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DÜZENLEME KURULU ADINA

Prof. Dr. Eyüp BAŞ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Bismillahirrahmanirrahim

Sayın Dekan vekilim; Sayın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İsla-
mi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akkuş hocam; İsla-
mi İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı çok 
muhterem Lütfi Doğan hocam; Saygıdeğer hocalarım, meslektaşla-
rım, kıymetli davetliler ve sempozyumun ev sahibi olan genç akade-
misyen kardeşlerim! Hepinize şahsım ve İLAMER adına hoş geldiniz 
diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Çok değerli davetliler, sevgili gençler! Bugün burada İslam Me-
deniyetinin Yapı Taşları adlı sempozyumumuzun üçüncüsünü düzen-
lemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Geçen yıl sempozyum progra-
mının kapanış kısmında bir konuşma yapmış ve demiştim ki, Allah 
nasip ederse üçüncü defa –ikincisini nasip etti- sizlerle beraber bu 
aktiviteyi olabildiğince biraz daha ileri götürmek kararlılığında ol-
duğumuzu söylemiştim. Bugün hamdü senâlar olsun üçüncüsünü 
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düzenlemek nasip oldu. Sizlerin desteğiyle, vakıf yetkililerimizin, 
hocalarımızın, öğrencilerimizin desteğiyle bu aktivite bu şekle geldi. 
Ve artık geleneksel diyebileceğimiz “İLAMER Öğrenci Sempozyu-
mu” hüviyetini kazandı. Bu defa geçen yılkinden küçük bir farklılık 
yaparak programı fakültedeki öğrenci kulüpleriyle işbirliği içerisinde 
hazırladık. Kendilerine bu noktada destek olmaları şeklinde bir ta-
lebimiz olmuştu. Talebimize olumlu karşılıkları oldu. Bundan son-
ra “İLAMER Öğrenci Sempozyumu” öğrenci kulüpleriyle iş birliği 
içinde fakültemizde yapılmaya devam edecek.  İnşallah fakültemiz-
deki öğrencilerin topyekün İLAMER’in ne yapmak istediğine kulak 
verdikleri bir ortam bu vesileyle oluşturmuş oluruz. 

Söz İLAMER’e gelmişken faaliyetleri hakkında kısaca bilgi ver-
mekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hem kurumsal kimlik, hem de 
amaç ve hedefler, misyon ve vizyon açısından. Malumunuz İslami 
İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı çok muhterem Lütfi Doğan hoca-
mızın 1987’de bir grup arkadaşıyla Ankara’da kurmuş oldukları bir 
vakıf. 2006 yılında da bu vakıf bünyesinde kurulan İLAMER Keçiö-
ren’deki binamızda faaliyete geçti. Ve o günden bugüne 7 yıl zarfında 
bizler ne yapmaya çalıştık? İlahiyat fakültesindeki öğrencilerimize 
rastgele bir destek vermek yerine, lisans akademik destek dediğimiz 
bir program adı altında “öğrencilerimizi lisansüstüne daha iyi nasıl 
hazırlarız?” endişesiyle bir takım programlar yaptık ve bunları uy-
gulamaya koyduk. Allah’a hamdolsun bazı araştırma gruplarıyla bu 
programın nasıl uygulanacağı ile ilgili bir takım tecrübeler kazandık. 
Şu an itibariyle merkezimizde 5 araştırma grubu faaliyetini devam 
ettiriyor. Mezun gruplarımızın dışında. Daha önce iki İslam Tarihi 
ve bir de Hadis araştırma grubu mezun verdik. Bugün ise Araştır-
ma Merkezimiz Tefsir, İslam Hukuku, Arap Dili ve Belagatı, İslam 
Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri olmak üzere 5 araştır-
ma grubuna sahip bulunmaktadır. Araştırma gruplarındaki öğrenci-
lerimiz Cumartesi ve Pazar günleri yılmadan olabildiğince devamlı 
bir şekilde fakültemizden kendilerine ders veren, akademik hayatta 
karşılaşacakları etkinlikleri önceden onlara pratik ettiren birtakım fa-
aliyetleri beraber yürütmekteler. İki yıl önce başlamış olan öğrenci 
sempozyumu uygulamasını da bu akademik destek programının bir 
parçası olarak uygulamaya koyduk. Ufak tefek eksikliklerle birlikte 
hamdolsun oldukça hedefine uygun bir şekilde düzenlenmeye devam 
ediyor diye düşünüyoruz. Bu vesileyle gruplardaki arkadaşlarımız ve 
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farklı ilahiyat fakültelerinden öğrenciler sempozyuma tebliğler gön-
deriyorlar, katkıda bulunuyorlar, araştırma yapmış oluyorlar ve bun-
ları paylaşmış oluyorlar. İslami ilimler noktasındaki kaynaklarımızla 
birebir yüzleşmiş oluyorlar bu vesileyle.

Değerli davetliler, sevgili öğrenciler! İlahiyat alanında lisans ve li-
sansüstü öğrenim gören öğrencilerimizin özgüvenini artırmak ve her 
zaman söylediğim gibi nesne olmaktan özne olmaya aday hale getir-
mek için düzenlediğimiz bu öğrenci sempozyumumuza dair birkaç 
bilgi vererek sözlerimi noktalamak istiyorum.

Bu defa 48 öğrencimiz, genç akademisyen kardeşimiz sempoz-
yum programımızda yer alacaklar. Bunların 32’si lisans düzeyinde, 
11’i yüksek lisans, 5’i de doktora düzeyindeler. Fakültemizden ve 
dışarıdan araştırma görevlisi kardeşlerimiz var. Katılımcılar büyük 
oranda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden olmak üzere Mar-
mara Üniversitesinden 2, Necmettin Erbakan Üniversitesinden 1, 
İstanbul Üniversitesinden 1, Atatürk Üniversitesinden 1, Süleyman 
Demirel Üniversitesinden 1, Dicle Üniversitesinden 1 ve Uludağ Üni-
versitesinden 1 olmak üzere 8 genç akademisyen kardeşimiz Ankara 
dışından gelerek aramızda bulunmaktalar. Misafirimiz olmalarından 
dolayı kendilerine özel olarak hoş geldiniz diyorum. Sempozyumu-
muza renk kattınız. Teşekkürler ediyorum.

Sözlerimi fazla uzatmadan İslami İlimleri Araştırma ve Yayma 
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Doğan hocama, vakfın diğer 
yetkili ve gönüldaşlarına bizlere verdikleri maddi ve manevi destek-
leri için sonsuz teşekkür ediyor, kısa bir süre önce kaybettiğimiz vak-
fımızın idari heyet başkanı muhterem Abidin Çetin beyi de rahmetle 
anıyorum.

Ayrıca halen devam eden İLAMER araştırma gruplarına bu yıl 
içerisinde dersler veren Prof. Dr. Ali Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Akif 
Koç, Doç. Dr. Zülfikar Güngör, Doç. Dr. Ahmet Ünsal, Doç. Dr. Gür-
büz Deniz, Yard. Doç. Dr. Zikri Yavuz, Doç. Dr. Kazım Arıcan, Yard. 
Doç. Dr. Fatih Erkoçoğlu, Yard. Doç. Dr. Yaşar Daşkıran, Dr. Ahmet 
İşleyen, Dr. Ali Parlak, Dr. Mesut Cevherî, Hüseyin Akıncı, Velid 
Selâme ve Ahmet İsmail hocalarımıza; konferans, seminer gibi et-
kinliklerimize zaman zaman destek veren hocalarımıza minnetlerimi 
sunuyor, teşekkürlerimi arz ediyorum. 
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Her zaman söylediğim gibi bizlerin ve genç akademisyen kardeş-
lerimizin yapmış oldukları çalışmaların ilim, amel, ihlas bütünlüğüne 
ulaşmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederek huzurlarınızdan ayrılıyor, 
saygılarımı sunuyorum.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 15

Sn. Lütfi DOĞAN

Diyanet İşleri Eski Başkanı

İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve’l 
âkıbetü li’l- muttakîn. Vessalâtü vesselâmü alâ eşrefi’l-murselîn. Sey-
yidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihi vesahbihî ecmaîn.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi İslamî İlimleri Fakültesi’nin pek muhterem dekanları; de-
ğerli öğretim üyeleri, bu sempozyuma şeref veren muhterem hoca 
efendiler, değerli talebe evlatlarım! Bu güzel toplantıda yüksek huzu-
runuzda bulunmak benim de mezun bulunduğum bu fakültede hoca-
larımızın huzurunda, kıymetli gençlerimizin huzurunda birkaç cümle 
arz etme fırsatını bulmak benim için büyük bir bahtiyarlık oldu. İla-
hiyat fakültesi öğretim üyelerine dekanımızdan araştırma görevlisine 
kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ve ihtiramlarımı arz ediyorum. Bu 
sempozyumda görev alan kıymetli genç kardeşlerimizi, başta Prof. 
Dr. Eyüp Baş hocamız olmak üzere hocalarımızla birlikte şükranla, 
teşekkürle anıyorum. Böyle güzel bir toplantıda kıymetli evlatlarım, 
talebe kardeşlerim bulunuyorlar. Hepsine, hepinize Allahu Teala Zül-
celal hazretlerinden sizlere üstün başarılar lütuf buyurmasını niyaz 
ediyorum. Şunu çok iyi biliyorum. Bir yaşlı ağabeyiniz, kardeşiniz 
olarak İlahiyat fakültesi ve benzeri kurumlarımız Türkiyemizin göz 
bebeğidir. Çünkü burada yetişen gençlerimiz, kıymetli ilim adamla-
rımızın kendilerine yol göstermeleri sebebiyle Türkiyemizde İslam 
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dinine ait bilgileri insanlarımıza aktaracaklar. İnsanlarımızın iyi in-
sanlar olarak yetişmesi için, bilgili insanlar olarak yetişmeleri için, 
hak hukuka, Cenabı Hakkın razı olacağı şekilde saygıyı öğretmeleri 
için buradaki evlatlarımız yetişecekler. Yetişip Türkiyemizde insanla-
ra hizmet edecekler. Şunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz; Resulü Ekrem 
(s.a.v) “Bir kişi mümin kardeşinin hizmetinde olduğu sürece Allah 
onun yardımcısıdır.” Buyurmuşlardır.

Şimdi ben sizleri gönülden tebrik ediyorum. Muhterem hocala-
rımızı da daima minnet, şükran ve ihtiramla anıyorum. Sizlerin her 
birinizin fevkalade ilim adamları olarak yetişmenizi ve örnek insanlar 
olarak büyük milletimizin evlatlarına ve hatta başka ülkelerde yaşa-
yan mümin kardeşlerimize de hizmet vereceğiniz için, kendileri siz 
talebe evlatlarımızı göz bebeği olarak düşünüyor ve kendi bilgileri-
ni siz kıymetli evlatlarına aktarıyorlar. Bundan dolayı hocalarıma ne 
kadar teşekkür etsem azdır. Allah onlardan razı olsun. Mütevazi bir 
vakfımız var. Bugün ilahiyat fakültesinde siz kıymetli evlatlarıma ho-
calarımızın huzurunda birkaç söz söyleme fırsatını buldum. Bu ne bü-
yük bahtiyarlıktır. Ben bunu Türkiyemiz için de tasavvurların üzerin-
de bir sevinç kaynağı olarak düşünüyorum. Çünkü siz, kız evlatlarım 
için söylüyorum. Cennet anaların ayakları altındadır, değişmez düs-
turunu bu memleketin evlatlarına siz öğreteceksiniz. Ve annenin ne 
kadar muhterem olduğunu, tasavvurların üzerinde büyük bir saygıya, 
sevgiye, her türlü takdire layık olduğunu siz insanımıza öğreteceksi-
niz. Annelere öğreteceksiniz. Allah hepinize uzun ömürler versin. Bu 
ne büyük mazhariyettir. Ama istediğimiz şu, Türkiyemiz, 76 milyon 
insanımızın hepsinin iyi insan olarak yetişmesinde sizlerin ve muhte-
rem hocalarımızın hizmet payı çok büyüktür. Demek ki insana şunu 
öğretiyorsunuz. İslamiyet’i düşündüğümüz zaman daima şu esasları 
göz önünde bulundurmamız lazım. Birincisi, itikadımız Peygamber 
efendimizin buyurduğu şekilde sağlam, atomların parçalayamayacağı 
bir iman olması lazım ki, bu da Amentü’de özetlenmiştir. Muhterem 
ebeveynleriniz size bildiriyor, hoca efendilerimiz sizlere anlatıyor. 
İkincisi, ibadetlerimiz ki bu ülkeyi, bu varlık alemini yaratan, bizi 
birbirimize kardeş yapan, bizi birbirimize sevdiren Allahımıza kul-
luk görevimizi yapmak, verdiği nimetlere şükretmek. Üçüncüsü üs-
tün ahlak, en güzel ahlaka sahip olmak. Bunu siz öğreteceksiniz. Bir 
dördüncüsü dürüst, adil muamele. O halde itikat, ibadet, üstün ahlak, 
adil ve dürüst muamele. Bu dört ana esası bu memleketin insanına 
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sizlerin lisanıyla tebliğ edildiğinde o yetişecek 24 ayar yavrular, kü-
çüklere bu gerçekler sizlerin delaletiyle öğretildiği zaman Türkiye-
miz sadece huzur içerisinde bütün dünya milletlerine örnek olacak. 
Dünya milletleri, toplumları hatta birçok Müslüman kardeş milletler 
var, ülkeler var ki onlar bizim can ciğer kardeşlerimiz onlar da sizi 
örnek alacaklar. O itibarla buradaki bu toplantıyı tertip eden, sizleri 
haberdar eden ve sizlere görev veren hocalarımızın hepsini hürmetle, 
takdirle anıyorum.

Şunu arz etmek istiyorum. Güzel bir ifade vardır. Derler ki, züm-
rütler, altınlar ve çok değerli maddeler zamanla elde edilebilir, kaza-
nılabilir. Fakat zaman ne zümrütle, ne altınla, ne platinle hiçbir şeyle 
kazanılamaz. Sizleri yetiştiren ana babalarınızdan Allah razı olsun. 
Sizlere uzun ömürler versin. Sizlere Kur’an ilimlerine, Resulü Ekrem 
Efendimiz (s.a.v)’in mübarek hadislerini, İslam hukukunu ve diğer 
bunlara bağlı ilimleri öğreten hocalarımızdan da Allah razı olsun di-
yorum.

Bahtiyarım ki siz değerli kardeşlerime, evlatlarıma ve muhterem 
hocalarımızın huzurunda birkaç cümle arz etmek fırsatını buldum. 
Son sözüm olarak şunu söylüyorum. Rahmetli Akif merhum, 

“Doğacaktır	sana	vaad	ettiği	günler	Hakk’ın

	Kim	bilir	belki	yarın	belki	yarından	da	yakın,”

 diye bir ifadesi var. Hepiniz biliyorsunuz. Bunu söylemekteki 
maksadım Allah’ın inayetiyle başta Türkiyemiz olmak üzere İslam 
aleminin geleceği çok aydınlık olacaktır. Sizlerin olumlu, Allah rızası 
için yapacağınız çalışmalarla. Bu çalışmaları da ancak ilimle ortaya 
koymak mümkün oluyor. Elhamdulillah siz bunu tahsil ediyorsunuz. 
Ne mutlu sizlere, ne mutlu hocalarımıza ki size gerçeklerin manasını 
öğretiyorlar. Kur’an ve hadisin ışıklarını sizlere intikal ettiriyorlar. 
Ve şunu son cümle olarak söylüyorum. Güzel bir söz olarak büyükler 
söyler. Hatta Hadis olarak da söylenir ama tetkik etmediğim için ha-
dis diyemiyorum. (Ennâsu âlimun ve mutealimun…) (İnsanlar bilen, 
öğreten ya da öğrenendir gerisi olduğu yerde kalır). Allah’tan üstün 
başarılar diliyorum. Başta dekanımız, dekan vekilimiz, Eyüp Bey ve 
diğer hocalarımız olmak üzere hepinizi Allah’a emanet ediyor ve ba-
şarılarınızın devamını Allah’tan diliyor, niyaz ediyorum.

Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
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Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Vekili1*

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbi’l-âlemin ve’l-â-
kıbetü li’l- muttakin. Vessalâtü ve’s-selâmü alâ eşrefi’l-mürselîn sey-
yidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn.

Muhterem hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenci genç 
akademisyen kardeşlerim. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Regaib 
gecenizi kutluyorum. Bu gecenin bizlere hayırlar getirmesini, rağbe-
tinizin daima Rabbimize olmasını, Regaibimizin de hep Rabbbimizin 
rızasına uygun olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyorum.

Öncelikle huzurunuza hem fakülte dekanımız adına, hem de Diya-
net İşleri Başkanlığı adına çıktığımı söyleyeyim. Dekanımız Üniver-
site senato toplantısı için Kızılcahamam’a, Diyanet İşleri Başkanımız 
Tiran’a gidiyor. Regaib gecesini orada yaşayacaklar. Akşam beraber-
dik. Selefî bazı talebeler Arnavutluk’ta, Balkanlarda bu kandil gece-
leri aleyhine epey bir propaganda yapmışlar. Demiş ki Arnavutluk’un 
Diyanet İşleri Başkanı, biz komunist dönemde en zor günlerimizde 
Müslümanlığımızı bu kandil gecelerine borçluyuz. Ne olur bu top-
lantıyı Regaib gecesinde yapalım. Ve Regaib gecesinin nasıl kutla-
nacağını onlara gösterelim demişler. İnşallah akşam seyretme imkanı 
olacak. Başkanımızın da selamları var.

*  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL hocamız 
sempozyumun ikinci günü programımıza teşrif etmişler ve 6. Oturum öncesi bir selamlama 
konuşması yapmışlardır. Dekan Bey’in konuşması bildiriler kitabının ilgili yerinde sunul-
muştur.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 19

Bügün gerçekten çok mutluyum ve bahtiyarım. Mutluyum çün-
kü bu İSİLAY, yahut Bedir, yahut İLAMER dediğimiz bu takviye 
eğitim-öğretim organizasyonunda hamdolsun geçmişte bizim de tu-
zumuz, katkımız oldu. Yıllar önce asistanlık zamanımızda öğrenci 
kardeşlerimize bir şeyler öğretelim derken aslında kendimiz öğren-
dik. İki kitabım, iki çalışmam orada öğrencilere bir şeyler okuturken 
çıktı. Oranın bereketini çok gördüm. İkinci mutluluğum, iki yıldır 
bu sempozyumlar Kocatepe’de yapılıyordu. Bunun fakültemizde ya-
pılmasının daha anlamlı olacağını düşündük. Burada yapılması hem 
idareci hem de fakültenin bir hocası olarak beni ayrıca mutlu etti. 
Bu salon çok tartışmalar, çok sempozyumlar, çok oturumlar gördü. 
Ama eminim bugün ve yarın yapılacak tartışmalar, sempozyum bel-
ki bu sempozyumlar içerisinde en anlamlısı, en heyecanlısı olacak. 
Ben bu sempozyumu muhterem Lütfi Doğan hocamızın himmetleriy-
le düzenleyen, bütün gayretini ortaya koyan Eyüp Baş hocamızı ve 
işin mutfak kısmındaki tüm genç arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik 
ediyorum. Aslında bu salon böyle bir çalıştayı 2000’li yıllarda gör-
müştü. Özafşar hocayla biz asistanız o zaman. Yok asistan değiliz, 
hocayız doçent olmuştuk. Şu çocukları az seyredelim dedik. Tırnak 
içerisinde. Bir 5-10 dakika bakıp geçecektik. Mübalağa etmiyorum 
saatlerce kaldık. Sonuna kadar takip etmek zorunda kaldık. Çünkü 
öylesine güzel, öylesine kaliteli tebliğler, müzakereler, sunumlar izle-
dik. Biz söylediğimize pişman olduk ama iftihar ettik. Mehmet Emin 
Eren, Mehmet Kalaycı hocalarımız, bazı fakültelerdeki hocalarımız o 
sempozyumdan yetişti. 

İnsan hani ürününü çabuk görmek ister. Hakikaten bu sempoz-
yumlar bunu ortaya koyuyor. İki yıldır bu sempozyumlarda görev 
alan arkadaşlardan en az 5-6 tanesi şu an araştırma görevlisi. Türki-
ye’de kalanlar ve yurt dışına gidenler de oldu. Bugün ve yarın burada 
tebliğ sunacak, müzakere yapacak, sunumlarını yapacak arkadaşla-
rımızın en az dörtte birini gelecek sene asistan olarak göreceğiz bir 
yerlerde. Bu aslında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 
Üsame’lere, Bilal’lere, Hz. Ali’lere gençlere fırsat sunup onları ye-
tiştirmesinin modern dönemdeki bir yansımasıdır. Sizlerin hakikaten 
yetiştiğini görmek bizim ömrümüze ömür katıyor. Eğer Lütfi Doğan 
hocamız –hani bizim Orta Asya’nın diliyle- Aksakallı ise ama hala 
dimdik ayaktaysa belki de sizleri böyle görmesi onu mutlu ediyor, 
ayakta tutuyor. Cenabı Hakk üçüncüsünü gösterdi. Artık bu gelenek-
selleşti. 
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İstanbul’da ilahiyata takviye eğitim veren en az 10-15 merkez var. 
Çok kaliteli eğitim verdiklerini de biliyoruz. Ankara’da benim bildi-
ğim en güçlüsü, en etkilisi İLAMER. Dolayısıyla İLAMER’i bizim 
fakültemize sağlamış olduğu katkılardan dolayı kutluyor, orada ders 
veren, alan, hizmet veren herkesi tebrik ediyorum. Sözü fazla uzat-
mak istemiyorum. Allah’a emanet olun diyorum. Cenab-ı Allah bu 
programı bereketli kılsın. Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Prof. Dr.Mehmet AKKUŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah vessâlatü vesselâmü alâ 
rasulillah.

