalışmalar da yayımlanır. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar 
verir. 

4. Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun 
araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalış-
malar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki tercüme, araş-
tırma notu, tebliğ ve konferans metinleri, kongre, sempozyum, panel vb. 
tanıtımları, kitap ve tez değerlendirmeleri, literatür incelemeleri, sadeleş-
tirmeler, bilimsel röportajlar, çağdaş ve geçmiş ilim adamlarıyla ilgili tanı-
tımlar vb. yazılar yayımlanır. 

5. Yayımlanması istenen yazılar, aşağıdaki yazışma adresine CD orta-
mında ve bilgisayar çıktısı olarak posta yoluyla veya eposta adresine “ekli 
word belgesi” şeklinde gönderilmelidir. 

6. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da 
yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. 

7. Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım 
ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan 
gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir. 

8. Yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde saklanma hakkı mahfuz-
dur. 
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9. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi ya-
pıldıktan sonra yayın kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı iki 
hakeme gönderilir. Yazının gönderildiği her iki hakemden olumlu rapor 
gelmesi durumunda yazının yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayı-
da yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin olumsuz görüş 
belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. İki hakemden birinin olumsuz 
değerlendirmede bulunması halinde makale üçüncü hakeme gönderilerek 
yazı o hakemin olumlu raporu doğrultusunda dergide yayımlanır.

10. Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “dü-
zeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli dü-
zeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı 
bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp 
alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir. 

11. Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konu-
sunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir. 

12. Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır. 

13. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma ya-
yımlanabilir. Hakemli çalışmaların dışındakiler (tanıtımlar, bilimsel rö-
portajlar, biyografiler vb.) buna dahil değildir.

14. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara ait 
makalenin bulunduğu dergiden üç adet gönderilir. 

15. Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu 
yazarına ya da yazarlarına aittir. 

16. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Bin-
göl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne aittir. 

17. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Bingöl Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’na aittir. 

Yazım İlke ve Kuralları 

1. Çalışmalarda TDV İslam Ansiklopedisi’nin (DİA) imlâ kaideleri esas 
alınır. Dipnot kullanımında yararlanılan kaynaklar ilk geçtiği yerde tam 
künyesi ile sonraki yerlerde ise uygun biçimde kısaltılarak verilmeli ve 
ayrıca çalışmanın sonuna kaynak gösterimine uygun olarak kaynakça ek-
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lenmelidir. 

2. Yazılar MS Word programında A4 boyutunda editöre ulaştırılır. Say-
fa ölçüsü, yazı karakteri, satır aralığı ve paragraf aralığı şu şekilde olma-
lıdır: Üst: 5.4 cm; Sol: 4,5 cm; Alt: 5,4 cm; Sağ: 4.5 cm; Karakter: Palatino 
Linotype (Ana metin: 10; dipnot: 8 punto); Satır aralığı: Tam, Değer: 14 nk; 
Paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk kullanılmalıdır.

3. Arapça ve Osmanlıca makalelerde Traditional Arabic yazı tipi (ana 
metin 16, dipnot 14 punto) kullanılmalıdır. Türkçe makalelerdeki Arapça 
ibarelerde ise Traditional Arabic yazı tipi (ana metin 14, dipnot 12 punto) 
kullanılmalıdır.

4. Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı, özetler 
100-150 kelimeyi geçmemeli ve 9 punto Palatino Linotype ile yazılmalı; 
makalenin ismi Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca 5-6 kelime-
yi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir.  

5. Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin 
fotokopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değer-
lendirmelerine kitap kapak resmi JPEG formatında eklenmelidir. 

6. Dergiye gönderilen yazıların hacmi kaynakça ve dipnotlarla birlikte 
8000 kelimeyi geçmemelidir. Herhangi bir yazının hacminin bu üst sınırı 
aşması durumunda, yayın kurulunun vereceği karar geçerlidir.

7. Varsa yazıdaki tablo, grafik, resim vb. nesnelerin sayfa düzeni geniş-
liği olan 12 cm ebadını taşmaması gerekir. 

8. Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. 

9. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve 
aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır: 

a) Kitap (yayımlanmış eser): Yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı 
(italik), (çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sa-
deleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın adı soyadı), yayınevi, 
(varsa) kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası. 

b) Tek yazarlı: Ş. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet, Dergâh 
Yay., İstanbul 2000, s. 101. 

c) Çok yazarlı: İsmail E. Erunsal v.dğr., İlahiyat Fakülteleri Tezler Katalo-
ğu 1, İSAM Yay., İstanbul 2008, s. 68. 
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d) Çeviri: Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, çev. Se-
lahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul 2010, s. 113. 

e) Tez örnek: Bilal Aybakan, İslam Hukukunda Vekalet Sözleşmesi (Yayım-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, İstanbul 1990, s. 56. 

f) Yazma eser: Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane 
bölümü, kayıt numarası, varak numarası. Örnek: Abdülcelîl b. Ebî Bekr er-
Rebîî, et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, Süleymaniye Ktp., Turhan Vâlide Sultan, 
nr. 20, vr. 15ᵃ. 

g) Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser 
adı (italik), çeviri ise çevirenin adı soyadı, baskı yeri, tarihi, cildi, sayısı, 
sayfası. (Kaynakçada makalenin geçtiği sayfa aralığı: ss. 35-52) 

h) Telif makale örnek: İbrahim Çapak, “The Formation of Knowledge and 
Disputation (al-Jadal) in Gazali’s Logic”, Journal of Islamic Research, v 3, no 
2 December 2010. p. 129-142.

i) Çeviri makale örnek: Riccardo Pozzo, “Kant’ın Mantık Felsefesi İçin 
Mirası” (çev. Burhanettin Tatar), Bilimname, sayı: VI, 2004/3, s. 187.

j) Yayımlanmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitap-
ta bölümler makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır. 

l) Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde 
tam künye ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynak için; yazarın 
soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, birden çok cilt varsa cildi ve sayfa 
numarası yazılır. Örnek: Râzî, el-Mahsûl, II, 62.

l) Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harf-
leri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. di-
ğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her 
kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır. Birden çok yazarı ve hazırlayanı 
olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır. 

m) Âyetler italik karakterle yazılmalı, referansı (sûre adı sûre no/âyet 
no) sırasına göre verilmelidir. Örnek: el-Bakara 2/10. 

n) Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans 
yöntemi kullanılmalıdır. Örnek: Buharî, “İman”, 1. 

o) İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir. 
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p) Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konul-
malıdır.

10. Kaynak gösteriminde APA (American Psychological Association/ 
Amerikan Psikoloji Derneği) kuralları tercih edilmişse, kaynakça da ona 
uygun olmalıdır. Detaylı bilgi için APA’nın web sitesine (http://www.
apastyle.org) bakılabilir. 