Muhterem hocalarım aziz misafirler, değerli öğrencilerimiz. He-
pinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Güzel bir gündeyiz. İyi 
bir başlangıçtayız. Ama ben müsaadenizle bu güzel faaliyeti ve geçen 
yıllarda yapılan faaliyetleri biraz daha geri götürerek, şu anda başa-
rıyla devam eden bu faaliyetin biraz daha başlangıcından söz etmek 
istiyorum. Bazı hocalarımızı da bu vesileyle rahmet ve minnetle an-
mak istiyorum. 1982 yılıydı, muhterem hocamız merhum Esat Çoşan, 
“İlahiyat öğrencilerine takviye bir eğitim nasıl yaparız? Nasıl olur 
da daha gayretli, ileride İslami hizmetlerde fakültede görev alacak 
bir kadro, bir ekip yetiştiririz” dedi. Bu düşünceden hareketle Deme-
tevlerde Özelif sitesinin yakınlarında Denizciler diye bir apartmanın 
dairesinde 10 öğrenciyle bir faaliyet başlattık. İlahiyat fakültesinden 
10 kişiyle –sizin şu anki yaptığınız gibi- başladı. Bunlara takviye bir 
eğitim verelim diye Arapça, fıkıh, tefsir, hadis dersleri verdik. Sizin 
şimdi yaptığınızın çok basit bir ölçekte olanıydı. Şimdi o 10 kişiden 
–daha sonra 7’ye düştüler- bazı eksilmeler, fazlalıklar olabilir. O öğ-
rencilerden iyi hatırlıyorum birisi Uludağ ilahiyatta Arapça öğretim 
üyesi olarak çalışmakta, bir diğeri – takdiri ilahi nasip oldu- İslami 
İlimler Fakültesi dekan yardımcılığı görevini devam ettiriyor. Ve işin 
başlangıcından itibaren ilahiyata katkıda bulunacak bir faaliyetin ar-
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tarak devam ettiğini görmekten hakikaten mutluyuz. İşte 10 kişiyle 
başlayan bu hizmet daha sonra biraz daha büyüdü. Bir enstitü hali-
ne geldi. Mekan da büyüdü. Yatılı öğrenciler şekline geldi. Mehmet 
Emin Er hocamız –Allah sağlık ve afiyet versin Antep’te bulunuyor-
du- kitaplarıyla, kütüphanesiyle birlikte Ankara’ya davet edildi ve o 
günkü enstitüye kitaplarıyla birlikte hizmet etmeye başladı. O hizmet 
epey bir devam etti. 90’lı yıllarda bu defa muhterem hocamız –her 
an kendisine minnet duyduğumuz- Lütfi Doğan hocamız bizim eli-
mizden tuttu. Artık –Esat Coşan hoca İstanbul’a gitmişti- Bir takım 
mekanlar değişmişti. Şimdi İLAMER diye bilinen İSİLAY’ın binası-
na 90’lı yıllarda geçtik. Bu sefer Lütfi Doğan hocamız hem kurumun 
başında hem de ders vererek bize katkıda bulundu. Ve bu mekanda 
96’ya kadar bir dönem devam etti. Daha sonra Diyanet İşleri Başka-
nımız Mehmet Görmez hocamız da orada fiilen ders vermeye devam 
ettiler. Hizmet –ifade ettiğim gibi- artarak devam etti. Bir kesintiye 
uğradı ama Lütfi Doğan hocam o kesinti anında bile hizmeti vakıf 
olarak devam ettirmekten geri durmadı. Teşvik etti, yardımlarda bu-
lundu. Kendisiyle birlikte birçok insanın bu müesseseye katkısını 
sağlamayı sürdürdü. Tabi sevindirici tarafı şudur ki statik, aynı tarz-
da, dar bir çerçevede değil gittikçe geliştiğini ifade etmiştim. Daha 
sonraki yıllarda İLAMER ortaya çıktı kurum olarak. İlahiyat araş-
tırmaları merkezine dönüştü. Kısa da olsa geçmişten bilgi verdim. 
Buradan mezun ilk öğrencilerimiz Türkiye’nin farklı illerindeki ila-
hiyat fakültelerinde değişik akademik derecelerde görev aldılar. Sizin 
yaptığınız bu güzel sempozyumlarda ilahiyat fakültelerinde görev 
alacak akademisyenlerin şimdiden bu yola girdiklerinin işaretidir. Bu 
faaliyetleri özellikle son yıllarda Eyüp Baş hocamız gerçekten çok 
samimi ve istikrarlı bir şekilde devam ettirmektedir. Katkıda bulunan 
öğrencilerimiz de aynı motivasyonla bu faaliyetleri sürdürmektedir-
ler. Şu an sayıları 84 olan İlahiyat Fakültesi ve benzeri kurumlarda 
görev alacak öğretim elemanlarının yetiştirilmesi yolundaki çalış-
maları ise İLAMER veya benzeri kuruluşlarla gerçekleştirilecektir. 
Şimdi bu güzel faaliyete ben tam, net olmamakla birlikte bir müjde 
veya açılım getirmek istiyorum. Bir ay önce Mısır’a gitmiştik. TİKA 
elemanlarıyla. Ezher üniversitesinin yakınında –eskiden bir Türk yur-
duydu- bina eskimiş, cami metruk bir vaziyetteydi. O binada bir yurt 
açılması ve yeniden faaliyete başlaması gibi. Yıllardır arzu ettiğim 
bir şey vardı. Yetkililerle görüşüldü. Ve aslında ilahiyat fakültele-
ri çoğaldıkça, İLAMER gibi kurumlar çoğaldıkça bunların yapmış 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 23

oldukları bu akademik çalışmanın veya paralel eğitimin bir de yurt 
dışında özellikle İslami ilimler olması açısından Arapça konuşan ül-
kelerde bunun takviye edilmesi gerekiyor. Yaz mevsiminde veya birer 
yıl ara vererek oralarda da bir takım irtibatların kurulması gerekiyor. 
İnşallah oralarda yapılan çalışmalarla böyle bir imkan temin edilmek 
durumunda. Üç adet yurt yapılması prensip kararı olarak alındı. Belli 
oranda öğrenci kontejanlarını biz belirleyeceğiz. Geçen yıllarda Su-
udi Arabistan Kral Suud Üniversitesine 10 öğrenciyi buradan gön-
derdik. Geçen yıl bu öğrenciler bir yıllığına eğitimlerini dondurdu-
lar. Aslında bu imkanlar halen devam edebilir. Bu burslardan –onlar 
burslu biliyorsunuz- bütün imkanları sağlıyorlar. Oralarda yapacağı-
mız müracatlar veya referanslarla bunları geliştirmek, sayıyı artırmak 
sadece Suudi Arabistan değil diğer ülkelerle kuracağımız temaslarla 
belki gittikçe geliştirmek mümkün. Ben geçmişten kısaca söz ettim şu 
anki duruma değindim. İstikbalde bunun daha da ileri gideceğinden 
ümitliyim. Muhterem hocamızın yapacağı birtakım temaslar ki özel-
likle İslam ülkelerinde bu konularda bizlere yardımcı olacaktır zaten 
mütevelli heyet başkanı olması hasebiyle. Ümidimiz var. Hizmetler 
de bu çerçevede gittikçe gelişecek. İlim adamları yetişiyor, hizmet 
edecek elemanlar yetişiyor. Cenabı Hak da bizlere lütfunu, ihsanını, 
keremini artıracak. 

Bir küçücük beyitle bitireyim konuşmamı. II. Bayezit hazretleri 
(sofu diyorlar biliyorsunuz Adlî mahlaslı şiirleri vardır, münacatı var-
dır) 

Ben	ettim	ânı	kim	bana	yaraşır

Sen	eyle	ânı	kim	sana	yaraşır	

diyor Cenabı Hakk’a. Biz hocamızla, hocalarımızla mütevazi baş-
layan bir hizmeti yaptık. Cenabı Hak inşallah rahmetiyle, bereketiyle 
bunu artıracaktır. Hepinize saygılar sunuyorum.
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BİRİNCİ OTURUM  
Oturum Başkanı: Yunus KOCABIYIK 
 
1. Fatih Muhammed ÇAKMAK, Hz. Peygamber’in Görevlendirme-
lerde Benimsediği Kriterler 
2. Hacer ERGİN, Cemil Meriç’in Kültür ve Medeniyet Anlayışı  
3. Rumeysa Nur Gürbüz, Batı Materyalizmine Panzehir; Tasavvuf 
ve Batı’da Tasavvufun Rolü 
4. Kübra ELÇUK, Süleyman Seyfi Öğün’ün Gelenekselcilik ve Mo-
dernizm Hakkındaki Görüşleri 
  
Müzakere: 1. Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ 
        2. Hümeyra BAYSAL
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Oturum Başkanı

Yunus KOCABIYIK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

Çok kıymetli hocalarım, sevgili kardeşlerim. İLAMER Öğrenci 
Sempozyumu’na tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle sempoz-
yumda görev alan öğrenciler adına böyle bir organizasyonu düzenle-
dikleri için, gençlere burada tebliğ sunma fırsatı verdikleri için önce-
likle İSİLAY Mütevelli Heyet Başkanı sayın Lütfi DOĞAN hocamız 
ve tertip komitesi başkanı Prof. Dr. Eyüp BAŞ hocamız olmak üzere 
bütün hocalarımıza ve İSİLAY Vakfı’na teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Kıymetli kardeşlerim öncelikle tebliğ sırasıyla ilgili bir düzeltme yap-
mak istiyorum. İlk tebliğcimiz Hacer Ergin’dir. Kendisi Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi. Konusu Cemil Meriç’in 
kültür ve medeniyet anlayışı. Sözü kendisine veriyorum, buyrun.
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“CEMİL MERİÇ’İN KÜLTÜR VE MEDENİYET  
ANLAYIŞI”

HACER ERGİN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi)

Bir çağın vicdanı olmak isterdim, bir çağın, daha doğrusu bir ülke-
nin, idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk 
insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak isterdim. 
Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale bağlayacak bir 
köprü olmak isterdim, kelimeden, sevgiden bir köprü.1

Amacını bu şekilde açıklayan ve bu amacın gerçekleşmesine bir 
ömrü adayan isim, ülkemizin hür düşünceli entelektüellerinden biri 
olan ve bu ülkenin derdini kendisine gerçekten dert edinmiş olan Ce-
mil Meriç’tir. 

Cumhuriyet dönemi aydınları içerisinde farklı bir yer tutmasında 
dürüstlük ve samimiyetinin yanı sıra, farklı fikrî kanallara açık, ba-
ğımsız bir zihin yapısına sahip olmasının ayrı ayrı payı vardır.2

Kendisine “Kimim ben?” diye bir soru yönelten Meriç, bu soru-
yu, “Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis bir fikir 
işçisi”3 olarak cevaplar. Bu fikir işçisi, kızı Ümit Meriç’in ifadesiyle:

1  Cemil Meriç, Mağaradakiler, İstanbul 2012, s. 284
2 Mustafa Armağan, “Meriç, Cemil”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara 2004, c. 29, s. 190-

191
3 Cemil Meriç, Jurnal, İstanbul 1993, c. 2, s. 189
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“İlmi Çin’de de olsa arayınız” emrine uymuş, Fransız düşüncesin-
den Hint felsefesine, Rus romanından İran şiirine kadar, elinde de-
mir asa, ayağında demir çarık dolaşmış, sonunda yorgun ve memnun, 
kendi ülkesin’in irfan’ında karar kılmıştır.”4

İslam medeniyetinin yapıtaşlarından biri olan Sosyoloji ’ye ilgi-
siyle ön plana çıkan Cemil Meriç’in kültür ve medeniyet anlayışını 
ele alacağımız bu tebliğimizde, Meriç’in kavramlara atfetmiş oldu-
ğu değer bize yol gösterici olacaktır. Kendi dünyamıza ait olmayan 
kavramların fikir dünyamızda yaratmış olduğu karmaşayı şöyle dile 
getirir Meriç: 

“Mefhumların kâh gülünç, kâh korkunç maskelerle raksa çıktı-
ğı bir karnaval balosu, fikir hayatımız. Tanımıyoruz onları, nerden 
geliyorlar bilen yok. Firavun lara benziyorlar, kalabalığa çehrelerini 
göstermeyen firavunlara. Ve aydınlarımız, o meçhul heyulalar için 
ehramlara taş taşıyan birer köle

Kavga, insanla kader arasında değil artık, insanla kelime arasın-
da. Rüyaları o, bayraklaştırıyor. Yığınlar onun için yaşıyor, onun için 
dövüşüyor, onun için ölüyorlar. Mukaddeslerin rengine bürünen bir 
bukalemun, kelime; semavi kitapların şeytanı. Ve en tehlikelileri, top-
rağımızda doğmayanlar.”5 

Rotasını umrandan uygarlığa çeviren aydınımızın serencamını 
çeşitli eserlerinde dile getiren Meriç, Mağaradakiler isimli eserinde 
bunu şöyle ifade eder: 

“Kaynaklarından kopan bir intelijansiyanın kaderi, bir mefhum 
hercümerci içinde boğulmak. Umrandan habersizdik, medeniyete de 
ısınamadık. İnsanlığın tekâmül vetiresini ifade için kendimize layık 
bir kelime bulduk: uygarlık. Mazisiz, musikisiz bir hilkat garibesi.”6

İçinde bulunulan durumu bu şekilde eleştirel bir dille ifade eden 
düşünürümüz, kendi kavramlarımızla düşünmeye dönüş yapmayı ve 
kültüre doğru değil irfana doğru yol almayı bizlere bir çözüm olarak 
sunmaktadır. 

4 Ümit Meriç Yazan, Cemil Meriç, Ankara 1993, s?
5  Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul 2006, s. 79
6  Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İstanbul 2011, s. 86



Öğrenci Sempozyumu28

İbn Haldun’dan ödünç aldığı umran kavramının bizim kültürümü-
ze daha uygun olduğunu savunana Meriç, umran ve uygarlık kavram-
ları hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade eder:

“İnsan ilimlerinin en büyük kurucusu İbn Haldun, toplumların 
maddi ve manevi fetihlerini tek kelimeyle ifade etmişti. Avrupa’nın 
asırlarca tanımlayamadığı tek ve bölünmez gerçek, tarihin, sosyolo-
jinin, antropolojinin ana konusu: Umran’dı.  Tunuslu filozof insanı 
parçalamıyor, soyumuzun büyük macerasını, ilk duraklarından ele 
alarak, en girift, en mütekâmil biçimlerine kadar takip ediyordu.”7

Umranın, tarihi ve insanı bütün olarak ifade eden bir kelime ol-
duğunu savunan Cemil Meriç; mefhumu aynı zamanda Avrupa’nın 
hiçbir zaman ve hiçbir kelimesiyle kucaklayamadığı bir bütün olarak 
görmektedir.8 

Umran ve uygarlıktan sonra kültür kavramı üzerinde yoğunlaşan 
düşünürümüz,  her ülkede ayrı bir libasa bürünen uçarı, serazat bir 
mefhum9 olarak nitelediği bu kavramın dilimize geçiş sürecini şu şe-
kilde dile getirir:  

“Kültür, çok netameli ve hiçbir zaman berrak bir tarife kavuşturul-
mamış bir mefhumdur. Fransızca sözlüklerde ve denemelerde “insanı 
insan yapan bilgilerin bütünü” anlamına gelir. Almanca ve İngilizce 
eserlerde ağır basan mana, sosyal yaşayıştır. Başka bir deyişle kültür, 
antropologlarla sosyologlar için başkadır, edebiyatçılar için başka. 
Biz kelimeyi tek bildiğimiz Avrupa dilinden yani Fransızca’dan aldık. 
Daha sonra Amerikan antropolojisine merak saranlar, mefhumu yeni 
baştan değerlendirerek dilimizi içinden çıkılmaz açmazlara soktular.”

Kısaca, Meriç’e göre kültür, kaypaklığı, müphemiyeti ve seyyali-
yetiyle Avrupa’dır. Kâh suda kâh karada yaşayan bir hilkat garibesine 
benzettiği kültür kavramını Meriç, tarif edilmeyen ve edilemeyen bir 
kelime olarak nitelendirir. 10 

Oysa Meriç düşüncesinde kültür kavramının tam karşısına ko-

7  Cemil Meriç, Kültürden İrfana, İstanbul 1986, s. 16
8  Meriç, Mağardakiler, s.86
9  Meriç, Mağaradakier, s.87
10  Meriç, Kültürden İrfana, s. 14-15
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numlandırılmış olan irfan kavramı, ona göre düşüncenin bütün ku-
tuplarını kucaklayan bir kelimedir. İrfan, tecessüsü madde dünyasına 
çivilemeyen, zekayı zirvelere kanatlandıran, beşeriyi ilahi ile kutsî-
leştiren, uzun ve çileli bir nefis terbiyesidir.11 Meriç, irfan ve kültür 
hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade eder:

“İrfan, insanoğlunun has bahçesi. Ayırmaz, birleştirir. Bu bahçede 
kinler susar, duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar sona erer. İrfan kendini 
tanımakla başlar. Kendini tanımak, önyargıların köleliğinden kurtul-
maktır, önyargıların ve yalanların….. İrfan, bir Tanrı vergisi, cehidle 
gelişen bir mevhibe. Kültür, irfana göre katı, fakir ve tek buutlu. İrfan, 
insanı insan yapan vasıfların bütünü. Yani hem ilim hem iman hem 
edeb. Kültür, Homo Ekonomikus’un kanlı fetihlerini gizlemeye yara-
yan bir şal. İrfan, dinî ve dünyevî diye ikiye ayrılmaz, yani her bütün 
gibi tecezzi kabul etmez…. Batı kültürün vatanıdır. Doğu, irfanın.12

Doğu’nun sahip olduğu irfanı, hisarla kuşattığını ve muhafaza 
edebilmek adına yıllarca, asırlarca mabede bezirgân sokmadığını 
söyleyen Cemil Meriç’e göre irfan, kendi yaşadığı çağda asaletini 
kaybetmiştir.13 “İrfan” der Cemil Meriç, “karanlıkları ışığa boğan bir 
şimşek. Yarı ilham, yarı seziş. Cedlerimiz, ilahi esrarın heybeti karşı-
sında “Sübhane ma arefnâke hakkı marifetik, ya Maruf” diye çırpını-
yorlardı. Kültür’e gönül verenler mavera karşısında böyle bir dehşet 
duymazlar. Ne mutlu bize ki, dilimizi de kaybettik. Tarihimiz mührü 
çözülmemiş bir masal hazinesi. Ne batıyı tanıyoruz ne doğuyu. En 
az tanıdığımız ise kendimiziz. Hadis-i Kudsi, “Nefsini bilen Rabbini 
bilir” buyurur. Böyle bir bilgiye fert olarak da beşeriyet olarak da en 
çok şimdi muhtacız.”14

Ömrünün otuz karanlık yılını eserlerine ışık dolu harflerle satır 
satır işleyen ve körlüğün nârını, ilmin nuruna çevirerek teselli bulan 
bir insan olan Cemil Meriç, “Siz bir Türk aydını olarak kültürün mü 
hizmetindesiniz, irfanın mı?” sorusuna şu cevabı verir:

11  Meriç, Bu Ülke, s. 175
12  Meriç, Kültürden İrfana, s. 11
13  Meriç, Bu Ülke, s. 101
14  Meriç, Kültürden İrfana, s. 11-12
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“Heyhat! Hidayet ilahi bir lütuf. Ben de belli bir çağın insanı ola-
rak kültürün hizmetinde idim şimdiye kadar. Dünya kütüphanelerinin 
kapılarını yurdumun insanlarına açmak istedim. Hint ormanlarının 
uğultusunu taşıdım edebiyatımıza. Batı’nın büyük düşünce fatihle-
rini konuşturdum. Eserlerimin “kültür” cildi, aşağı yukarı tamamlan-
dı. Bundan sonra “irfan” cildi başlayacak. Ayrıntılarla fazla uğraştım 
şimdiye kadar. Ancak bu uzun yolculukta devşirebildiğim hakikat 
meyvalarını takdime çalışacağım okuyucularıma. Kültürden çok ir-
fanla uğraşmak istiyorum.”15

Görüldüğü üzere kültürden irfana yürümek istediğini söyleyen 
Meriç, bu iki kavramı kullanarak aslında bizim medeniyetimiz ile 
Batı medeniyetinin dünya görüşünün ve beslendiği köklerin farklı-
lığına dikkat çekmek istemiştir. Nitekim Cemil Meriç,  eserlerinde 
Avrupa medeniyetine istihalenin ham bir hayal olduğu, bir medeniye-
tin bir diğerine dönüşemeyeceği ancak malzeme olabileceği gerçeği 
üzerinde durmuştur.16 Bu gerçeği beş maddede formüle etmiştir:

1)Hiçbir düşünce bir ülkeden ötekine olduğu gibi aktarılamaz.

2)İnsan düşünce için değil, düşünce insan içindir.

3)Batan bir ülkeyi bir anda kurtaracak hiçbir sihirli formül, yani 
izm yoktur.

4)Avrupa’yla aramızda aşılmaz bir duvar var. Doğu, kapitalist için 
de, sosyalist için   de sömürülecek bir alandır. Doğulu ise bir yâri in-
san, şüpheli bir yandaş, tek kelimeyle yandaştır.

5) Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır. Haysiyet, şuur 
ve fedakârlık demek. Şuur hiçbir kiliseye bağlanmamak, her vesayeti 
reddetmek, kapılarını her ışığa açmak demektir.  Fedakarlık ise inan-
dığı değerler uğruna her çileyi göze almak, hatta ölümü bile. Saygıya 
layık insan kendi kafası ile düşünen ve düşüncesini haykırmaktan çe-
kinmeyendir.17

15  Meriç, Kültürden İrfana, s. 11
16  Armağan, “Meriç, Cemil”, s.191
17  Meriç, Mağaradakiler, s. 231
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Türk İslam medeniyetinin büyüklüğüne dikkatleri çeken Meriç, 
aydınlatmak için değil aydınlanmak için yanmayı göze almış bir dü-
şünürdür. Nitekim onun, “Tefekkür Sina’sı metruk bir manastır. Ki-
min için yaratacaksın? İnsanlar ışığa, hayata, sonsuza düşman” 18söz-
leri bu gerçeği vurgular niteliktedir.

Tebliğimi, Cemil Meriç’in insanımızın düşünce dünyasındaki 
problemlerimize kayıtsızlığı karşısında dile getirdiği şu serzenişlerle 
bitirmek istiyorum:

“Türk İslam medeniyeti ahlaka, feragate dayanan bir medeniyet-
tir. Gerçekleştirdiği değerler edebiyattan da, felsefeden de, ilimden 
de muazzez. Ben bu mazlum medeniyetin sesi olmak istiyorum. Ko-
rumak istediğim şaheser: insanın kendisi. Tarihine vecitle eğildiğim 
bu büyük, bu gerçek, bu mert insanı Osmanlı yaratmış ve yaşatmış. 
Kendini tanımak irfanın ilk merhalesi. Düşünenin görevi, insanından 
kopan, tarihini unutan ve yolunu şaşıran aydınları irşada çalışmak: 
Kızmadan, usanmadan irşat. Gerçek sanat ayırmaz, birleştirir.”19

18  Meriç, Bu Ülke, s. 272
19  Meriç, Mağaradakiler, s.285
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KAYNAKÇA

Armağan Mustafa, “Meriç, Cemil”, Diyanet	İslam	Ansiklopedisi

Meriç Cemil,  Bu	Ülke  

Meriç Cemil,  Jurnal

Meriç Cemil, Kültürden	İrfana

Meriç Cemil,  Mağaradakiler

Meriç Cemil, Umrandan	Uygarlığa

Yazan Ümit, Meriç, Cemil	Meriç

Yunus KOCABIYIK

Hacer ERGİN’e bu anlamlı konuşmasından dolayı teşekkür edi-
yorum. Fatih Muhammed Çakmak bizlere “Hz. Peygamber’in Gö-
revlendirmelerde Benimsediği Kriterler” adlı tebliğini sunacak. Sözü 
kendisine veriyorum.
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“HZ. PEYGAMBER’İN GÖREVLENDİRMELERDE BE-
NİMSEDİĞİ KRİTERLER”

FATİH ÇAKMAK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, 

İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu Öğrencisi)

GİRİŞ

İnsanlığın var olduğu günden beri birlikte yaşamın bir sonucu ola-
rak toplumsal hayat da var ola gelmiştir. Toplumsal hayatın düzeni 
için devletler kurulmuş, günümüz tabiriyle kamu kurum ve kuruluş-
ları oluşturulmuş; bu bağlamda yargı, ordu, siyaset, eğitim-öğretim 
gibi alanlarda sosyal kurumlar işlevsellik kazanmıştır. Kuşkusuz bu 
kurumların işlevselliğini toplum yararına sürdürebilmesi için hizmet 
içi memur istihdamı zorunlu hale gelmiştir. Her devlette bu ihtiyaca 
kendi iç dinamiklerini kullanarak çözüm üretme yoluna gitmiştir.

Hicretten sonra temeli atılan ve kısa sürede devletleşen Medine 
İslam Devleti’nde de toplumsal hayatın ve devlet olmanın gereği ola-
rak yöneticilere, yöneticiler yetiştirme ve istihdam etme zorunluluğu 
doğmuştur. Hz. Peygamber’in liderliğindeki devlet yine O’nun ön-
derliğinde ve örnekliğinde bu ihtiyacı karşılamıştır.

Biz bu çalışmamızda bu süreçler üzerinden Hz. Peygamber’in gö-
revlendirmelerde benimsediği ilkeler üzerinde durmaya çalıştık.
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Hz. Peygamber hemen her alanla ilgili tayinlerde, tayin edilecek 
memurların yetiştirilmesinde; sorumluluk ve tecrübe kazandırma 
hususunda ashaba yön vermiştir. Bu yön verişte liyakat sahibi olma, 
adalet ve güvenilirlik Hz. Peygamber’in benimsediği temel ilkeleri 
oluştururken “isim, yüz ve konuşma güzelliğine önem verme” ve 
“ilim ve hikmet sahibi kimseleri seçme” gibi çeşitli ilkeler de yine 
Hz. Peygamber’in hususi olarak benimsediği kriterler olmuştur.

Genel paradigmayı yansıtması açısından Hz. Peygamber’in Muaz 
b. Cebel ve Hz. Ali’yi kadı olarak ataması örneği dikkat çekicidir. Hz. 
Peygamber, Muaz bin Cebel ve Hz. Ali’yi kadı olarak tayin ettiğinde: 
”En isabetli hüküm vereniniz Ali’dir. Helal ve haramı en iyi bileniniz 
Muaz bin Cebel’dir”1 diyerek bu iki sahabenin bu görev hususundaki 
liyakatlerine dikkat çektiği gibi süreç içerisinde onlara işin ciddiyeti 
sorumluluğu ve muhakeme usulüyle ilgili bilgiler de vermiştir. Bu 
meyanda şu hadisleri zikredebiliriz: ”Allah kasıtlı olarak haksızlık 
yapmadıkça kadı ile beraberdir.”

“Hâkim, içtihat eder ve isabet ederse kendisine iki sevap verilir. 
Eğer içtihat eder ve hata ederse ona bir sevap vardır.”2 “Kadı öfkeliy-
ken iki kişi arasında hüküm veremez.”3 Bu nakillere ek olarak Muaz 
bin Cebel’e şunları söylemiştir: “Her otuz sığırda bir erkek veya dişi 
buzağı her kırkta bir müsinne (üçüncü senede dişleri çıkan sığır) her 
buluğa eren şahıstan bir dinar veya o değerde muafiri (bir giyecek) 
almamı emretti.”

Tüm bu nakiller görevlendirmelerdeki liyakat, adalet ve güvenilir-
lik temel noktalarına işaret etmeleri açısından önemlidir.

Şimdi bu üç temel nokta üzerinde duracağız.

LİYAKÂT SAHİBİ OLMA

Hz. Peygamber bir işe birisini tayin ederken kuşkusuz en ehil 
kişileri seçiyordu. Her türlü emanetin, sorumluluğun ehil kimseler 
tarafından yüklenmesi hususu Hz. Peygamber’in görevlendirmeler 

1  Buhârî, Fezâilü’l-ashâb 26; Tirmizî, Menâkıb 50.
2  Buhârî, İ’tisâm 21; Müslim, Akdiye 15; Ebû Dâvûd, Akdiye 2; Tirmizî, Ahkâm 2; Nesâî, Kaza 

3.
3  Tirmizî, Ahkâm 2.
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hususunda en temel şiarlarından biriydi. Bu şiara uygun olarak Hz. 
Peygamber’in komutan yaptığı sahabiler Halid bin Velid, Amr bin As, 
Üsame bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Müsenna bin Harise ve Şu-
rahbil bin Hasene’dir. Bu sahabiler katıldıkları savaşlar ve kazandık-
ları zaferlerle komutanlığa liyakatlerini ispat etmişlerdir. Bu şahıslar 
bu komutanda mutlaka olması gereken cesaret, ileri görüşlülük, akıl, 
basiret ve kuvvetli bir irade gibi vasıflara sahip bulunuyorlardı.

Komutan olacak kişinin geniş askerî tecrübesinin olması, savaş 
strateji ve taktiklerini iyi bilmesi gerekmektedir. Hz. Peygamber, ara-
larında Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’in de bulunduğu ordunun başına 
Amr bin As’ı atadı ve Zâtü’s-Selâsil’e gönderdi. Muharebe yerine 
vardıklarında, Amr ateş yakmamalarını emretti. Bunun üzerine si-
nirlenen Hz. Ömer, komutana saldırmaya kalkıştı. Hz. Ebubekir ona 
engel olarak, “Rasulullah, Amr’ı senin başına savaş yönetmeyi daha 
iyi bildiği için seçti” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer sakinleşmiştir. 
Nitekim savaş sonunda da Amr’ın ateş yaktırmamasının bir savaş 
stratejisi olduğu anlaşılmıştır. Burada da yine liyakatin önemi ön pla-
na çıkmaktadır. 

Hz. Peygamber hayatı boyunca çok sayıda kâtip kullanmıştır. Baş-
ta Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali gibi ashabın önde 
gelenleri olmak üzere toplam sayıları kırktan fazladır. Kâtipler değişik 
vazifeler için istihdam edilmişlerdi. Bazıları vahiy kâtipliği yaparken 
bir kısmı da mektup, emanname, ikta bilgisi vs. türü şeyleri yazardı. 
Bu elçiler arasında dikkat çeken isimlerin başında Amr b. Umeyye 
gelir. Bedir Savaşı’ndan kısa bir müddet sonra -H. 2. yıldadır- Mekke-
liler Habeşistan’a sığınmış Müslümanları teslim almak için Necaşî’ye 
“diplomatik heyet” göndermişlerdir. Siyer müelliflerinden Şe’mî’nin 
rivayetine göre tehlike haberini alan Hz. Peygamber; Mekkelilerin bu 
düzenine karşı koyması ve Kral nezdinde Müslümanları savunması 
için Amr b. Umeyye’yi Habeşistan’a göndermiştir. Hz. Peygamber’in 
bu elçisi o sırada “henüz İslâmı kabul etmiş değildi. Hz. Peygamber 
liyakat sahibi olmak kaydıyla gayrımüslimleri dahi seçmede tereddüt 
etmemiştir. Kureyşlilerin düzenine engel olmak için kurnaz ve zeki 
bir kimse gerekiyordu. Amr b. Umeyye bu vasıfları taşıyan biri olma-
sı hasebiyle Hz. Peygamber tarafından görevlendirilmiştir. Aynı elçi 
Mekke şehrinde çarmıha gerilmiş bir Müslüman şehidinin cesedini 
bulunduğu yerden çıkarmak için Hz. Peygamber tarafından gönderil-
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diğinde, kendisi çok meşhur ve herkes tarafından tanındığı için Mek-
keliler “bu şeytanın muhakkak tehlikeli ve kötü bir iş gelebileceğini” 
düşünerek onu takip ettirmelerine rağmen Amr, vazifesinde başarılı 
olmuştur.4 Hz. Peygamber tarafından ondan fazla görev verilmiş ol-
ması da yine Amr’ın görev hususunda liyakat sahibi olduğunu göste-
rir niteliktedir. Fakat Hz. Peygamber, “dini tebliğ” işlerinde çalışacak 
kimselere ihtiyaç duyduğunda ise halîm, selîm ve güzel söz söyleye-
bilen, belagat sahibi, İslâm konusunda iyi yetişmiş, zahid ve fıkhî do-
nanıma sahip kimseleri seçiyordu. Bu yönüyle de Hz. Ali tebliğ-irşad 
hususunda seçilmiş önde gelen sahabilerdendir.5  

ADALET

Adalet, tüm yönleriyle bir işte/oluşta o işte hakkıyla yerine geti-
rilmesidir. Bu meyanda Hz. Peygamber görevlendirme yapacağı kişi-
lerde uzmanlık alanında adaletli davranmayı öncelemiş ve bu hususta 
farklı bir inanca bağlı olsa da kamu kurumlarında mesleğinde adaleti 
teslim eden kimselere yer vermiştir. Yönetime ehil olduktan sonra 
“Habeşli bir köle bile olsa, Allah’ın kitabına göre davranmak kay-
dıyla onu dinleyin ve itaat edin.”6 tavsiyesini yapmıştır. Bu anlamda 
akıllara ilk gelen kişi Hz. Peygamber’in kölesiyken yine Hz. Peygam-
ber tarafından azat edilen Zeyd b. Harise’dir. Hz. Peygamber, Zeyd 
b. Harise’yi konumu itibariyle değil; kabiliyetleri mesabesinde de-
ğerlendirmiş ve ordu içerisinde kendisinden mal ve soy bakımından 
üstün sayılabilecek sahabiler olmasına rağmen onu Mute Savaşı’nda 
komutan tayin etmiştir. 

Günümüz yönetim anlayışlarında tecrübe olgusu daha çok görev 
ehli kimselerin liyakatlerinden ziyade yaşlarına göre değerlendiril-
mektedir. Bu tutum adil değildir. Bunun Hz. Peygamber örnekliğinde-
ki açıl delil ise Üsame b. Zeyd’tir. Hz. Peygamber H.11. yılda, büyük 
bir ordu hazırlayarak Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Ebu Ubeyde, Sa’d b. 
Ebî Vakkas, Saîd b. Zeyd, Katâde b. en-Nu’mân ve Seleme b. Eslem 
gibi ashâbın birçok ileri gelenlerinin yer aldığı bir ordu hazırlamış ve 
Üsame’yi bu orduya komutan tayin etmiştir. Bunun üzerine, halktan 

4  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İrfan Yayıncılık, 5. Baskı, İstan-
bul, 1990.  

II, s. 1019.
5  Hamidullah, II, s. 1019.
6  Nesai, Beyat, 39.
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bazı insanlar: “Peygamber, ilk muhacirlere bir çocuğu komutan tayin 
etti!” diyerek söylenti çıkarmışlardır. Bunu duyan Nebi, çok kızmış 
ve minbere çıkarak cemaate şöyle seslenmiştir: “Üsame hakkındaki 
sözleriniz bana ulaştı. Siz onun komutanlığını tenkit ettiğiniz gibi, 
daha önce babasının kumandanlığını da tenkit etmiştiniz. Gerçek şu 
ki, o komutanlığa layıktır. Nitekim babası da komutanlığa layıktı”7 

diyerek Üsame b. Zeyd’e sahip çıkmıştır. Üsame, 15 yaşında Uhud’a 
katılmak istemiş; Hz. Peygamber izin vermemiş, O’nu ve beraberin-
deki Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sabit, Berâ b. Âzib, Arcir b. Hazm 
ve Üseyd b. Zühayr’ı Medine’ye geri göndermiştir. Uhud’tan sonra 
birçok seriyeye katılmıştır. Hatta Huneyn’de mü’minler bozguna uğ-
radığında sağa sola kaçışırlarken, Hz. Peygamber’in çevresinde sayılı 
birkaç sahâbî kalmıştır ki, bunlardan biri de Üsame b. Zeyd’tir. 

Hz. Peygamber Üsame’ye görev verirken adaleti teslim etmiş ve 
aynı şekilde görev verilen Üsame b. Zeyd’te liyakatiyle ve şahsi biri-
kimiyle misyonunda adaleti teslim edeceğini göstermiştir. 

Hz. Peygamber döneminde tıp bilgisiyle meşhur olan Haris b. Ke-
lede isminde bir zat vardı. O Arapların en iyi tabibi sayılırdı. Nitekim 
Hipokrat kendi toplumu için neyse o da kendi toplumu için oydu. Hz. 
Peygamber hasta olan sahabilerinin Haris’e gidip tedavi olmalarını 
istemiştir. Mesela Sad bin Ebi Vakkas şöyle demiştir: “Hastalandım. 
Nebi beni ziyarete geldi. Elini iki göğsümün arasına koydu ta ki so-
ğukluğunu kalbimde duydum. Sonra şöyle buyurdu: ’Sen kalbinden 
hastalanmışsın. Beni Sakif’ten Haris bin Kelede’ye git. O tıp bilgisi-
ne sahip biridir.’ buyurdu.”8

Haris b. Kelede Müslüman olmamasına rağmen tıp ilmindeki ma-
haretinden dolayı bizzat Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir. 
Bu misal ehil olmak kaydıyla tedavi hususunda gayri Müslimlere da-
nışmanın caiz olduğuna delil sayılmıştır.

 
GÜVENİLİRLİK

Güven duygusu insani ilişkilerin en temelinde yer alan bir unsur-
dur. Kuşkusuz Muhammed’ül Emin olarak toplumun güvenini kazan-

7  İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, Beyrut 1957, II, s. 189, 190.
8  Ebû Dâvud, Tıb 12.
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mış bir peygamber güven duygusunu vermenin zaruriyetinin farkında 
olarak görevlendirmelerde güven duygusunu ana kriterlerden biri ola-
rak belirlemiştir. Bu güven duygusunun temelini İslam toplumunun 
ana damarı olan Kur’an ve sünnet üzere hareket etme oluşturmakta-
dır.  Muâz b. Cebel, Yemen’de hâkimlik yapacak, halka İslamiyet ve 
Kur’ân’ı öğretecek, tahsil edilen zekâtı memurlardan teslim alacaktı. 
Vazifesi ağırdı. Bu sebeple Hz. Peygamber O’na bazı temel mese-
lelerde tavsiyelerde bulundu: “Sen Ehl-i Kitap’tan bir kavimle kar-
şılaşacaksın. Onların yanına vardığında, önce onları Allah’tan başka 
ilah olmadığını, Muhammed’in Allah’ın Resûl’ü olduğunu tasdike 
davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara, Allah’ın beş vakit namazı 
farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıkları takdirde, Allah’ın, zen-
ginlerden alınarak fakirlere verilen zekâtı emrettiğini bildir. Bunu da 
benimserlerse, zekât alırken sakın malların en iyilerini seçme! Maz-
lumun âhını almaktan çekin; çünkü onun âhı ile Allah arasında hiçbir 
engel yoktur!”9 dedi.

Sonra da Muâz’a, “Sana bir dava getirildiğinde ne ile hüküm verir-
sin?” diye sordu. Muâz: “Allah’ın Kitabı’yla.” dedi. Hz. Peygamber: 
“O’nda bulamazsan ne ile hükmedersin?” diye tekrar sordu. Muâz: 
“Resûlullah’ın sünnetiyle.” diye cevap verdi. Hz. Peygamber’in: “Ya 
orada da bulamazsan?” demesi üzerine de Muâz şu cevabı verdi: “O 
zaman kendi görüşüme göre içtihat eder, ona göre hüküm veririm.” 
Onun bu cevabı Hz. Peygamber’i çok sevindirdi. “Resûlullah’ın el-
çisini Resûlullah’ın hoşnut olacağı bir şeye muvaffak kılan Allah’a 
hamdolsun!” buyurdu.10

Bu meşhur konuşma gerek görevlendiren olarak Hz. Peygam-
ber’in ölçüsünü gerekse de bu göreve tayin edilen Muaz b. Cebel’in 
ölçüsünü fazlasıyla açıklar niteliktedir.

Yine güven noktasında zekat memurlarının seçiminde ve zekat 
memurlarına yönelik yaptırımlar dikkat çekicidir. Hz. Peygamber 
dönemindeki vergiler zekât, öşür, cizye ve haraçtan ibaretti. Hz. Pey-
gamber zekât toplamakla görevli amil ve emirlerini İslam’ın ulaştığı 
her memlekete göndermiştir. Bu görevlilerin en meşhurları Ömer b. 
Hattab, Halid b. Said b. As ve Muaz b. Cebel gibi sahabilerdir.11 Bu 

9  Buhârî, Zekât 1, 41, Sadaka 1, 63.
10  Tirmizî, Ahkâm 3; Ebû Dâvud, Akdiye 11, Ahkâm 3, Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 230, 236, 

242
11  Hasan Yenibaş, Vazifelendirmede Peygamber Metodu, s. 80.
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sahabiler arasında güven duygusu ile eş değer sayılabilecek adaletiyle 
ön plana çıkmış Ömer’in yer alması dahi Hz. Peygamber’in bu min-
valdeki hassasiyetini ve ilkeselliğini açıklar niteliktedir. Bunlara ek 
olarak Hz. Peygamber’in zekât memurlarının çeşitli hediyeler alma-
larını yasaklaması ve böylece rüşvet ve benzeri suiistimallerin olma-
ması için gerekli tedbirleri almış olması ve yine bu hususta ashabına 
çeşitli uyarılarda bulunması da görevlendirmelerde güven olgusunun 
ana kriterlerden biri olduğunu gösterir niteliktedir.

Görevlendirmelerde “güven” kriteriyle alakalı olarak Hz. Pey-
gamber’in katiplerinden Abdullah b. Erkam da dikkat çekici bir nok-
tada yer almaktadır. Zira Abdullah bin Erkam’ın kâtipler arasında hu-
susi bir yeri vardı. Abdullah Hz. Peygamber katında o derece güven 
kazanmıştı ki Hz. Peygamber bazı hükümdarlara mektup yazmasını 
emreder o da yazardı, sonra mühürleyip kapatmasını emreder ve ka-
tındaki güveninden dolayı mektubu tekrar okutmazdı.12

Bu temel üç kritere ek olarak Hz. Peygamber gelişen durumlara 
göre çeşitli görevlendirmelerde bulunmuş ve buna bağlı olarak da çe-
şitli kriterler ortaya koymuştur. Bunlardan bazıları:

İlim ve Hikmet Sahibi Kimseleri Seçme: İslam Tarihi’n-
de eğitim-öğretim denilince akla ilk gelen kuşkusuz Mus’ab 
b. Ümeyr’dir. Mus’ab, aynı zamanda ilk öğretmenlerdendir. 
Hz. Peygamber tarafından tebliğ, irşad ve davet hususunda 
görevlendirilen Mus’ab’ın tatlı, nazik üslubu ve samimi 
gayretleri ile çok sayıda müşrik İslam’la tanışmış ve 
Müslüman olanların İslam’a dair zihinlerindeki soru işaretleri 
Mus’ab vasıtasıyla giderilmiştir. 

Mus’ab’ın irşad ve tebliği hususundaki başarısı, Hz. 
Peygamber’in O’nu seçmesindeki isabeti göstermektedir. 
Mus’ab’ın insanlarla hemen kaynaşabilmesi, nazik ve yumu-
şak üslubu ve ikna gücünün yüksekliği gibi özellikleri O’nu 
bu minvalde ön plana çıkaran temel vasıflardan olmuştur. 

İnanç Faktörünü Değerlendirme: İnsan hayatının hemen 
köşesinde bir işi sahiplenme, o işi ciddiye alma, sorumluluk 

12  Yenibaş, s. 69.
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duygusu taşıma gibi hususlarda o şeye inanılması ve o şeyin 
sevilmesi gerekliliği vardır. Bu anlamda Hz. Peygamber gerek 
risalet görevi itibariyle gerekse de liderlik pozisyonunda 
sahabenin inancını kuvvetlendirmeye ve canlı tutmaya önem 
vermiştir. “Sevap”, “salih amel”, “hayırda yarışma” ve “takva 
ehli” olmak gibi gayretler inancın sağlamlaşması ve buna 
bağlı olarak da sorumluluk alma ve onları yerine getirme 
hususunda sahabeyi tetikleyici unsurlar olmuştur.

İsim, Yüz ve Konuşma Güzelliğine Önem Verme: Vali-
lerine söylemiş olması muhtemel söz Hz. Peygamber’e at-
fedilir: “Şayet bana bir haberci (elçi) gönderecek olursanız, 
yakışıklı ve adı güzel olanlar arasından seçiniz.” Buradan ha-
reketle Hz. Peygamber elçi seçimi gibi hususi durumlarda dış 
görünüşe önem vermiştir diyebiliriz.13 

  SONUÇ

Hz. Peygamber bir devlet adamı, ıslahatçı ve iyi bir lider olarak 
yirmi üç yılda 1,2 milyon mil karelik Arabistan Çölü’nün dağınık, 
kavgacı, cahil, dik kafalı ve temel insani değerlerin büyük kısmını 
yitirmiş bir toplumu günümüz teknolojisinin ürünleri olan telefon, 
radyo, demiryolları veya karayolları, basın ve yayın gibi ulaşım ve 
haberleşme araçları olmaksızın bir dine, bir medeniyete, bir kanuna 
ve bir hükümete kavuşturmuştur. Tüm bunları yaparken liyakat, ada-
let ve güvenirlik temel kriterleriyle eğitim-öğretim, siyaset, hukuk, 
istihbarat, haberleşme gibi bir devletin temel dinamik kurumlarına 
personel yetiştirmeyi başarmıştır. Kişiler ve kurumlarla gerçek an-
lamda bir İslam Devleti tesis etmiştir.

Hz. Peygamber’in görevlendirmelerde benimsediği kriterleri her 
ne kadar liyakat, adalet ve güvenilirlik olarak ayrı başlıklar halinde 
incelediysek de bu üç kriter birbirleriyle ilintili olarak bütünlük arz 
etmekte ve biri diğerinden ayrılmaz bir noktada yer almaktadır.

Hz. Peygamber’in önemli mevkilerde Zeyd b. Sabit, Üsame b. 
Zeyd gibi genç sahabileri istihdam etmesi; liyakat, adalet ve güve-
nilirlik kriterlerini taşıyan herkesin yaş faktörüne bakılmaksızın ka-

13  Hamidullah, II, s. 1019.
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mu-kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebileceğini bizzat Hz. Pey-
gamber örnekliğinde göstermektedir. Bu yönüyle günümüzde mesleki 
sorumluluk ve tecrübe anlayışının yaş faktörüne indirgenmesi hususu 
gözden geçirilmelidir. 

Hz. Peygamber görevlendirmelerde kişilerin kölelik, zenginlik, 
fakirlik gibi sosyal ve ekonomik konumlarını değil; liyakat, adalet ve 
güvenilirlik temel kaidelerini esas almıştır. Amr b. Umeyye ve Haris 
b. Kalebe örnekliğinde görüldüğü üzere gerekli durumlarda ana kri-
terlere bağlı olarak “inanç faktörü” gözetmeksizin görevlendirmeler-
de bulunmuştur. 

Hz. Peygamber’in görevlendirmelerde benimsediği kriterler 
O’nun liderlik hususundaki maharetini gösterdiği gibi aynı zaman-
da bir görevlendirme metodolojisi geliştirme, sunma ve gelişmeye 
açık bir zeminde bunu gerçekleştirme bağlamında önemlidir. Zira 
Hz. Peygamber’in örnekliğinde ortaya konan kriterler Hz. Ömer, Hz. 
Ebubekir, Ömer bin Abdülaziz gibi İslam toplumuna öncülük etmiş 
şahsiyetlerce devam ettirilmiş, geliştirilmiş hatta yeni birimler, gö-
revlendirmeler ortaya çıkmıştır. Hz. Ömer’in divan teşkilatını kur-
ması14 bu meyanda verilebilecek en meşhur örneklerden sadece bir 
tanesidir. Hemen her konuda rol model olan Hz. Peygamber’in gerek 
liderlik hususunda gerekse de görevlendirmelerde benimsediği kriter-
ler hususunda günümüz Müslüman idarecileri için ciddiyetle üzerin-
de durulması ve örnek alınması gereken bir noktada yer almaktadır. 
 
Kur’an-ı Kerim, siyasi alanda başarılı olmanın yolunu “işi ehline 
vermek”15, “insanlar arasında adaletli davranmak”16, “Allah’ın ve Re-
sulünün emirlerine göre hareket etmek17”, “her türlü günahtan uzak 
yaşayarak emanete layık olmak18”, “halkla istişarede bulunmak ve 
topluma karşı kaba ve katı olmamak19” şeklinde belirlemiştir. Hz. 
Peygamber de Kur’an-ı Kerim’den anladıklarına ve uygulamalarına 
göre ideal bir yönetimin kriterlerini belirlemiş ve davranışlarıyla bu 
alana yön vermiştir.

14  Ayrıntılı bilgi için bkz. Ebûbekir Sifil, Hz. Ömer ve Nebevî Sünnet, Kayıhan Yayınları, İstanbul
15  Nisa, 4/58.
16  Nahl, 16/90.
17  Nisa, 4/59.
18  Enbiya, 21/107.
19  Âl-i İmran, 3/159.
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Nihai sonuç olarak diyebiliriz ki: “Bizim derdimiz yokluk değil; 
elimizin altında belli olan şeyleri açığa çıkarmamak ve onları işler 
hale getirememektir.” Bu yönüyle Hz. Peygamber örnekliğinde orta-
ya konmuş kriterler günümüz yönetici, lider ve geliştirilen yönetim 
anlayışları için dikkatle incelenmesi ve uygulamaya koymak nokta-
sında gayret gerektiren bir kaynaktır.
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“BATI MATERYALİZMİ KARŞISINDA TASAVVUF VE 
BATIDA TASAVVUFUN ROLÜ

RUMEYSA NUR GÜRBÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Arap Dili ve Belegatı Araştırma Grubu Öğrencisi)

Allah’ın rahmeti, bereketi, izzeti ve ikramı hepimizin üzerine ol-
sun.

Bildirimimizde ilk olarak materyalizmin din algısından bahsede-
cek sonrasında batının içinde bulunduğu materyalist din anlayışı kar-
şısında bir çözüm önerisi olarak tasavvufun rolüne değineceğiz.

Giderek gönül iklimi kurutulan, ruhunun derinliği yok edilerek sa-
dece maddi bir varlık haline getirilen, bir oyun ve eğlenceden ibaret 
olan bu dünyaya1 sımsıkı tutunan insanların, her geçen gün arttığı bir 
dünyada yaşamaktayız. Oyunun fazlasıyla ciddiye alındığı bir çağda 
yaşamaktayız. Divan edebiyatımızın üstatlarından olan Necatî Bey’in 
şu dizelerde dile getirdiği gibi;

“Mala magrûr olma ey hâce ki dünyâ diyen

Sencileyin nice baykuş uçuran vîrânedür”2 

bu dünya, mala servete mağrur olan baykuşları uçuran bir vi-

1 Enam, 6/32
2 Bkz;http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=12
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ranedir. Mal, servet günümüz insanı için ne acı ki vazgeçilmezler 
listesinin en üst sıralarını doldururken üstadın bu dizelerde seneler 
öncesinde gördüğü gerçek, göz ardı edilmektedir. Her açıdan dünya-
ya, sımsıkı iplerle bağlanmış; modern, maddeperest, çıkarcı insanlar 
haline dönüşmüş durumdayız. Farkında olmasak da bir yanımız ma-
teryalistleşmiş durumda ne yazık ki. Sempozyumumuzda işte bu ma-
teryalizmin kuruttuğu Batı toplumunda ruhları yeşerten tasavvufun 
rolünü ele alacağız.

Materyalizm akımını kavrayabilmek için içinde yetiştiği aydınlan-
ma felsefesini iyi tahlil etmek gerekmektedir. Zira materyalizm ay-
dınlanma felsefesinin fikri yapısında büyüyüp gelişme imkânına sa-
hip olmuştur. Bu açıdan Aydınlanma felsefesinin din anlayışını ihtiva 
eden bir çerçeve çizmek yerinde olacaktır. Aydınlanma felsefesiyle 
birlikte Batı’da bir kültür felsefesi oluşturulmaya çalışılmıştır.3 Batı 
medeniyeti, sırtını Tanrı’ya dönerek hayatını akıl aracılığıyla biçim-
lendirmeye girişmiştir. Tüm hayat aklîleştirildiği için dini, kültürden 
arındırma çabalarına girişilmiştir. Din, bir köşeye hapsedilmiş kendi 
dar alanının dışına çıkılmasına kesinlikle izin verilmemiştir. Hayattan 
soyutlanan din, kilisenin soğuk duvarları arasına mahkûm edilmiş, 
yalnızca Pazar günleri bir saat gün yüzüne çıkarılıp sonrasında o ka-
ranlık hücresine geri gönderilir olmuştur. Bu çerçevede Materyalist 
felsefenin din algısına baktığımızda ise karşımıza; tinsel bir gerçek-
lik olarak Tanrı’nın hiçbir şekilde var olmadığını savunan, ruhun 
bir madde olduğunu kabul eden, vahye ve vahye dayanan dine kar-
şı olumsuz bir tavır4 takınan bir yaklaşım çıkmaktadır. Bu düşünce 
yapısı, Descartes’ın önderliğini yaptığı fakat kendi zamanında açık 
bir şekilde söylemeye cesaret edemediği “mekanik insan” tanımına 
giden yolun son noktasıdır. İnsan bir maddedir, mekanik bir maddedir 
ve onu yöneten Tanrı değil kendi aklıdır. Materyalizmin din algısında 
fizik âlemin ötesi yoktur. Varlık, yalnızca maddesel âlemin sınırları 
içindedir. Bu sınırların dışında kalan hiçbir varlık, var kabul edilmez. 
Materyalist felsefenin Tanrı algısı, ateist teolojinin temellerini atmış-
tır. Bu yüzden Tanrı’nın varlığı kabul edilmekten kaçınılır. Her şeye 
akılcı ve maddesel yaklaşımın resmidir, materyalizm. Materyalizmin 
din algısını kısaca bu şekilde açıklayabiliriz.

3  Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul Matbaası, İstanbul 1961, s. 338.
4  Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü “Maddecilik”, Paradigma Yayınları, İstanbul 1999, s.560.
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Batı medeniyeti bu materyalizmin doğduğu medeniyettir. Bu yüz-
den maddecilik, en çok bu topraklarda işlevselliğini kazanmış, bu 
topraklarda gelişim evresini tamamlamıştır. “Aklı aşan” demiyorum 
teslis gibi öğeler içermesi hasebiyle “akıl dışı” bir teolojiye sahip olan 
Hıristiyan doktrin, aydınlanmayla geri plana atılmıştır.  “Aklını kul-
lanma cesaretini göster” sloganıyla açılan aydınlanma çağında hal-
kın her konuda bilgilendirilmesi için çaba gösterilmiş, bir yandan da 
dinin toplum üzerindeki etkisi minimuma indirilerek dinden temiz-
lenmiş bir kültür inşa edilmiştir. Bu inşa edilen yeni kültürün belki 
de en etkili meyvelerinden biri olarak materyalizm, günümüz Batı 
toplumunu derinden sallayan ahlakî çöküntünün temel sebeplerinden 
biridir. 

Bireysel ve sosyal açıdan dinin boşaltılan yeri Batı medeniyeti 
tarafından akılla doldurulmaya çalışılmıştır. İnsanların ruhsal boyut-
ları dikkate alınmaksızın, Lamettrie’nin “makine insan”5 ifadesiyle 
açıkladığı gibi, insanoğlu bir makine gibi algılanır olmuştur. İnsan 
fıtratından çıkarılmak istenen dinî duyguların yeri her ne kadar dol-
durulmaya çalışılsa da bunda yeterince başarılı olunamamıştır. Nite-
kim son 50-60 yılda genel kabule göre Batı toplumlarında mistisizme 
doğru bir kayış vardır. Bu kayışın esas sebebi insanın manevi yönü-
nün materyalizm tarafından kurutulma hedefiyle göz ardı edilmesidir. 
Bunda başarılı olamayan materyalist felsefe, insanları ruhsal bir boş-
luğa atarak medeniyetin yapı taşı olan bireyi ahlaki bir çöküşe sürük-
lemiş, Bu ahlaki çöküş bireyde başlayarak toplumu da etkisi altına 
almıştır. Avrupa, bu ahlakî bozukluğu gidermek için çareler aramaya 
başlamıştır. Batı toplumunda her geçen gün mistik yapılanmalara sı-
ğınarak ruh dinginliğini yakalama özleminde olan insan sayısı arttık-
ça bu gidişatın kendi sonlarını getireceğini bilen materyalist çevreler-
de telaşa düşmektedir. Yapılan araştırmalarla ortaya çıkan bir gerçek 
vardır6 ki Batının inanç, düşünce ve kültür sistemi Avrupa halkını 
ruhen tatmin etmemektedir. Oysa bunun karşısında İslam, derin bir 
maneviyata sahip olduğu için, bedenden önce ruha önem verdiği 
için, maddiyatı değil maneviyatı değerli kıldığı için Batı toplumları-
nın gün geçtikçe ilgisini çekmekte ve birçok insanı da maneviyatıyla 
etkilemeyi başarmaktadır. Genel olarak dinlediğimiz ihtida hikaye-

5  Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 369.
6  Osman TÜRER, “Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü”, Mehmed Zahid Kotku ve 

Tasavvuf Sempozyumu, Eskişehir 1994, s.3.
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lerini hatırlarsanız hep bir ruha dokunuş sezilecektir. İnsanlar, Müs-
lümanlığı tercih ederken hıristiyanlıkta bulamadıkları ruhî derinliği 
İslâm’da yaklayıp, ona olan özlemleriyle İslâm’ı tercih ettiklerini dile 
getirirler.  İslam’ın bu maneviyat boyutunu, aşk boyutunu tasavvufun 
temsil ettiği hepimizce malumdur. Bu yüzden Avrupa’da Müslüman 
olanların çoğunun tasavvufi bir ekolle tanışarak İslam’ı tanıdığı ve 
Müslüman olduğu bilinmektedir. Bu konuda birçok tecrübeye sahip 
Muhammed Hamidullah hocamız şu tespitlerde bulunur;

“Batı toplumunda, Paris gibi bir muhitte yaşamağa başladığım 
zamandan beri hayretle görmekteyim ki, Hıristiyanların İslâmiyet’i 
kabulü İslâm’ı akıl yolu ile izahla değil, tasavvufî izahla olmaktadır. 
Onları İslâmiyet’i kabule sevk eden ne Ebu Hanife, ne de İmam Ma-
türidî’dir, fakat Muhyiddin-i Arabî’dir. Bu konuda benim de şahsî, 
müşahedelerim olmuştur. İslâmî bir konuda benden bir izah istendiği 
zaman benim verdiğim aklî delillere dayanan cevap, soranı tatmin 
etmiyordu, fakat tasavvufî izah meyvesini vermekte gecikmiyordu. 
Bu konuda tesir gücümü gittikçe kaybettim. Şimdi inanıyorum ki, 
Hülâgu’nun yakıp yıkan istilâlarından sonra Gazan Han zamanında 
olduğu gibi, bugün en azından Avrupa ve Afrika’da İslâm’a hizmet 
edecek olan ne kılıç, ne de akıldır, fakat kalp ve tasavvuftur.”7

Burada “neden tasavvuf?” sorusunu sormak istiyorum. Batı ma-
teryalizminin karşısında tasavvufun getirdiği çözümler neler ki Ba-
tı’da insanlar İslam’ı tasavvuf sayesinde seçmeye yöneliyorlar? İlk 
olarak; Batının oluşturduğu ferdiyetçi, maddeperest, ruhsuz inanç ve 
fikir dünyasının insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması 
Avrupa halkının tasavvufa ilgi duymasının en önemli nedenlerinden 
biridir. Bunun yanında tasavvufun derin manevi etkisi, mistik havası 
insanları tatmin noktasında kâfi gelmektedir. Aynı zamanda tasavvufî 
düşüncede “ben” den geçme fikri de bireyselliğin o karanlığına sap-
lanan Batı insanı için bir kaçıştır. Tasavvuf, şairin de dediği gibi “Yâr 
olup bâr olmamaktır; gül-i gülizâr olup hâr olmamaktır.” Düsturu 
gereğinde kardeşlik ahlakının en güzel örneklerini bizlere sunan bir 
kurumdur. Tasavvuf, “ben” olmaktan “biz” olabilmeye geçiştir. Bu 
yüzden çıkarcı, hayatı menfaate adanmış seküler dünya yapısına ek-
lemlenmiş materyalist düşünceye sahip egoist fertler arasında yalnız 

7  Medet Bala, Altınoluk Dergisi “Tasavvuf ve Muhammed Hamidullah”, Sayı 317, Temmuz 
2012, s. 48.
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kalan Batı insanı, tasavvufun bu “ihvan” olgusundan etkilenmiştir. 
Aydınlanmayla maddi yönü ağır basan bir yaşam tarzı oluşturan Batı 
toplumunu,  İslam’ın madde-mana dengesi de büyük oranda etkile-
miştir. Bu bağlamda İslam’ın yalnızca dünyaya değil ve ya Hıristi-
yanlıktaki ruhban sınıf gibi yalnızca ahrete çalışmayı esas almaması, 
aksine ahireti dünyanın merkezine koyarak dünyayı onunla mayala-
mayı hedef alması bu dengenin en güzel göstergelerindendir. Nitekim 
tasavvufta da “Hizmet eden izzet bulur.” Düsturu gereği yaratılana 
hizmeti Yaratana hizmet olarak görüp dünya hayatı için hizmet ga-
yesiyle çalışılması dünya- ahiret dengesinin sağlanması açısından ör-
neklik teşkil etmektedir. Tasavvuf ekolünün hiç durmadan çalışması 
ve hizmet etmesi fakat karşılık beklememesi, karşılığı Allah’tan ala-
cağına inanıyor olması; Batı toplumunun hiç alışık olmadığı bir fikir 
yapısıdır. Bu yüzden bu tür davranışlarla karşılaştıklarında tasavvuf 
aracılığıyla İslam’a karşı bir muhabbet duymaktadırlar.

Sonuç olarak batı materyalist felsefeyle kendi ruhunu yok etmeye 
çalışmıştır. Her şeyiyle ruhsuz bir toplum oluşturma hedefinde olan 
Batı medeniyeti, bunu yaparken ahlakı da ortadan kaldırdığının farkı-
na ne yazık ki geç varmıştır. Ahlaki bilinçten yoksun toplumlara sahip 
olan birçok ülke bu gün bu sorunu çözebilmek için çareler aramak-
tadır. Bireyler, bu çözümü mistik inançlarda bularak, kaybettikleri 
ruhlarını bulma çabasına girişmişlerdir. İslam, getirdiği aklî deliller 
yoluyla açık ve seçik bir hidayet olarak insanları kendisine aklî yön-
den çekmekte ve bu çekişin ruhî boyutu da maneviyata muhtaç in-
sanların tasavvufa ilgi duymasıyla gerçekleşmektedir. Tasavvuf, Batı 
materyalizminin karşısında insanları İslam’la şereflendirmede büyük 
rol oynamaktadır. 

Batının tasavvufa karşı ilgi duymasının arkasında yatan sebeplere 
ve batı materyalizmi karşısında tasavvufun getirdiği çözümlere daha 
birçoğu eklenebilir fakat süremizin kısıtlı olması hasebiyle sözlerime 
son vermek durumundayım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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Yunus KOCABIYIK

Rümeysa Nur Gürbüz arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Son tebli-
ğcimiz Kübra Elçuk. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf 
öğrencisi. Konusu Süleyman Seyfi Öğün’ün Düşüncesinde Gelenek 
ve Moderniteye Genel Bir Bakış. Sözü kendisine bırakıyorum.



Öğrenci Sempozyumu50

“SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN’ÜN DÜŞÜNCESİNDE GE-
LENEK VE MODERNİTEYE GENEL BİR BAKIŞ”

KÜBRA ELÇUK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültes, 4. Sınıf Öğrencisi)

Genel itibariyle gelenek, bir toplumun mevcut toplumsal yapısını 
ve değer sistemini çok büyük sarsıntılar yaşamadan koruyup devam 
ettirmek amacıyla kendinden önceki kuşaklardan devraldığı, belirli 
bir dönüşüme uğratarak sonraki nesillere aktardığı, başta inançlar, 
düşünüşler ve kurumlar olmak üzere her tür sosyal pratik şeklinde 
tanımlanmaktadır. Modernizm ise, genel olarak geleneksel olanı yeni 
olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana 
uydurma eğilimi ve ya düşünce tarzı olarak ifade edilmektedir.1 Yani 
moderniteyi, genel kanının aksine, gelenekseli sonlandırma çabası 
olarak değil de, sadece geleneğin etkili bir yorumu olarak algılamak 
daha doğru bir yaklaşım olarak gözükmektedir. Bununla birlikte ‘Mo-
dernleşme var olan değişmenin değişmesidir. Yani toplum zaten belli 
bir ölçüde değişe dururken ani ve hızlı bir değişme dönemine girilme-
si söz konusudur.’ şeklinde de tanımlanmaktadır.2 

Bu çerçevede geleneğin en önemli özelliği olarak sürekililiği, 
modernlik için ise değişmeyi zikredebiliriz. Süleyman Seyfi Öğün’e 
göre tarihsel-kültürel alanda doğal olarak kendini gösteren süreklilik 

1  Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, s.373, 603.
2  Ortaylı, İlber, Gelenekten Geleceğe, Ufuk Kitapları, 2001,s.13.
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ile değişim arasındaki gerilimin sebepleri bir hayli eskilere dayan-
maktadır. Gerek felsefi temelleri gerek zamanı anlamlandırma bağla-
mında tarihselcilik anlayışları bakımından aralarındaki gerilim asgari 
dereceye indirilse de tükenmeyecek olan geleneksel ile modernlik 
arasındaki ilişkinin bozulması, düşünüş, duyuş ve eyleyişlerde pek 
çok sıkıntının doğmasına neden olmaktadır. Öğün’e göre birikmiş 
olana dayalı düşünmek veya birikeni esas alarak düşünmek ve eyle-
mek yenileşmeden yoksunluk anlamına gelmemektedir. Hayat zaman 
içinde değişiyor ve yaygın kanaatlerin tersine, gelenek kendi içinde 
hayli bir dinamik süreç olarak tezahür ediyor. Geleneğin içindeki 
haliyle ‘yeni’ birikmiş olanın ne dışında ne karşısında kurgulanıyor, 
kendine ayrı bir kulvar açıp marjinalleşmiyor ve bizatihi birikmiş ola-
nın devralınmasında ve tecrübe edilmesinde tezahür ediyor.3 Birik-
miş ile yeni arasındaki ilişkinin bozulmasındaki süreç birikmiş olan 
değerlendirilirken yapılan olumsuzlamalar olarak baş gösterip toptan 
reddedişe kadar varabilmektedir.

Düşünüre göre gelenek meselesini tartışmak, gelenekçi serzeniş ve 
şikayetler üzerinden değil, meselenin gittikçe kazandığı önem ve dile 
getirilmesinin yaygınlaşmasıyla ilişkili olduğu için anlam kazanabilir. 
Açıkça görülmektedir ki geçtiğimiz iki asır özerk yenilikçiliğin ürün-
lerini verdi ve tükendi. İçinde bulunduğumuz asır ise geleneklerin 
keşfine yönelik eğilimlerin artışına tanık olmaktadır. Geleneğin keşfi 
meselesi ise, gerek kendi içinde gerekse üzerinde yapılan çalışmalar 
açısından hayli sıkıntılı bir alandır. Kendi içindeki sıkıntısı keşfet-
menin tecrübe etmek anlamına gelmemesinden kaynaklanmaktadır. 
Gelenek bugünkü gibi ikilemlerin, gerilimlerin konusu yapılmadan 
önce bilinebiliyor, tecrübe edilebiliyordu. Günümüz söz konusu oldu-
ğunda ise tecrübe etmeksizin bir anlama faaliyeti ve bakış açısı ortaya 
çıkmaktadır. Tecrübe etmeden görmek ne kadar mümkündür? Bugün 
olduğu gibi geleneği meta’laştıran bu bakış açısı, nihayetinde gele-
neği modernliğe uydurma gibi bir sonuç vermeye adaydır. Geleneğin 
tecrübesine soyunanları bekleyen sıkıntı ise modernlik tecrübesinden 
ne kadar arınabilecekleri ya da arınıp arınamayacaklarıdır. Öğün, tec-
rübiliğin devre dışı kaldığı yerde birbiriyle zıt iki ana eğilimin zuhur 
bulduğunu düşünmektedir: Maksimalist ve minimalist gelenekçilik. 
Maksimalist gelenekçilik geleneğin içine ahlaktan başka bir şeyi 

3  Öğün, Süleyman Seyfi,  “Geleneklerle Bağ Kurmaya Dair Notlar”, Zaman Gazetesi, 
15.03.2009.
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koymamaktadır. Ahlakilikten ziyade bu şekilde bir ahlakçılık yargısal 
aklı fetişleştirmekte ve boğucu sonuçlar doğurmaktadır. Ahlak ken-
disini yapılan şeylerin dışına koyar, sadece yapılanı yargılar, bizatihi 
fiillerin içinde yer almaz. Geleneklerin eylem dünyasında ahlakiliğin 
fiillerin bizzat içerisinde olduğu düşünüldüğünde, şu haliyle, maksi-
malist yaklaşımın modernliğin bir ürünü olduğun söylemek mümkün-
dür. Tereddütlü yaklaşım da diyebileceğimiz minimalist yaklaşımın 
ise biricik eylemi modernliğin hükümdarlığında geleneğe bir şekilde 
yer bulmaktır. İlki kadar boğucu bir ahlaka sahip olmayan bu yak-
laşım geleneğe sempatiyle bakarken aynı zamanda ondan ürkmekte 
ve modernliğin getirilerinden vazgeçememektedir. Bununla birlikte 
modernliğin sıkıntılarına karşı da her ne kadar tecrübe etmemiş ol-
salar da, geleneği kullanma amacındadırlar. Oysa modernliğin içinde 
geleneği yaşamaya çalışmak bir tür modernlik yaşantısıdır ve dolayı-
sıyla gelenek ile kurulmaya çalışılan bağ sağlam bir temele oturma-
maktadır.4 

Öğün her iki yaklaşımın da geleneklerle bağ kurmak için yeterli 
olmayıp imkanları zora soktuğunu düşünmektedir. Ona göre kendi-
mize sormamız gereken öncelikli sorular “geleneği gerçekten istiyor 
muyuz, istiyorsak ne için istiyoruz” olmalıdır. Bu nedenle Öğün ge-
leneklerle bağ kurmanın mümkünlüğünü öncellikle gelenekçilik he-
saplarının son bulmasıyla sağlanacağını belirtmektedir. Bu da soyut 
hesap ve akıl yürütmelerle değil iç ve dış dünyamızın uyumlu olma-
sıyla mümkün olacaktır. Bu uyum ise modernliğin iş ve işlemlerin-
den arınıp geleneğe özgü olduğundan emin olduğumuz işlerle meşgul 
olarak sağlanacaktır. Bu işlerin kapsayıcılığı ve işlevleri arttıkça bi-
zim de geleneklerle bağımız artacaktır. Öğün ‘İşlenmeyen ve beşeri 
etkinlikle anılmayan bir gelenekçiliğin içi boştur.’ Diyerek deyim ye-
rindeyse laf ile peynir gemisinin yürümeyeceğini açık bir şekilde dile 
getirmiştir. 

Geleneğin gelenekçilere bırakılmayacak kadar ciddi bir mesele 
olduğunu belirten yazar, modernliğin gelenek karşısındaki rolünün 
unutturmak ya da yok etmek olmadığını düşünmektedir. Modernite-
nin yaptığı, geleneği hatırlama süreçlerini ve tarzlarını zaafa uğrat-
mak, onun yeniden üretimini zora sokmaktır. Kaldı ki gelenek üzerine 

4  Öğün, Süleyman Seyfi,  “Geleneklerle Bağ Kurmaya Dair Notlar”, Zaman Gazetesi, 
15.03.2009.
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bir bellek yitimi yapıldığından söz edilebiliyorsa aynı durum modern-
lik için neden mümkün olmasın?

Hocamızın gelenek ve modernite ile ilgili görüşlerine genel pers-
pektiften bakmaya çalıştıktan sonra, şimdi de, aralarında net çizgi-
lerle bir ayrım bulunmasa da konuyu daha iyi aktarmamıza yardımcı 
olması için bir kaç ana başlıkla incelemeyi uygun görüyoruz.

Kültür Üzerine: Eski dünyada kültür kavramı yerine ‘medeniyet, 
uygarlık’ gibi tabirlerin kullanıldığı, bu kavramı modernliğin işledi-
ği ve bununla birlikte çeşitli anlamlar kazandırarak bir belirsizliğe 
neden olduğu görülmektedir. Öğün’e göre modern tabiriyle kültür; 
şehirlerde yaşayan yerli halkın sonradan gelen ‘kaba taşralılar ya da 
köylüler’ ile aralarındaki farkı belirtmek maksadıyla kullandıkları 
zevklerde ve beğenilerde incelmişliği ifade eden bir kavramdır.5 Es-
kiden olduğu gibi hem maddi hem de manevi duvarlarla çevrili olma-
yan çok farklı kültürden, coğrafyadan insanlar şehirler sayesinde artık 
yan yanaydılar ve birbirleriyle etkileşime açıktılar. Bu durumun çok 
sarsıcı gelişmelere neden olması bir yana düşünüre göre eğer şehir-
lerin bu kozmopolit yapısı eşitlikçi bir bakışla değerlendirilebilseydi 
şüphesiz farklı tarihsel tecrübelerin ürünü olan birikimlerin alışverişi 
ve zenginliği türeyebilirdi.Ancak eski şehir sahiplerinin yeni gelen-
leri kendilerini yüceltmenin aracı olarak kullanıp aşağılamaları eşit-
likçi ortamın kurulmasına mani olmuştur. Bununla birlikte şehirlerin 
serbest yaşamına alışan entelektüellerin, insanın özgürleşmesinin 
tarihsel ve kültürel bağlarından koparak gerçekleşeceğini savuna-
rak kitleleri a-kültürel, köksüz, tarihle bağı olmayan yığınlar haline 
getirmeleri de modernitenin şehirleşmeyi iyi değerlendiremediğini 
göstermektedir.6 Devamında ise manevi değerleri zayıflamış, stan-
dartlaşmış “yalnız kalabalıklar” oluşmuştur. Öyle ki kadim dünyada 
tekinsiz olarak görülen, güvenilmeyen yabancılar, modern dünyada 
artık bizimle yan yanadır, komşumuzdur, toplu taşımada, dükkanda, 
okulda, işte her yerdedir. Kalabalık sokaklarda kimse kimseyi tanı-
maz. Herkes birbirine karşı kuşkulu, mesafeli ve kayıtsızdır. En basi-
tinden göz teması kurmak dahi yasak gibidir ve bunu bireyselliğinizin 
ihlali sayarak dava bile edebilirsiniz.

5  Ögün, Süleyman Seyfi, Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları, Alfa Aktüel, 2006, s.42.
6  Öğün, Süleyman Seyfi, Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları, s.67.
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Süleyman Seyfi Öğün geleneksel dünya ile modern dünya ara-
sındaki en önemli farklardan birinin de estetik alanda olduğunu dü-
şünmektedir. Bu farkı ise ‘içerden’ ve ‘dışarıdan’ estetik farkı ya da 
diğer bir deyişle ‘kendisinde’ ve ‘kendisi için’ estetik ayrımı şeklinde 
dile getirmektedir. Ona göre kendinde estetik geleneksel dünyanın 
özelliklerinden birisidir. Modernlik öncesi dünyada estetik özel bir 
faaliyet ağı değildir. İster halk düzeyinde isterse seçkinler arasında 
ekonomiden siyasete, dini yaşantıdan sosyal hayata kadar birçok fa-
aliyetin bizzat içinde yer alır ve kolay kolay ayrışmaz. Modern este-
tik süreçlerin yaptığı ise, estetiği gelenekteki bağlarından kopararak, 
ona özgül bir alan oluşturmak olmuştur. Kadim dünyada geleneklerle 
yoğrulan ve aynı şekilde disiplinli bir şekilde örgütlenmiş olan ‘za-
naatlardan’, ‘sanatlar’ türetilmiş, usta-çırak ilişkisi ise yerini özerk 
sanatçılara bırakmıştır. Devamında ise sanatsal faaliyetler ‘kendinde’ 
değil ‘kendisi için’ olmuştur. Özerklik ve özgürlük iddiasıyla var olan 
sanatçılar ise ya siyasi otoritelerin baskısı altında siyasallaşmış ya da 
geçim derdi nedeniyle sanatları meta’laşmış ve ticari bir mahiyete 
bürünmüştür.7

Birey Üzerine: Öğün’e göre kimlikler, bir bakıma çok sayıda bağ 
yada nitelemelerle yüklü aidiyet dünyamızın bir ekstresidir ve tarihin 
derinliklerinden gelmediği, modern bir yapılanma olduğu aşikardır. 
Eski dünyanın kimlikleri yoktur, aidiyet bağları vardır. Bu iki kavram 
sokaktaki adamdan entelektüele kadar bir çok kesim tarafından aynı 
şey zannedilmektedir. Oysa tamamıyla farklıdırlar. Modernlik öncesi 
dünyada tanınma ihtiyacı ön plandaydı, hayata renklilik katan da bu 
ihtiyacın fonksiyonuydu. İpsiz ve sapsız olanlar sevilmediği gibi kim-
se ipsiz ve sapsız olmak da istemezdi. Dolayısıyla herkes aidiyetlerine 
ve bu aidiyetlerini açığa çıkaran sembollere tutunurdu. Çok sayıdaki 
coğrafi etken, karmaşık fıtrat ve meşreplerin şekillendirdiği ve hayli 
zengin içeriğe sahip olan aidiyetleri belli bir kimlik etrafında ifade 
etmenin imkansızlığı açıktır. Kimlikleri oluşturan ise bireyleri tek tip-
leştirmeyi amaçlayan modernitedir. Aidiyet bağları zayıflamış yada 
yok olmuş bireylere tutunum sağlayan yegane bağ olarak kimlikler 
sunulur. Hayali zabt-ı rabt altına alan modern dünya bunun yerine he-
saba dayalı rutinleşmeyi öngörür. Bu anlayışın ürünü olan kimlikler iş 
ve işlemler dünyasının kolaylaşmasını sağlasalar da bilişsel-işlevsel 

7  Öğün, Süleyman Seyfi, “Estetik Sorunlar”, Yeni Şafak Gazetesi, 14.03.2013
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yararlarının dışında bir işe yaramazlar. Örnek olarak anne babasından 
eziyet gören bir çocuk gösterilebilir. Bu çocuğun ebeveynlerine karşı 
bir bağ geliştirmesi beklenemez ancak kimliğinde kendisine eziyet 
eden ebeveynin çocuğu olarak tanımlanacaktır.8

Ekonomi Üzerine: Modernitenin tahribatının önemli bir kısmı 
kapitalizm eliyle gerçekleştiği için Öğün moderniteye olan eleştirile-
rinin büyük çoğunluğunda kapitalizme yer vermektedir. Kapitalizm; 
eşref-i mahlukat olan insanın dünyayı kendi evi gibi istediğince kul-
lanma isteğine izin vermezken sadece paranın bu şekilde kullanılma-
sına izin veren bir sistemdir. Örneğin siz buradan bir tuşa basarak 
dünyanın öbür ucuna istediğiniz miktarda parayı gönderebilir ancak 
kendiniz gidemezsiniz. Böylece kapitalizm, insanı, sermayenin ha-
reketliliğini artırmak adına küçük gören bir sistem halini almaktadır. 
Öğün kapitalizmin etkisini birkaç konu üzerinden değerlendirmekte-
dir. İlki rekabet kavramı üzerindendir. Rekabetin gelenek ile moder-
nitedeki durumuna baktığımızda bir yandan rekabeti kontrol altında 
tutmaya çalışan, ayıplayan bir gelenek, diğer yandan ise aksine reka-
beti özgürleştiren, destekleyen, başarıyı ödüllendiren hatta ve hatta 
kazananların amacının diğerlerinin kaybedişine tanıklık etmek oldu-
ğu bir sisteme dönüştüren modernite ile karşılaşırız. Düşünüre göre 
sorunlu olan bizzat rekabetin kendisi ya da rekabet içinde olmanın 
insanlarda yarattığı tahribattır. Rekabet kazanma ile kaybetme arasın-
daki farkı keskinleştirmiş, kazananların ödüllendirildiği kaybedenle-
rin örselendiği bir yapı haline gelmiştir. Üstelik şartların centilmen-
leştirilmesi durumu eşitlikçe bir yapıya kavuşturmak yerine eşitsizliği 
kabul edilebilir kılma çabasıdır. Bununa birlikte soruna kaybedenler 
açısından da bakılması gerekmektedir.(Oscar ödülleri)9

Öğün’e göre kapitalizmin gıda dünyasında yaptığı tahribatın so-
nucu ise ülkemizde ve dünyada etkisini hızla artıran obezitedir. Kala-
balıklar dünyası olan modern dünyada insanların sağlıklarının korun-
masının nedeni sanıldığı gibi insan hayatının değeriyle ilgili değildir. 
Kalabalık nüfusların, üretimin devamının sağlanmasında iş gücünü 
oluşturdukları için, tüketimin esenliği adına müşteri oldukları için ve 
savaşlarda öldürmek için yaşatılmaları gereklidir. Kapitalizmin gıda 

8  Öğün, Süleyman Seyfi, “Kimlikler, Aidiyetler ve 68li Olmak”, Zaman Gazetesi, 24.05.2008
9  Öğün, Süleyman Seyfi, “Bir Banal Darwincilik Olarak Rekabet Dünyası”, Zaman Gazetesi, 

10.04.2010
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üzerindeki tahribatını kimya ile gıdayı eşlendirerek yapmıştır. Bunun 
nedeni ise gittikçe azalan hammaddeye rağmen bitmek bilmeyen ih-
tiyaçlardır. Kapitalizm bu yolla suni bir bolluk üretirken insan sağlığı 
üzerinde ciddi hasarlara neden olmuştur. Bununla birlikte yalnızca 
tüketmeye ve hareketsizliğe yönlendirilen bireylerde sağlık sorunla-
rının baş göstermesi doğaldır. İşin can alıcı yanı ise kendine karşı 
muhalefeti bile işine yarayacak hale dönüştüren kapitalizmin kendi 
oluşturduğu sağlık sorununu insanların gözünde büyüterek tehdit un-
suru haline getirmesi, devamında da buna yine kendi kârına çareler 
üretmesidir. Normalin kat kat fazlası fiyatla satışa sunulan organik 
gıdalar, spor salonları, fitness ve diyet merkezleri kapitalizmin hiç 
durmayan çarkına yeni gelir kaynakları oluşturmaktadır. 10

Teknoloji Üzerine: Modernitenin maddi anlamdaki donanım far-
kı olduğu göz önüne alındığında şüphesiz bu alandaki değişmelerin 
en hızlı tezahür ettiği alan teknolojik gelişmelerdir. Hiçbir şekilde 
gerçeğin yerini tutmayacak olan, tamamen sanal, kişilerin rumuzların 
arkasına gizlendiği, insani değerlerden soyutlanmış sembolik bir dün-
ya gün geçtikçe insanlığın evrensel değeri olarak kutsallaştırılmakta-
dır. Nesil kavramı üzerinde de ciddi değişimlere yol açan teknolojik 
gelişmeler kuşaklar arası değişme süresi olarak kabul edilen 20 yılı 
da giderek azalmıştır. Öyle ki artık on yıllar bile demode olmanın sı-
nırını belirlemekte yetersizdir. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler 
hem insan-insan, hem de insan-araç ilişkileri üzerinde büyük deği-
şimlere yol açmıştır. Bireyler arası ilişkilerde iletişimsizliğin arttığı, 
eş-dost muhabbetlerinde bile elden düşmeyen, içeriğiyle kişinin bir 
başkasına olan ihtiyacını en aza indiren ve kendisine bağımlı hale ge-
tiren ‘akıllı cihazların ise bizi birbirimize yabancılaştırdığı aşikardır. 
Düşünür’e göre teknolojikleşme süreci sadece insan-insan ilişkilerini 
dönüştürmekle kalmamakta, insan-araç ilişkisindeki temel bir denge-
yi de altüst etmektedir. Andre Garz bu duruma şu şekilde dikkat çek-
mektedir: ‘işlemsel kapasiteleriyle üstün olsalar da akıllı aygıtların 
kontrolü hala elimizdedir. Bununla birlikte gidişat bu durumun çok 
uzun sürmeyeceğini ve değişeceğini göstermektedir. Yani hali hazır-
da bizden daha zeki olan aletler bizden daha akıllı hale gelebilirler. 
Böylesi bir durum bir kez gerçekleştiğinde ise insan-alet ilişkisindeki 
kontrol dengeleri tamamen değişecektir. Artık araçlar araçsallığından 

10  Öğün, Süleyman Seyfi, “Yemek Kültürü”, Yeni Şafak Gazetesi, 27.12.2012
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sıyrılacak ve insan üzerinde giderek hakim yerini arttıracaktır. Bu 
noktadan sonra beklenmesi gereken artık alet olmayan aletleri bizleri 
nasıl alet edebilecekleridir. Böylesi bir durumda insan beyinlerinin 
chiplerle takviye edilmesi ve bunun getirdiği bıktırıcı rekabet ise ka-
çınılmaz gözükmektedir.11

Sonuç mahiyetinde birkaç cümle söylemek gerekirse; Süleyman 
Seyfi Öğün, belki de birçoğumuzun hayatlarımızda tanıklık ettiğimiz 
ve bize öğretilen ile yaşadıklarımızın farklı olması sebebiyle araların-
daki dengeyi sağlayamayıp onların gerilimi arasında sıkışıp kaldığı-
mız gelenek ve modernite kavramlarını birbirine zıt olarak kullanmaz 
ve moderniteye geleneğin tam karşısında bir rol biçmez. Modernite 
geleneği yok etme ya da unutturma amacında olmamakla birlikte, ge-
leneğin süreklilik idealini sekteye uğratmış, onun hatırlanma süreç-
lerini ve hayatta tatbikini zora sokmuştur. Tahribatının gerçekleştiği 
alanlar ise, her ne kadar sınırlı tutmaya çalışsam da, hayli geniş ve 
etkisi de oldukça da büyüktür. Bireyselleşme eksenli yürütülen stan-
dartlaştırma faaliyetinin bir sonucu olarak yalnız kalabalıklar, aidiyet 
bağlarını yitirmiş toplumlara teselli mahiyetinde sunulan, yalnızca iş-
levsel faydası olan kimlikler, kapitalizmin çarklarının dönmesi adına 
rekabete yönlendirilen, sadece tüketen, tüketmeye, yönlendirilmeye, 
paketlenmeye alıştırılan bireyler, insanlara hizmet eden aletlerin in-
sanları hizmetleri altına almalarıyla kaybolan değerler, hatta cena-
zelerdeki saygılı sessizliğin yerini alan, gösteriş ve edebiyat kokan 
tavırlar dahi modernitenin imzasını taşımaktadır. Hal böyleyken bize 
öğretilen ve modernitenin açtığı yaralara merhem olacağı düşünülen 
gelenek ile bağ kurmak suya yazı yazarak, soyut hesaplar yaparak 
ya da akıl yürütülerek değil modernliğin iş ve işlemlerinden sıyrılıp 
geleneğe özgü olan eylemleri hayatımıza hakim kılarak mümkün ola-
caktır. Hocamızın bu durumla alakalı sözünü, yinelemek pahasına da 
olsa, söylemekte fayda görüyorum: “İşlenmeyen ve beşeri etkinlik-
lerle anılmayan bir gelenekçiliğin içi boştur.”

11  Öğün, Süleyman Seyfi, “İnsanlar ve Aletler”, Yeni Şafak Gazetesi, 25.02.2013



Öğrenci Sempozyumu58

KAYNAKÇA

ATAY, Tayfun, Batı’da Bir Nakşi Cemaati Şeyh Nâzım Kıbrısî Ör-
neği, İletişim Yayınları, İstanbul 1996.

BALA, Medet, “Tasavvuf ve Muhammed Hamidullah”, Altınoluk 
Dergisi, Sayı 317, Temmuz 2012.

CEVİZCİ, Ahmet, Felsefe Sözlüğü “Maddecilik”, Paradigma Ya-
yınları, İstanbul 1999.

DEMİRCİ, Mehmet, Mevlana ve Mevlevî Kültürü, H Yayınları, 
İstanbul 2008.

GÖKBERK, Macit, Felsefe Tarihi, İstanbul Matbaası, İstanbul 
1961.

SAYAR, Kemal, Sufi Psikoloji, İnsan Yayınları, İstanbul 2000.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 59

TÜRER, Osman, “Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun 
Rolü”, Mehmed Zahid Kotku ve Tasavvuf Sempozyumu, Eskişehir 
1994.

VALSON, Michel, İslâm Maneviyatı ve Batı, Çev: Işık Ergüden, 
İnsan Yayınları, İstanbul 1995.

 
Yunus KOCABIYIK

Kübra Elçuk arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Tebliğlerimiz bu-
rada sona erdi. Şimdi müzakere kısmına geçiyoruz. İlk müzakereci-
miz Kevser Beyazyüz. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi Anabilim Dalı araştırma görevlisi. Aynı zamanda aynı 
ana bilim dalında yüksek lisans öğrencisidir. Kendisini kürsüye davet 
ediyorum. 



Öğrenci Sempozyumu60

OTURUM MÜZAKERE

Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ABD.)

Sözlerime siz değerli hâzirunu selamlayarak başlamak istiyorum. 
Sevgili hocalarım, kıymetli öğrenci arkadaşlarım hepinizi Allah’ın 
selamıyla selamlıyorum. İLAMER’in düzenlediği bu üçüncü sem-
pozyuma ben de müzakere yaparak katkıda bulunmaya çalışacağım. 
Müzakere görevim ilk iki tebliğle alakalı. Birinci tebliğde Hacer Er-
gin arkadaşımız Cemil Meriç’in kültür ve medeniyet anlayışı ile ilgili 
bir sunum yaptı bizlere. İkinci tebliğde ise Fatih Muhammed Çakmak 
‘Hz. Peygamberin Görevlendirmelerde Uyduğu İlkeleri’ bize anlattı. 
İlk tebliğle ilgili değerlendirmelerime geçmeden önce şunu söyle-
mek istiyorum her iki arkadaş da konularını oldukça iyi bir şekilde 
hazırlamışlar. Hazırladıkları metinleri son derece güzel bir şekilde 
sundular. İki arkadaşımızı da tebrik ettiğimi söylemeliyim öncelikle. 
Cemil Meriç’in kültür ve medeniyet algısı adlı ilk sunumda üstadın 
kültür ve medeniyet kavramlarına bakışı gündeme getirildi. Kültür 
kavramıyla ilgili yaptığı bazı eleştirilere dikkat çekildi. Bu bağlamda 
kültür kavramına alternatif olarak irfan kavramını kullanmamız nok-
tasında da bir önerisi olduğu bize fark ettirildi. Özellikle tebliğin son 
kısmında Cemil Meriç’in bizlere önerdiği 5 maddelik bir bölüm var. 
Bir medeniyetin başka bir medeniyete aktarılamayacağına, düşün-
celerin, teolojilerin kurtarıcı olarak görülüp görülemeyeceğine dair 
bazı tespitleri vardı. Bunları aktardı arkadaşımız. Son derece çarpıcı 
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tespitleri olduğunu ben de düşünüyorum. Hiçbir düşünce bir ülke-
den ötekine olduğu gibi aktarılamaz fikri ya da insan düşünce için 
değil düşünce insan içindir fikri aslında bugün de içinde olduğumuz 
birçok düşüncel buhran açısından önemli şeyler ifade etmekte. Na-
çizane olarak şunu söylemek istiyorum –belki bu bir tarihçi hassa-
siyeti- böylesine çalışmalarda bir düşünürün, bir grubun, siyasiliğin 
bir görüşünün ifade edildiği çalışmalarda özellikle bir kişiyse eğer 
ölüm ve doğum tarihlerinin belirtilmesi ya da kısaca hayat hikâyesi-
ne değinilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Cemil Meriç’in doğum 
ve ölüm tarihlerine baktığımızda 1916’da doğup 1987’de öldüğünü 
öğreniyoruz. Bu bilgi bilenler için bir hatırlatma, bilmeyenler için bir 
aydınlatma işlevi taşıyacağı gibi tebliğde anlatılan Cemil Meriç’in 
kıvranışının daha büyük bir anlam kazanmasını da sağlayacaktır. 
1916 ve 1987 yılları arasındaki süreci düşündüğümüzde Osmanlının 
gerilemesinden başlayan, Cumhuriyetin kuruluşunda ve sonrasında 
da devam eden büyük bir buhranın olduğunu görüyoruz. Osmalı’nın 
gerilemesine çözüm arayışlarındaki Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık 
akımlarına yönelme medeniyetimizi, oluşan yeni Türkiye Cumhu-
riyetini neyin üzerine bina edileceği sorusuna cevap arama kaygısı 
bahsettiğimiz tarihsel dönemin aslında en büyük düşünsel sorunu. Bu 
tarihsel döneme dikkat çektiğimizde belki Meriç’in kültür ve mede-
niyet kavramıyla ilgili bu çırpınışı daha anlamlı hale gelir. Tebliğci-
mizin bize ifade etmeye çalıştığı bu arayış daha vurucu bir şekilde 
anlaşılır kanaatindeyim. Bunu küçük bir katkı olması düşüncesiyle 
ifade etmek istedim. Bu bağlamda Meriç’in, Sezai Karakoç’un Diriliş 
teorisiyle, Necip Fazıl’ın Büyük Doğu önerisiyle, hepsinden çok daha 
önce onların öncüsü sayılabilecek üstat Mehmet Akif’in Japon mo-
dernleşmesini örnek almayı teklif ettiği bir düşünce silsilesinden ba-
karsak olaya, bunun tarihsel bir arka planı olduğunu düşünürsek eğer 
kendi kültür dünyamızı, yolumuzu, rotamızı çizmek bakımından bir 
teklif getirdiğini göre biliriz. Meriç bu teklifte kendi medeniyetimize 
ait kavramları kullanmayı öneriyor bizlere. İrfan da onun kültür kav-
ramına alternatif olarak kendi dünyamızdan seçtiği bir kavram olarak 
karşımıza çıkıyor. Birinci tebliğle ilgili dikkat çekmek istediğim konu 
buydu. Bunun bir tarihçi hassasiyetiyle dikkat edilmesi gereken bir 
nokta olduğunu düşünüyorum.

 İkinci tebliğde ise Fatih Muhammed Çakmak, Hz. Peygamberin 
çeşitli görevlendirmelerinde hangi ilkelere dikkat ettiğini anlatmaya 
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çalıştı. Bu noktada güzel bir sistematik takip etti. Liyakat, adalet ve 
güvenilirlik kavramlarının genel ilkeler olduğunu daha sonra ise daha 
hususi konulara dikkat edildiğini belirtti. Tebliğinin bu noktada ol-
dukça iyi olduğunu tekrar söylemek istiyorum. İslam tarihine de denk 
düşen bir konu bu aynı zamanda. Bu tebliğ ile ilgili de katkı olması 
bağlamında söyleyeceğim bir iki husus var. İlk olarak şuna dikkat 
çekmek istiyorum. Tarihte hataya yol açabilecek en önemli sorunlar-
dan biri anakronik ve indirgemeci yaklaşımlardır. Böyle bir hataya 
bilmeden de düşsek tarih açısından yaptığımız yorumlar bizi yanlış 
yollara sürükleyebilir. Bu bağlamda Hz. Peygamber dönemini anla-
maya çalışırken kullandığımız kavramlara özellikle dikkat etmeliyiz. 
Tebliğcimizin Hz. Peygamberin görevlendirdiği bir takım kişilerle 
ilgili kullandığı kadı kelimesi vardı. Buraya bir soru işareti koymak 
istiyorum. Acaba bu dönemde verilen bu tarz görevler için daha sonra 
İslam medeniyetinin oluşum sürecinde kavramlaşmış kelimeleri kul-
lanmak ne kadar doğrudur? Buna dikkat çekmek istiyorum. Büyük bir 
hata olarak değil. Bu tebliğ üzerinden, üzerinde düşünülmesi gereken 
bir nokta olarak bunu vurgulamak istiyorum. İkinci olarak tarihle il-
gili konularda genellemeler yapma hususuna değinme ihtiyacı duyu-
yorum. Hz. Peygamber dönemi tarihsel olduğu kadar fıkıh açısından 
kaynaklık arz eden bir dönem. Bir yorum yaptığımızda belki bugünkü 
davranışlarımızı bile bağlayan bir takım şeyler söylemiş oluyoruz. Bu 
bağlamda arkadaşımızın inanç faktörüyle ilgili yaptığı tespit mesela 
daha sonra metin içerisinde iki farklı şekilde geçiyor. Biri diğerini 
tashih eder şekilde. Birincisinde güvenilirlik ve liyakat özelliklerine 
sahip olan herkesin inanç faktörüne bakılmaksızın görevlendirilebile-
ceğinden söz ederken ikincisinde gerekli yerlerde şerhi düşülüyor. Bu 
gerekli yerlerde şerhinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bugünkü fıkıh literatüründe daha doğrusu o günden bu güne gelen 
bütün literatürde farklı inanç mensuplarının hangi görevlere gelebile-
ceği hususu tartışılmış ve bu konularda çeşitli kurallar benimsenmiş-
tir. Bu bağlamda ifadelerimizde gerekli şerhleri, eğer gerekiyorsa tah-
sisleri, kısıtlamaları mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu tebliğlerimizin 
daha nitelikli olması açısından önemlidir. 15 dakikalık sunumlara ya-
pabileceğim katkılar sadece bunlar. Bunların dışında bütün tespitler 
sistematik bir biçimde metinlerin ifade edilmesi açısından arkadaşla-
rımız oldukça güzel sunumlar yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Aynı 
zamanda akademik yolculuğun başında birisi olarak ben de bu tarz 
çalışmaların ne kadar faydalı olduğunun farkında belirtmek istiyorum 
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ve bu programa hem arkadaşlarımızın katılma cesareti göstermele-
rinin hem de hocalarımızın bu fırsatı onlara sunmalarının ne kadar 
önemli olduğunu –belki tekrar olacak ama- ifade etmek istiyorum. 
Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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Hümeyra BAYSAL

(Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ABD. 
Yüksek Lisans Öğrencisi; İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu 

Mezunu)

Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son 
iki arkadaşımızın tebliği ile ilgili birkaç cümle söylemeye çalışaca-
ğım. Önceki iki sempozyumda, modern zamanlarda tasavvufi sima-
ları ele alan tebliğlerim olmuştu. Zannediyorum bu yüzden bu görev 
bana tevdi edildi. İnşallah elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya 
çalışacağım. Oturum Başkanı’nın belirttiği müzakere kurallarına da 
tamamen katılıyorum. 

Öncelikle sevgili Rümeysa ile başlayalım. Konusunu Batı Mater-
yalizmine karşı Panzehir tasavvuf ve Batıda tasavvufun Yeri olarak 
belirlemiş. Bu artık tartışma götürmez bir gerçek. Batı doğunun mis-
tik geleneğiyle yakından alakadar. İhtiyaç olarak da görebiliriz. Tebli-
ğinizde buna yoğun olarak değindiniz. Bu alaka son asırlarda artmak-
la birlikte 15. asra kadar geri götürülebilir. Bu arka plana değinme 
noktasında tebliğin zayıf kaldığını düşünüyorum. Ele alınan kavra-
mın tarihi arka planına, tarihi gelişimine birkaç cümleyle de değinilse 
yerinde olabilirdi. Ama yakın geçmişin çarpıcı örneklerinden Meye-
rovitch hanıma değinilmesi isabetli oldu. Ben de buna yakın bir ör-
neği hatırlatmak isterim. İsveç sanatında modernizmin öncülerinden 
Cohn Custo kendisi 1907’den itibaren batıda İbn Arabi uzmanı olarak 
bilinir. Ve ünlü düşünür Reno Genon onun vasıtasıyla Müslüman ol-
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muştu. Tabi Martin Lings, Muhammed Esed gibi daha birçoklarından 
söz edilebilir. Bir başka husus bu ilgi sadece İslam tasavvufunu değil 
Budizm, Hinduizm, Çin öğretilerini de kapsayan bir şey. Ancak İslam 
ve Müslümanlara yönelen bu ilgi diğerlerine olan ilgiden bazı farklar 
içeriyor. İslam ve Müslümanlarla ilgili çalışmalarda bu sempatiden 
belki daha fazla bir biçimde tutarsızlık, taassup ve öfke görülürken 
Hinduizm, Budizm, Çin dinleri ile ilgili çalışmalarda bunlara rastla-
mıyoruz. Niçin konu İslam ve Müslümanlar olduğunda tarafsızlığın 
yerini tutarsızlık ve tedirginlik almaktadır. Bu konu Edward Said’in 
de dikkatini çeken bir konu. Bu durumun altında yatan sebep olarak 
Batının İslam’la karşılaşma noktasının Haçlı seferleri ve Endülüsün 
fethi olduğunu gösteriyor. Bu olumsuz imaj günümüzde İslami terör, 
İslamafobi gibi kavramlarla devam edegelmekte ve bilhassa 11 Ey-
lül’den itibaren İslam yeniden terör eylemleriyle beraber anılmaya 
başlamıştır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Müslümanlar Ya-
hudiler gibi Avrupa’nın yeni ötekileri olmuşlardır. Avrupa ırkçılık ve 
yabancı karşıtlığını inceleme merkezinin hazırladığı raporda Müslü-
manların çalışma şartlarından, eğitim, barınma gibi pek çok konuda 
ayrımcılığa maruz kaldıklarını tespit etmiştir. Yakın bir olay olarak 
geçtiğimiz yıl Belçika’da ırkçı milletvekilleri tarafından hazırlanan 
‘geri dönün’ broşürlerinin Türk mahallesinde dağıtılma girişiminde 
bulunulduğunu biliyoruz. Fransa’da Müslüman mezarlarındaki kita-
belerin tahrip edildiğini hatırlayalım. Bunların Türk kimliği altında 
İslamiyet ile ilgili olduğunu anlamak çok da zor olmasa gerek. Teb-
liğinizin başlığı konuyu kapsamını belirlemişti ama madalyonun bu 
yüzüyle ilgili birkaç örnek eklense daha iyi olabilirdi. Tasavvufun 
devreye girmesiyle bu noktada ılımlı bir havanın oluştuğu söylene-
bilir ama bir problemle karşılaşıyoruz ki batıda 19. Yüzyılla başlayıp 
90’lı yılların başından itibaren artmaya başlayan tercüme ve şerhle-
rin birçoğunda özellikle Mevlana’nın dinler üstü hümanist biri olarak 
lanse edilmesi İslami bilgi ve referanslara atıf yapılmadan sufistik 
ve kişisel değerlendirmelerin yapılması onun gerçek fikirlerinin an-
laşılmamasına yol açmaktadır. Mevlana bir şair olarak anılarak adeta 
diğer yönlerinin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Unesco’nun 2007 yı-
lını Mevlana yılı ilan etmesiyle yapılan tanıtım çalışmalarında sema 
ayinleri sanatsal bir gösteriden öte bir biçimde anılmamıştır. 

Oysa ben yaşadığım müddetçe Kur’an’ın kölesi Hz. Peygambe-
rin yolunun tozuyum, diyen Mevlana’ın fikirlerini anlayabilmek için 
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ayet ve hadislere vakıf olmak, Mesnevi dışındaki eserlerini de mercek 
altına almak Mevlana’nın fikir dünyasının İslamiyet’in daha kolay 
anlaşılması ve aktarılması için iyi bir araç olduğunu iyi tahlil etmek 
gerekmektedir. Teknik birkaç hususa da değinmekte fayda görüyo-
rum. Tebliğinizde dergilerden alıntılar vardı. Biz de kullanıyoruz. Öz-
gün yaklaşımı bulduğumuz yer bir dergi de olabilir. Ancak bu alanda 
gerek ülkemizde gerekse Arap ve batı dünyasında zengin bir litera-
tür oluşmuş durumda. Özellikle temel tasavvufi ilkelerden söz eder-
sek temel kaynaklara inmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. 
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Mustafa Kara hocamızın 
çalışmaları ilgili arkadaşlar tarafından muhakkak taranmalı. Yine ba-
tılı araştırmacıların İslam ve tasavvufla ilgili çalışmaları objektif bir 
ağızdan çıkmaları hasebiyle etkili olmakta. Bu alanda da Nicelson, 
Arbery (?) ve William Chitik (?) gibi isimlere göz atmanızı da acizane 
tavsiye ediyorum. Tebrik ediyorum Rümeysa’yı.

Sevgili Kübra, Süleyman Seyfi Öğün’e göre modernite ve gelenek 
kavramlarını çalıştığınız için öncelikle sizi tebrik ederim. Süleyman 
Seyfi Öğün, Nurettin Topçu geleneğinin yetiştirdiği önemli simalar-
dan. Ben de sizin vesilenizle bir aydır Yeni Şafak’taki köşesini takip 
ediyorum. Görüşlerini bu kadar kısa zamanda kapsamlı bir biçimde 
sundunuz. Çok iyi bir şekilde aksettirdiniz. Kimdir, eğitim alanı ne-
dir? Bu konulara girişte değinseydiniz iyi olabilirdi. Bunlar bu tür 
çalışmalarda önem arz ediyor takdir edersiniz ki. Kendisi Uludağ 
Üniversitesinde İktisat ve kamu yönetimi alanlarında çalışıyor. Pro-
fesör. Ayrıca dipnotlarda sadece kendisinin ismini gördüm. Oysa ne 
çok modernite ve gelenek tanımı var diyorum. Akademik bir çalışma 
olması hasebiyle karşılaştırmalı bir şekilde aktarılması yine tabi ki 
seçtiğiniz isme odaklanarak bunun yapılması güzel olabilirdi. Benim 
söyleyeceklerim bu kadar. Bunları söyledik ama arkadaşları tebrik 
ediyorum. Bu söylediklerimiz işin detay kısmı. Konu müzakere olun-
ca mutlaka söylememiz gerekiyor. Affınıza sığınıyoruz yanlış bir şey 
olduysa. Teşekkür ederim. Diğer tebliğci arkadaşlara başarılar dili-
yorum.
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Yunus KOCABIYIK

Sayın Hümeyra BAYSAL’a müzakerelerinden dolayı teşekkür 
ederim. Değerli Hazirun birinci oturumumuz burada sona ermiştir. 
Tebliğci arkadaşlara tebliğlerinden dolayı teşekkür ederim. Aynı şe-
kilde müzakereci arkadaşlara da değerlendirmelerinden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için de sizlere teşekkür edi-
yorum.
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İKİNCİ OTURUM  
Oturum Başkanı:  Mine DEMİRBİLEK 

1. Kadriye KANBUR, Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarından “İs-
lamcılık”ın Türk Düşünce Tarihindeki Yeri ve Önemi 
2. Kevser GÜLNAR, Türkiye’de İslamcılık ve Hayrettin Karaman 
Örneğiyle Günümüze Yansımaları 
3. Elif ASLANDOĞDU, İmam Humeyni’nin İslam Anlayışı 
4. Fatma Zehra ÖZÇOBAN,  İmam Mâturîdî’de Din ve Mülk(Yöne-
tim) Erki Tahlili 
5. Sevilay EVLİOĞLU,  Farabî’nin Medînetü’l-Fâzıla Adlı Eserinin 
İslam Düşüncesine Verdiği İlham 
6. Bahar SARIŞEN, Nurettin Topçu’da Din Felsefesi 
  
Müzakere: 1. Ar. Gör. Samet BİLGİN 
      2. Ar. Gör. Hüseyin YÜCEL
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OTURUM BAŞKANI

Mine DEMİRBİLEK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Saygıdeğer hocalarım, değerli dinleyenler üçüncüsünü düzenledi-
ğimiz İslam Medeniyetinin Yapı Taşları sempozyumunun 2. oturumu-
nu açıyorum. Modern dönemin oluşturduğu bir kavram olan İslam-
cılık ile başlayacak olan oturumumuz Maturidilik ile devam edecek. 
Aslında bize bir süreci göstermiş olacak. Oturumumuz 6 tebliğden 
oluşmaktadır. İlk tebliğcimiz Kadriye Kambur. Kendisi Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisidir. Konusu “Meşrutiyet 
Dönemi Fikir Akımlarından İslamcılık’ın Türk Düşünce Tarihindeki 
Yeri ve Önemi”. Sözü kendilerine bırakıyorum.
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“MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR AKIMLARINDAN  
“İSLAMCILIK”IN TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİ 

YERİ VE ÖNEMİ”

KADRİYE KANBUR

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi)

II. Mahmut döneminden başlayarak Osmanlı devletinde Batı kar-
şısında güç kaybının fark edilmesinin sonucu olarak reform çabaları 
önemli yer tutmaktadır. Reformların öncelikle askeri alanla başlamış 
olması ise Osmanlı’nın toprak kayıplarının giderek artması ve aslın-
da milliyet esasına dayalı ayaklanmaların silah gücüyle durdurulabi-
leceğine inanılmasıydı. Batı’nın baskısının iyiden iyiye hissedildiği 
dönemlerde ise, Tanzimat, İslahat ve ardından Meşrutiyet fermanları 
ile de devlet içinde “azınlık” olarak tabir olunan din ya da milliyeti 
farklı, unsurlara haklar tanınarak devletin bütünlüğü sağlanmaya ça-
lışıldı.1 Devletin çöküşe yaklaşıyor olması, kurtarmak için ortaya çok 
çeşitli teorilerin atılmasına neden oldu. Osmanlı’da önemli yer tutan 
aydın sınıf çeşitli fikirlerle devletin kurtulmasına katkıda bulunma-
ya çalıştı. Kimi zaman bu fikirler devlet tarafından da benimsenerek 
bir siyaset olarak uygulandı.2 Kimi zaman ise reform yerine devletin 
resmi dini olan “İslam” da tecdit, ıslah, ihya gibi farklı isimlerle ad-
landırılabilecek yenilik hareketleri ortaya çıktı. Bu hareket İslamcılık 
adını aldı.

1  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, Ankara,1973, s.81-235.
2  Örnek olarak Abdülhamid döneminde İttihad-ı İslam düşüncesinin uygulamaya konulduğu 

görülebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz:  Berkes, age, s.299- 336.
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Bizim araştırmamıza konu olan “İslamcılık” düşüncesi üzerinde 
pek çok tartışmanın yapıldığı bir alana işaret etmektedir. Tarihi sü-
reçte Meşrutiyet devrinde ön plana çıkmış olan bu düşünce “Kimine 
göre liberalizm, sosyalizm veya milliyetçilik gibi bir “ideoloji”, ki-
mine göre belli bir yoruma ve doktrine indirgenmiş bir “siyaset veya 
siyasallaştırma” biçimidir. “Dinin siyasette istismarı” şeklinde gören-
lerin sayısı da az değildir.”3 Karışıklığın sebebini ise yapılan tanımla-
rın genel kabul görmemesi ve aynı zamanda İslamcılığın bir düşünce, 
ideoloji ve siyaset olarak hala canlı ve revaçta olması sağlıyor denebi-
lir. Başlığımızda yer aldığı üzere biz öncelikle meşrutiyet döneminde 
İslamcılık fikrinin yapısını anlamaya çalışacak ve cumhuriyet sonrası 
bir değişime uğrayıp uğramadığının üstünde duracağız. Bu bağlamda 
yeri ve önemine de değinmiş olacağımıza inanıyoruz. 

Meşrutiyet döneminde  “İslamcılık” kavramsallaştırmasının ilk 
olarak kim tarafından yapıldığına bakacak olursak (bu konuda İsmail 
Kara’nın tespitinden faydalanacağız): 

İsmail Kara’nın tespitine göre “İslamcılık” kelimesi ilk olarak 
Ziya Gökalp’in yazdığı makalelerde kullanılmıştır. 4

İslamcılık nedir?

İslamcılık nedir? sorusunu sorduğumuzda kavramsallaştırmanın 
ait olduğu dönemi belirlediğimize göre tanımı da burada aramak ge-
rektiğine inanıyoruz. (Kaynaklara atıfta bulunurken bazen sınırları 
belli olan bir tanım yerine genel olarak İslamcılık ile ilgili verilen 
bilgilerin bir derlemesine de yer vereceğiz.)

İlk olarak “İslamlaşmak” adını kullanmış olan, Said Halim Pa-
şa’nın yaptığı tarif üzerinde duralım:  

İslam’ın din ve dünyayı, maddiyat ve maneviyatı kapsayan sosyal 
bir din olduğu kabul edildikte, İslamlaşmak demek, İslam’ın itikat, 
ahlak, içtimaiyat ve siyaset sistemini “daima zaman ve muhitin ihti-
yacına en muvafık bir surette tefsir” ve bunlara uymaktır.5  

3  Ali Bulaç / Zaman / 21 Temmuz 2012, Cumartesi.
http://www.werplog.com/anasayfa/?p=7248&preview=true
4  İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi Metinler/ Kişiler 1, Risale Yayınları, İstanbul 

1986, s.34.
5  Said Halim Paşa, İslamlaşmak, İstanbul 1965.
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İslamcılarla ilgili olarak farklı kavramlar kullanan Yusuf Akçu-
ra’nın verdiği bilgiler doğrultusunda İslamcı kavramından 19. yy da 
şunlar anlaşılmaktadır:

Akçura; “Osmanlı milliyeti siyasetinin başarısızlığı üzerine İsla-
miyet politikasının meydan aldığını6 belirttikten sonra İslamcılığın 
doğuşunu ve kaynağını nereden aldığını şöyle belirtiyor; “Panisla-
mizm dedikleri bu fikir son zamanlarda Genç Osmanlılık’tan yani 
Osmanlı milleti teşkili siyasetine kısmen iştirak eden fırkadan doğ-
du.”7  Daha önceleri  “Osmanlıcılık” fikrini benimseyen Genç Os-
manlılar’ın daha sonra İslamcılık fikrini benimsemeye başlamış olma 
nedenini ise; “Ecnebi diyarda iken, ekserisi memleketlerini uzaktan 
daha kavrayışlı bir nazarla görmeye, din ve ırkın şark için gittikçe 
artan siyasi ehemmiyetini ve bu cihetle Osmanlı milleti ihdası arzu-
sunun beyhudeliğini anlamaya muvaffak oldular.”8 şeklinde dile ge-
tirmektedir. Akçura’ya göre İslamcılık fikri tam da bu düşüncelerin 
ardından gelişmiştir. “…Din ve millet birdir kaidesine uyarak bütün 
Müslümanları,”9 tek bir millet haline getirmeye çalışmanın gerekli 
olduğu kabul edilmiştir.

İlkinde bir tanım verdikten sonra ikincisinde İslamcılığın kayna-
ğı ve ortaya çıkışını hazırlayan sebeplere de kısaca değinmiş olduk. 
Günümüzde yapılan tanımlarda göze çarpan unsurlar ise şöyle özet-
lenebilir; 

1. İslam’ı yeniden hayata hakim kılmak amacının güdülmesi

2. Akılcı bir metotla hareket ediliyor olması10

3. İslamcıların ana kaynakları referans gösteriyor olması

6  Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1976, s. 21.
7  Akçura, age, s.21.
8  Akçura, age, s.21.
9  Akçura, age, s.21.
10  Kara tarafından İslamcılık; “İslamcılık, 19.- 20. Yüzyılda, İslam’ı bir bütün olarak (inanç, ah-

lak, felsefe, siyaset, eğitim…) <yeniden> hayata hakim kılmak ve akılcı bir metodla Müslü-
manları, İslam dünyasını batı sömürüsünden, zalim ve müstebit yöneticilerden, esaretten, 
taklitten, hurafelerden… kurtarmak; medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğru-
na yapılan aktivist, modernist ve eklektik yönleri baskın siyasi, fikri ve ilmi çalışmaların, 
arayışların, teklif ve çözümlerin bütününü ihtiva eden bir hareket …” olarak tanımlanmıştır. 
Kara, age, s.16
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4. Dünyanın her tarihsel ve toplumsal durumunda İslam’a göre 
yeniden kurulması ideali ve çabasıdır.,11

Yapılan tanımlar bizlere İslamcılığın bir “çare” arayışı sonucunda 
meydana çıktığını işaret etmektedir. Kaçırılmaması gereken nokta ise 
bu arayışların İslamcıları yönelttiği nokta İslam’ın bütünleştirici özel-
liğine vurgu olsa da ortada işine geldiği şekliyle İslam’ı kullanma söz 
konusu değildir.12 İkinci Meşrutiyet sonrası ortaya çıkan İslamcılık 
ve bu tarihlerin öncesinde de ortaya konmuş farklı akımlar (Osman-
lıcılık gibi), farklı arayışlar Osmanlı toplumunda aydın sınıf arasında 
benimsenmiş ve aydınlar arasında görüş ayrılıklarına dayalı birçok 
tartışma meydana çıkmıştır. Ancak gözler önünde olan bir gerçek var-
dır ki; ister bizzat devlet eliyle olsun, isterse aydınların benimsetme-
ye çalıştıkları fikirleri aracılığıyla olsun her çarenin kısadan ulaşmak 
istediği yer; en az zarar ile devletin devamlılığının sağlanmasıdır. En 
az zarardan kasıt, Batı karşısında durumumuzun ne olacağını hesapla-
maya çalışarak, bazen Batıdan gelenin kaçınılmaz olduğunu düşüne-
rek Batıcılık fikrini benimsemek, bir dönem devletin bütün unsurları 
ile bir arada kalacağına inanmak ve Osmanlıcılık siyasetini uygula-
maya koymak olmuştur. Bir dönem ise “milliyetçilik” fikirlerinin kar-
şısında durulamayacağı anlaşılarak, ya İslam’ı milliyet olarak bilmek 
ve bütün kalabilmeyi, çareyi burada bulmak, ya da İmparatorluğun 
merkezi unsuruna yönelerek, milliyet düşüncesini hâkim kılarak“-
Türk” tebaayı bir arada tutmak için çaba sarf etmektir. 

Bu durum bize göstermektedir ki; Osmanlı batıdan gelmeye baş-
lamış olan düşüncelere karşı “imparatorluk” şeklinde kalabilmek 
için, dönem dönem farklı düşünce akımlarını benimsemiştir. Nitekim 
Türkçülüğü ideoloji olarak benimseyen aydınlar da İslam’ı dışarıda 
bırakamayacakları gibi aynı zamanda İslam’ın ideolojiye dönük ta-
rafı olan İslamcılık düşüncesine de kendi fikriyatlarında yer açmak 
durumunda kalmışlardır.13 Bu düşünce akımlarından İslamcılığın ise 
ilk nüveleri ya da başlangıç olarak bir döneme ait olduğu kabul edilse 

11  Bulaç, adı geçen gazete yazısı, s.1.
12  Mümtaz’er Türköne, Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu kitabında konuya ilişkin 

görüşlerini İslamcıları bu kisveye büründürerek açıklamaktadır. İletişim Yayınları, Ankara, 
1994, s. 31.

13  Ayrıntılı bilgi için bkz.; Ziya Gökalp; Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul 
2010.
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bile14 bu düşüncenin Türk düşünce tarihinde önemini ve yerini kay-
betmediği görülmektedir. 

Meşrutiyet döneminde ortaya çıktığı savunulan İslamcılık düşün-
cesinin öncesi ve sonrası hakkında dikkatli bir ayrımda bulunmak ge-
rekiyor. İslamcılığın tamamen Batı karşısında hayatın her alanında 
savaşa girilmiş olması ile ortaya çıktığını savunmak İslam dünyasının 
geçmişini göz ardı etmek olacaktır. Çünkü İslam’da yenilik hareketle-
ri ilk dönemlerden beri vardır ve var olmaya devam etmektedir. 15Bu 
durumda İslamcıları modernist olarak nitelendirmenin doğruluğu 
üzerinde durmak gerekmektedir.

İslamcılığın “modernist” şeklinde bir nitelemeye tabi tutulması 
İslamcılığı sınırlamak hatta bir nevi küçümsemek olacaktır. Moder-
nist olması demek her konuda İslam’ı yeniden ele almış olmaları de-
mektir. “ Çünkü bir tasavvur ve ideoloji olarak modernleşme dinin 
yerine oturmaya taliptir.”16 Modernitenin getirdiklerine karşı harekete 
geçmiş bir kitleyi ifade ediyor olması modernizmin içinden doğduğu 
anlamını ifade etmemektedir. İslamcılar ortaya koydukları görüşle-
rini Kur’an’da ve sünette var olanlar ile temellendirmektedir. Farklı 
olarak yapılan ise İslam’ın doğuşundan geldikleri güne kadar ortaya 
konmuş görüşleri eleştiriye tabi tutmaktır. Bu yolu takip ederek ya-
şadıkları dönemin buhranlarından biri olan, İslam’ın “mani-i terakki” 
olarak nitelendirilmesinin önüne geçmeye çalışmışlardır.

İslamcılar “yenilik” çabaları içindeyken yüzlerini İslam’ın ilk dö-
nemlerine yani “geçmişe” çevirmişken aynı zamanda “Batı’dan ge-
len”e de çevirdiler. “Batıdan gelen” olarak kavramlaşabilecek olanın 
içine ne giriyordu? Elbette önemli bir ayrım yapılması gerekmektedir. 
Çünkü o dönemde ve aslında hala “batıdan gelen” kültür ve teknoloji 
etrafımızda bulunuyor. Ancak İslamcılar için buhranlı bir dönemi ya-
şıyor olmanın getirisi; bu kültürün artık yegâne medeniyet göstergesi 
olarak kabul edildiği bir dönemde, kültürü kabul etmeseler de etki-
lerinden kaçamamaları olmuştur. Bunun yanında, bir cesaret örneği 

14  Ayrıntılı bilgi için bkz.; Türköne, age.
15  İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, editör: Hasan Onat, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ya-

yınları, Ankara,2009, s.397-418
16  İsmail Kara, Şeyh Efendinin Rüyasındaki Türkiye, Dergâh Yayınları, İstanbul,2011, s.274
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olarak da Batı’nın kültürünün değil teknolojisinin onları ilgilendirdi-
ğini ve alınması, içselleştirilmesi gerekenin teknolojik boyut olduğu-
nu savunmuşlardır. Çünkü onlara göre, Müslüman milletlerin ihtiyaç 
duyduğu ya da gelecekte ihtiyaç duyabileceği olası kültür formları 
İslam’ın bünyesinde zaten mevcuttur.

Yasin Aktay’ın da dile getirdiği gibi; “Mecburiyet söylemleri aciz-
lik söylemleri, mazeretten başka bir şey değildir. Gidilmesi gereken 
yer, hiçbir zaman insanın gitmesinin mümkün olmadığı bir yer ola-
maz. Bu yer her zaman ulaşımı mümkün olan bir yerdir. Yeter ki insan 
kendi koşullarına metafizik bir sabitlik atfediyor olmasın.”17

Bu bağlamda İslamcılar farkındalık sahibidirler ve İslam’ın gi-
dilmesi mümkün olmayan bir yere doğru insanları yönlendirmeye-
ceğinin bilincindedirler. Tam da bu nedenle onlara göre örnek değeri 
olduğu bilinmekle birlikte Asr-ı Saadet’in taklit edilmesine kalkış-
madılar. İslamcılar tarihselci bir Asr-ı saadet’e dönüş arzulamadılar. 
Akif’in dizeleriyle de hayat bulduğu gibi İslamcılarda hakim olan 
düşünce  “doğrudan Kur’an’dan alarak İlhamı asrın idrakine söylet-
meliyiz İslam’ı” dizelerinin bir düstur olarak kabulüne dayanıyordu. 
Amaç oryantalistlerin saldırılarına maruz kalan, Batıcılar tarafından 
geri kalma sebebi olarak öne sürülen İslam’ın bir savunusunu yap-
maktı.

 Evet ama bu savunu İslam’ı olmadığı bir şey gibi göstermek de-
mek değildi. Zaman zaman aşırı yorumlara gidilerek Kur’an’da her 
bilimsel buluşun var olduğunu iddia edenlerin varlığından haberda-
rızdır. İslamcıların Türk düşünce tarihi ve İslam adına ortaya koymuş 
oldukları bu tür bir yaklaşımı kapsamamaktadır. Aksine onlar örnek; 
olarak Şura’dan bahsederken zaten İslam’da olanı, çağın getirilerine 
karşı öne çıkarmaya çalışmışlardır.18

Yenilmişlik duygusunun aydınlarımız üzerinde oluşturduğu baskı 
açıkça görülmektedir. Elden gideni tekrar elde etme isteği ise insan 
doğası için en temel duygulardan biri olsa gerektir. Osmanlı’nın üs-
tünlüğünü kaybetmeye başlamasından, Cumhuriyetin ilanı ve günü-
müze kadar geçen zaman dilimine bakacak olursak; zihinlerimizde 

17  Yasin Aktay, “İslamcılık ve Bir Modern Melankoli Eve Dön(eme)mek”, Milel ve Nihal Dergisi, 
2008, c. 5 sayı: 3,s. 25

18  Şura Suresi, 42/38



Öğrenci Sempozyumu76

bir yoklama yapalım; bizde oluşan “ecdad” kavramının “mükem-
mellik” kavramıyla bütünleştiğini görmüş oluruz. Osmanlı dönemi 
Müslüman toplumlar için sosyal, iktisadi vb. alanlarda zirveye ulaş-
mış olduğumuz dönemi ifade ediyor olsa da, içinde bulunduğumuz 
dönemde daha iyisini ortaya koyamayacağımız anlamına gelmez. İs-
lamcılar da bu minvalde bir anlayış ile ana kaynaklara dönüş fikrine 
sarılmışlardır.

Cumhuriyet dönemine geçildiğinde ise İslamcıların farklı bir algı 
biçimine sahip olmaya başladıklarını görüyoruz. Daha doğrusu ya-
pılması gerekeni tam anlamıyla belirleyemediklerini… Bunun en 
açık örneklerini ise Said Nursi’ nin ve Mehmet Akif’in hayatlarında 
görmek mümkündür. Biz konumuz itibariyle ve sürenin kısıtlı olması 
nedeniyle buna sadece değinmekle yetineceğiz.

Cumhuriyet Döneminden Günümüze “İslamcılık” Kavramı-
nın Değişimi

İslamcılık kavramının süreç içerisinde değişime uğradığı, ide-
olojik ve siyasi bir kavram olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. 
Nitekim bu gruplar “siyasal İslamcı” olarak adlandırılmaya başlan-
mıştır. Meşrutiyet dönemi İslamcılarından farklı olarak günümüz İs-
lamcılarında din- siyaset ayrımının kabul edilmediği görülmektedir. 
İlk dönem İslamcılarının siyaset konularıyla iç içe oldukları görülür. 
“Sırat-ı müstakim ve Beyanu’l –hak dergileri ilk sayılarında İttihad 
Terakki’ye olan hayranlık ve bağlılıklarını açıkça ifade ettiler. Buna 
paralel olarak Meclis-i Mebusan’da ve partilerde yer aldılar. ”19 Bun-
ların amaçları genel olarak hilafetin tek yönetim biçimi olmadığı etra-
fında şekillenmişti. “İslamcıların kanaati Kuran’da ve hadislerde belli 
bir devlet, hükümet ve yönetim biçimi üzerinde durulmadığı, ilke-
lerin vazedildiği, bu ilkeleri benimseyen ve uygulayan her yönetim 
biçiminin şeriata uygun olacağı… yolundadır”20 Günümüzde İslamcı 
olarak tanınmış isimlerin söylemlerinde ise ön plana çıkan din ile si-
yasetin ayrı olarak düşünülemeyeceği düşüncesi vurgulanmaktadır.21 

Buna bağlı olarak da bütün Müslümanların İslamcı olduğu düşünesi 
üzerinde durulmaktadır.

19  Kara, age, s.57
20  Kara, age, s.55
21  Bu konuda Ali Bulaç’ın gazete köşesinde başlattığı İslamcılık tartışması ve bunun akabinde 

yazılan yazılar incelenebilir. http://www.werplog.com/anasayfa/?p=7265&preview=true
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Meşrutiyet dönemi ve cumhuriyet sonrası İslamcılar arasındaki 
bir diğer fark da; temelde ilkleri mevcut İslami bir düzeni korumayı 
amaçlarken, ikincileri mevcut olanın İslami olup olmadığı tartışma-
sını yaparak, bir yandan da İslami düzleme nasıl daha fazla yaklaş-
tırılabileceği düşünceleri üzerinde yoğunlaşmalarından geçmektedir.

İslamcılığın geçmişten günümüze Türk düşünce tarihindeki yeri, 
üzerinde yapılan tartışmaların yoğunluğu, devamlılığı ve ilgi çekici-
liği oranında önemini korumaya devam etmektedir. Uzlaşma sağlana-
mayan bir tarihsel arka plan söz konusu olsa da daha önce anlatma-
ya çalıştığımız gibi genel kabul görmüş belli başlı özellikleri de söz 
konusudur. İslamcılığın Türkiye şartlarında gelecek yıllarda önemini 
korumaya devam etmesi yanında nasıl bir forma kavuşacağı ise soru 
işareti olarak karşımızda durmaktadır.
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“TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK VE HAYRETTİN KARA-
MAN ÖRNEĞİYLE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI”

Kevser GÜLNAR

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf,

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Hayreddin Karaman’ın Hayatı Ve İlmi Kişiliği

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum’da doğ-
du. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî 
ilimler tahsil etti. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam 
Hatip Okulu’na girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı 
(1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde okudu ve ilk 
mezunlarından biri olarak 1963’te mezun oldu. 

İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu’nda meslek dersleri öğretme-
ni olarak çalıştıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne fıkıh 
asistanı oldu. «Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda 
İctihad» konulu tezi ile fıkıh öğretim üyesi oldu (1971). Aynı yıl İz-
mir Yüksek İslam Enstitüsü’ne tayin edildi. 1975’te tekrar İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’ne döndü. Yüksek İslam Enstitülerinin İla-
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hiyat Fakülteleri’ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını 
tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör ünvanlarını aldı.1

Eylül 1976-Eylül 1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisi-
ni çıkaranlar arasında bulundu. Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek 
hayatı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında binlerce konferans, seminer, 
panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı, eğitim 
programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetini 
sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan 
binlerce öğrenci yetiştirdi. 

2001 yılında, özgürlüğün şart olduğu üniversite ortamında hüküm 
süren baskılara karşı çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sindeki görevinden ayrıldı.

Hayreddin Karaman Ve İslamcılık Düşüncesindeki Yeri

Günümüzdeki İslamcılıkla ilgili yaklaşımlarda Hayreddin Kara-
man’ın önemli bir yeri vardır. Hayreddin Karaman’ın hayatına ve 
ilmi kişiliğine batığımızda, onun din eğitimiyle, bilhassa imam-ha-
tip liseleriyle ilgili çalışmaları, fıkıh ilminde içtihada verdiği önem, 
İslam’ın zamanın gerektirdiği şekilde yeniden yorumlanması ve uy-
gulanması yönündeki fikirleri, din ve siyaset alanındaki görüşleriyle 
türk İslamcılığının içinde değerlendirebiliriz.

Hayreddin Karaman 1949’dan sonra tekrar açılan imam-hatip 
liselerinin ilk mezunlarından ve önemli temsilcilerindendir. Konya 
imam-hatip lisesi mezunu olan Karaman, sonradan imam-hatip da-
vasıyla özdeşleşmiştir. Bu okulların yaygınlaştırılması, müfredatının 
belirlenmesi kalitelerinin artırılması yönünde önemli çabaları olmuş-
tur. 2

Doktora çalışmasında İslam hukukunda ictihadın yeri ve önemi-
ni ele almıştır. Karaman, ictihad kavramı çerçevesinde ele aldığı ana 
kaynakları esas alarak, zamanın şartlarına göre İslam’ı, hayatın her 
sahasında yeniden egemen kılmak yönündeki çalışmalarıyla, hem 
1970 sonrası İslamcılığında önemli bir ivme yakalamış, diğer yandan 
da, yine aynı fikirleri dolayısıyla, pek çok eleştirilere maruz kalmıştır.

1   İsmail Kara, Türkiyede İslamcılık Düşüncesi, Dergah Yayınevi, İstanbul, c. III,  s.283
2  Yasin Aktay, Türkiyenin Birikimi, İletişim, s.349
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Siyasette faal olarak yer almamakla birlikte, döneminin Mili Gö-
rüş çerçevesindeki siyasi fikirlere yakınlığıyla bilinmiş, cumhuriyet-
ten sonra 1970 ve 1980’li yıllarda yeniden canlanan İslamcı hareketin 
akıl danıştığı, desteğini aldığı bir isim olmuştur.3

Bu genel girişten sonra Hayreddin Karaman’ın İslamcılık veya 
kendi kullanımıyla İslamî hareket/İslamlaşma hareketi ile ilgili gö-
rüşlerini aşağıdaki başlıklar altında ele alabiliriz.

İslamcılık

Hayreddin Karaman, meşrutiyet sonrası Türkiye’sinde Batıcılık 
ve Türkçülük görüşlerinin alternatifi manasında kullanılan ve günü-
müzde ise laiklik, çağdaşçılık veya milliyetçilik gibi siyasi tasavvur-
lara karşıt duran ideoloji, anlamında kullanılan İslamcılık düşünce-
siyle, kendi inandığı ve savunduğu İslamcılık arasında ayrım yapar. 
Hayreddin Karaman’ın kendi İslamcılık görüşünden ayrı tuttuğu ilk 
iki tanımlamalar ışığında İslamcılık, siyasi ve ideolojik bir kavram-
dır. Batıcılık, Türkçülük gibi ideolojik fikir akımlarının veya sağcılık, 
solculuk, milliyetçilik gibi siyasi çizgilerin seviyesinde bir duruştan 
ibarettir. Bu tanımlamalarda Müslümanlık ve İslamcılık iki ayrı kim-
liktir. Müslümanlık, İslamcılığı gerektirmez. Bu anlayışa göre aynı 
İslam dinine mensup bir İslamcı ve türkçü/milliyetçi dinî gelenekler 
ve ibadetlerde aynı safta olurken, siyasi sahada iki ayrı siyasi görüşü 
benimseyip savunabilirler. 4

Hayreddin Karaman’ın tanımında ise İslamcı ile Müslüman aynı 
kimliktir. Buna göre İslamcı müslümandır. ‘Müslüman da düşünce ve 
inançtan davranışa, ferdî hayattan ictimaî hayata kadar bütün alan-
lardaki ilişki ve eylemlerde Allah’ın irade ve rızasını gözeten, buna 
aykırı bir inanç, düşünce ve eylem içinde olmamayı hayatının düsturu 
ve gayesi edinen kimsedir.’5 İslamcılık tüm Müslüman bireylerle, ta-
rihin tüm aşamalarında var olmuş, Hz. Peygamberden bu yana savu-
nulan islamî değerlerin adıdır, diğer bir ifadeyle İslam’ın kendisidir.

Karaman’a göre İslamcı dünyayı tanır, başka inançlar, dünya gö-
rüşleri, hayat tarzları hakkında doğru bilgi sahibi olur, ancak bunları 

3   Age, s.350
4  Hayreddin Karaman, İslami Hareket Öncüleri, İz Yayıncılık, İstanbul 2012, s.11.
5  Age, s.12
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büyütmez, kendini hiçbir alanda geri ve aşağı görmez. iyi kötü, ileri 
geri, güzel çirkin değerlendirmelerini kendi ana kaynaklarına, değer 
ölçütlerine göre yapar, kendine ait değerlendirmelerde geçer not ala-
mazsa kusuru kendinde arar, telâfiyi kendi ölçütleri ve dinamikleri 
ile gerçekleştirmeye yönelir. Müslüman vahye ve İslam aklına daya-
nır, beşeri ve tarihi katkısı olan kurum, değer ve kuralların eskiyeni 
olursa bunları yine kendine ait araçlarla, tecdid ve ictihad yöntemiyle 
yeniler.6  

Hayreddin Karaman’a göre İslamcı, İslam’ı en yakınından başla-
yarak en uzağına kadar yaymaya çalışan İslam’ı bozulmaktan ve ha-
yattan eksiltmekten korumayı dert ve dava edinen bu dert ve dava uğ-
runa maddi ve manevi fedakârlıklarda bulunan kimsedir. Bu manada 
tek tip bir İslamcılıktan söz etmez ve cumhuriyet devrimi karşısında 
iki farklı tavır takınan Şeyh Said’i ve Said Nursi’yi örnek olarak verir.  
Nasıl ki İslam dairesi içinde farklı İslam anlayışları varsa İslamcılık 
uygulama ve anlayışlarında da fark vardır. Şuur ve niyetlerde İslam’ı 
yaşamak ve yaşatmak var oldukça yapılan her şey «İslamcılık» içinde 
görülmelidir. İslamcı olmanın en önemli ayırıcı özelliği ise dinin etki 
alanı ile ilgilidir. Bu manada hiçbir İslamcı laik olamaz.7

Ona göre İslamcılığın siyasî bir mahiyet kazanması yeni bir olay-
dır.  İslamcılığın muhtevasını yalnızca siyaset ile sınırlamak doğru 
değildir. İslamcılık, siyaset ve ideolojiyi aşan, Müslümanların ilk dö-
nemlerden beri dünya hayatındaki her tutum ve davranışı belirleyen, 
her şart ve koşulda devam eden bir Müslüman misyonudur.  İslamcı-
lık; Müminlerin, İslam’ın talep ettiği şeyleri en geniş manada idrak 
etmeleri ve bunu dava edinmeleridir.8

Hayreddin Karaman’a göre en temelde ‘siyasal İslam’ terkibi yan-
lış bir kullanımdır. İslam tektir ve nasıl ki ibadet İslam’ı, hukuk İslam’ı, 
itikat İslam’ı vs. şeklinde bir ayrım söz konusu değilse, siyaset İslam’ı 
şeklinde bir ayrıma gitmek de yanlıştır. İslam’ın ibadet, ahlak, itikat, 
muamelat ile ilgili emir ve yasakları olduğu gibi siyasetle ilgili de emir 
ve yasakları vardır. Siyasal İslam şeklinde bir kavramı benimsemek si-
yasal olmayan bir İslam’ın da varlığına işaret eder ki bu İslam’ın bir 

6  Age, s.12
7  Age, s.13
8  Hayreddin Karaman, ‘İslamcılığın Kökü İslamdadır’, Yeni Şafak Gazetesi, 24 Agustos 2012.
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kısmını görmezden gelmek anlamına gelir. İslam’ın siyasetle ilgisi ol-
madığını savunarak bunu, ılımlı İslam, seküler İslam şeklinde adlandı-
ranların yaptıkları da siyasi yorumdan öte bir şey değildir.9

İslamcılığın siyasal bir hal alması ve bu şekilde sınırlandırılması son 
yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Müslümanların sosyal, siyasi, ekonomik, 
hukukî alanlarda ve eğitimde söz sahibi olma taleplerini öne almaları 
halini ifade eder. Son iki yüzyılda Batı’dan beslenen sistemler İslamî 
coğrafyalarda yayılmaya ve yerleşmeye başlamış, İslamcılar da İslam’ı 
tam ve doğru bir şekilde yaşamak için siyasi iktidara sahip olmanın 
gerekliliğini ön planda tutmuşlardır. Ancak Müslümanların İslamcılık 
misyonu siyasi iktidar şartına bağlı değildir. Siyasi iktidar başkalarının 
elinde olduğu zaman da Müslümanların vazife ve davaları devam eder. 
Hayreddin Karaman da bu davaya İslamcılık dediği için İslamcılığın 
hiçbir zaman bitmeyeceğini söylemektedir.

Hayreddin Karaman daha öncesi için siyasi bir İslamcılıktan söz 
edilmemesinin sebebini İslam dünyasında daha önce din ile siyasetin 
din ile devletin ayrı tutulduğu bir düşüncenin uygulamada olmamasına 
bağlar. Müminler zaten bütün inanç ve davranışlarını yorumlar isabetli 
olsun olmasın, dine dayandırır ve meşruiyetini dinden alırlardı. Selçuk-
lu’da, Osmanlı’da, iddia edildiği gibi, laiklik nüveleri yoktu, hiçbir şey 
dinden bağımsız değildi.10

Hayreddin Karaman’ın genel manada İslamcılık anlayışını bu çer-
çeveye yerleştirdikten sonra, genel olarak İslam ülkelerinde 19. yüzyıl-
dan sonra, Türkiye’de ise II. Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkan İslamcı-
lık hareketleri ile ilgili yorumlarına geçebiliriz.

Hayreddin Karaman’a göre bugüne kadar hiçbir Müslüman top-
lum kendi hür iradeleriyle laik demokrasiye geçmemişlerdir. İslam 
dünyasında yenileşme hareketleri de batının etkisiyle başlamıştır. 
Müslümanları medeniyet ve düzen değiştirmeye zorlayanlar hep batı-
cılar olmuştur. Batı, ya yönetimi yıkarak doğrudan duruma el koymuş 
veya demokrasi maskesi altında asker destekli sivil otoriteler duruma 
hakim olmuşlardır. Halkın iradesini engellemişlerdir

9  Hayreddin Karaman, Laik Düzende Dini Yaşamak, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 4. Cilt.
10  Hayreddin Karaman, “İslamcılık Tartışılıyor”, Yeni Şafak Gazetesi, 12 Agustos 2012.
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Müslümanları dinin geri bıraktığını iddia edenler, batılılaşmadan 
yana olanlar dini asgari sınırlara indirmek, iman ve ibadetler dışında 
kalan hayattan dini çıkarmak ve medeniyeti değiştirmek istemişlerdir. 
Yenileşmeyi ve değişmeyi istemekle beraber bütün şümulüyle dinden 
vazgeçmeyenler ise ictihad ve tecdidi devreye sokarak hem Müslü-
man kalmak hem de çağdaşlaşmak istemişlerdir. Bunun neticesinde 
bugünkü manasıyla ortaya Batıcılar ve İslamcılar diyebileceğimiz iki 
gurup çıkmıştır. 11

19. yüzyılda İslam dünyasında İran’dan ve Osmanlı’dan başka ba-
ğımsız bir devlet yoktu. Hindistan, Afganistan, Mısır, Kuzey Afrika 
Ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Fransa, İngiltere, Rusya gibi sanayileş-
miş veya sanayileşme yolunda olan devletlerin sömürgesi haline gel-
mişti.

Osmanlıda da durum giderek karanlık bir hal almaya başlıyor, geri 
kalmışlık her alanda kendini gösteriyordu. III. Selim devrinden itiba-
ren başlanan yenileşme hareketlerinde batıdaki gelişmelerin temeline 
ve kökenine yönlinememiş, şekil ve dış görünüşü taklid edilmeye ça-
lışılmış bu yüzden de gerilemenin ve batı hayranlığının önüne geçi-
lememiştir.

Büyüyen ve hem, İslam hakimiyetleri hem de İslam medeniyeti 
adına tehdit unsuru haline gelen Batı karşısında genel manada üç tu-
tum oluşmuştur. Başlangıçta sıradan alimlerde ve halk arasında yay-
gın olan, kendini yenilemeyen ve batıda olan her şeye düşmanca bir 
tavır sergileyen bir yaklaşım oluşmuştur. Diğer tarafta iman ve şuurda 
islamî bilgisi az olan bir kesim, kendine ait olan her şeyi hor görmüş, 
batıyı ve batıya ait olanı tüm yanlarıyla üstün tutmuştur. Üçüncü bir 
kısım da kendine güvenin yanı sıra modernleşme eğilimi içinde de ol-
muşlardır. En genel manada İslamcı ya da ıslahatçı, ihyacı, modernist, 
müceddid gibi isimlerle ifade edilen zümre üçüncü kısım arasında 
oluşmuştur.12 

Şah veliyullah (1763)  İslam dünyasının uyanış hareketleri olarak 
nitelendirebileceğimiz dönemin ilk habercilerindendir ve kendisin-
den sonra gelecek pek çok alimi fikirleriyle etkilemiştir. Hindistan’da 

11  Hayreddin Karaman, “İslamcılar Değişti, İslamcılık Bitti Mi?”,  Yeni Şafak Gazetesi, 18 Şubat 
2011. 

12  Kara, Türkiyede İslamcılık Düşüncesi, c. III, s.503
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18. yüzyılda yaşayan Şah Veliyullah, İslam’ın yeniden düşünülüp yo-
rumlanması, bozulmuş ve yabancı unsurların İslam’dan ayıklanması, 
İslam ilim ve medeniyetinin zirvede olduğu çağa dönülmesi, ictihad 
kapısının yeniden açılarak İslam’ın çağın şartlarına cevap veren bir 
hale gelmesi için çaba gösteren ilk ve en önemli simalardandır.

Arabistan yarımadasında Ebu Suud’un da desteğini de alarak, 
özellikle de İslam’ın içindeki hurafelere ve tasavvufi hareketlere kar-
şı duruşuyla ve dinin ana kaynaklarına dönülmesi gerektiği yönünde-
ki söylemeleriyle bilinen, sonrasında büyük bir harekete dönüşecek 
olan Vahhabiliğin kuruculuğunu yapan Muhammed b. Abdulvahhab 
(1792) da uyanış döneminin isimlerinden sayılabilir.

Hayreddin Karaman’a göre İslam dünyasının uyanış dönemindeki 
İslamlaşma hareketlerinde en büyük tesire sahip isim Cemaleddin Ef-
gânî’ye (1897) aittir. Efgânî bir çok ülkeye seyahatler yapmış, gittiği 
yerlerde İslam dünyası adına önemli faaliyetlerde bulunmuştur. II. 
Abdülhamid’in daveti üzerine Türkiye’ye gelmiş, ittihad-ı İslam ile 
ilgili görüşlerini beyan etmiştir.  Efgânî ıslahat çalışmalarında siyasî 
faaliyetlere ağırlık vermiştir. Hayreddin Karaman, Efgânî’nin de, 
özellikle çalışmalarının son merhalesinde İslam birliği üzerine eğildi-
ğini düşünmektedir.

Efgânî’nin öğrencisi olan Muhammed Abduh, (1905) ictihadın 
önemini vurgulamış, taklide karşı çıkmış bir ıstılahcıdır. Hocasından 
farklı olarak Abduh, siyasî faaliyetten önce ilmi faaliyetin geldiğini 
vurgulamış, öncelikle siyasi gücü üstlenecek bir tabanı eğitmenin ge-
rekliği üzerinde durmuştur.13

Hayreddin Karaman, Muhammed Abduh’tan sonraki dönemde İs-
lam ülkelerinde iki zıt fikir harekatının oluştuğunu belirtir. Bunlardan 
biri ihyacı selefi hareket, diğeri ise batıcı laik harekettir. İhyacı-selefi 
hareket, fikir Mısır’daki Müslüman Kardeşler, Pakistan’daki Cema-
at-i İslam, Hindistan’daki Nedvetu’l Ulema grupları gibi fikir ve faa-
liyet sahasında pek çok meyve vermiştir. Hayreddin Karaman’a göre, 
geleceğin İslam dünyasında bu çizgisindeki ıstılahçılar, batı yanlısı 
modernistlerden daha çok söz sahibi olacaklardır. Ancak bu da ih-
yacıların 20. Yüzyıl insanına cevap verecek bir islamî sistem ve for-

13  Kara, Türkiyede İslamcılık Düşüncesi, C. III, s.509 
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mülleri şekillendirip sunmaları ile gerçekleşebilir. Ve bu ihtiyaç hala 
ortada durmaktadır.14

Hayreddin Karaman İslamlaşmayı toplumsal olarak sağlamak için, 
İslamcıların iki kısma ayrıldığını söyler. İlk kesim öncelikle yönetim 
erkini ele geçirmek suretiyle gerçekleşebileceğini savunanlardır. Bu 
zümre önce İslam devletini kurmanın gerektiğini, islamî eğitim ve 
şuurun ancak belirli şartlar sağlandıktan sonra halka verilebileceğini 
vurgular. İkinci kesim de tabandan başlayarak uzun vadeli bir eğitimle 
öncelikle bilinçli ve şuurlu Müslüman neslin yetiştirilmesi, devlet ve 
yönetime sahip olmanın bundan sonra gerçekleşebileceğini belirtir. 
Mesela Abduh, Mehmed Akif, Hasen el-Benna, (dolaysıyla İhvan-ı 
Müslimin) gibi isimler bu ikinci yolu benimsemişlerdir. Hayreddin 
Karaman bunları belirttikten sonra ne eğitimi ne de siyaseti ihmal 
etmemek gerektiğini, ikisinin de zorunlu olarak birbirini gerektirdiği-
ni, birisini ihmal ettiğinizde diğerini uzun vadede yürütemeyeceğinizi 
vurgular.15

Bununla birlikte o, İslamlaşmanın bir bütün olarak ele alınması 
gerektiğini söyler. İslamlaşmanın fertten topluma, toplumdan da tüm 
dünyaya yaygınlaşması gerekir. Aksi takdirde tek başına fertlerin İs-
lamlaşması zor olduğu gibi, tek başına bir ülkenin de İslamlaşması 
zordur.16 Bu söylemlerinden Hayreddin Karaman’ın İslamlaşmanın 
gerçekleşebilmesi için önceliği siyasete verdiğini, eğitimle de bu 
amacın takviye edilmesi gerektirdiğini söylediği yorumunu çıkara-
biliriz. 

Hayreddin Karaman İslamcılığın değiştiği, siyasal İslamcılığın 
başarısızlığa uğrayıp sona erdiği yönündeki yorumlara şöyle cevap 
verir: 

‘Bugünün müslümaları -ki bana göre hepsi aynı zamanda İslâmcı-
dır, işte bunların bir kısmı- yaşadığımız dünyanın şartları içinde, yeni 
bir siyasî İslâmcılık çizgisi/hedefi belirlediler: Demokratik, laik, ço-
ğulcu bir düzen içinde (bunlar müslümanların talebi değil, verili şart-
lardır), başkalarının hak ve hürriyetlerine zarar vermedikçe İslâm’ı, 

14  Kara, age, s.511
15  Hayreddin Karaman, Türkiyede İslamlaşma Ve Önündeki Engeller, Ensar, İstanbul 2010, 

s.117
16  Karaman, age, s.115
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azamî ölçülerde yaşamak; bunun içinde bütün şubeleriyle sosyal ha-
yat da vardır... 

Olivier Roy gibi bazı yazarlara göre “siyasi İslam” iflas etmiştir ve 
artık “post İslam” dan söz etmek gerekir. Yine yerli ve yabancı birçok 
yazara göre “İslamcılar değişmiş, davalarını terk etmiş, sekülerleşmiş 
ve küreselleşen dünyaya uyum sağlamışlar, batılı manada demokrat 
olmuşlardır, bu demokrasiden başka yol yoktur...” Bu iddiaların iki 
kusurdan kaynaklandığı için gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum: 1. 
Olanı değil, olmasını istediklerini düşünüyor, kuruyor ve yazıyorlar. 
2. İslam’ın özü, tabiatı ve müminlerin hayatındaki yeri konusunda 
bilgi eksikleri var, dışa (mesela son isyan hareketlerindeki sloganlara 
ve pankartlara, İslamcıların görünmemelerine) bakarak hükme varı-
yor, isabetsiz genellemeler yapıyorlar.’17

Hayreddin Karaman’a göre İslamcılık değişmez ve bitmez. Bunu, 
Karaman’ın gerekçeleriyle beraber, yukarıda da belirtmiştik. İslam-
cıların değişmesi ise dinin kırmızı çizgileri konusunda değildir. Eğer 
dinin sabit öğretileri konusunda değişikliğe gidenler olursa, bunları 
İslamcıların değişmesi olarak değil İslamcıların saf değiştirmesi ola-
rak adlandırmak gerekir. Değişimden maksat İslam’ın kendi usulü ve 
mantığı içerisinde ictihad ederek daha önceki içtihatlara dayanan bazı 
kabulleri ve uygulamaları değiştirmek ise bu manada İslamcılar de-
ğişebilir, hatta değişmeleri zorunlu hale geldiğinde buna direnmeleri 
İslam’a aykırıdır. 

Hayreddin Karaman İslamcıların taleplerinin de şartlar içerisinde 
değişkenlik gösterebileceğini söyler. Bugünün dünyasında ve Türkiye 
şartlarında İslam devleti kurmak isteyenler bunun imkansız olduğunu 
anlamış ve bu taleplerinden vazgeçmişlerdir. İslam devleti fikrinden 
vazgeçen İslamcıların bugünkü talepleri ise: ‘Din özgürlüğüdür, dev-
letin din özgürlüğünü kısıtlamak bir yana koruması ve güçlendirme-
sidir. Halkının çoğu müslüman olan bir ülkede tabii olarak dinle içiçe 
olan genel ahlakın korunmasıdır.  Müslüman ülkelerle ilişkilerin ve 
dayanışmanın güçlendirilmesidir.  Çok köklü, muhteşem ve diri olan 
islam medeniyetinin Müslümanlar tarafından çağdaş dünyada temsil 
edilmesidir.’18

17  Hayreddin Karaman, “İslamcılık Tartışılıyor”, Yeni Şafak Gazetesi, 
18  Karaman, Laik Düzende Dini Yaşamak, c. IV
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Hayreddin Karaman günümüzdeki İslamcılık anlayışıyla ilgili 
şunları söylüyor: ‘İslâmcılık anlayış ve uygulaması alanında bir deği-
şim gerçekleşiyor, bu değişim, İslâmcılığın yaygın anlamından benim 
İslâmcılık tanımlamama doğru oluyor. İslâm ile siyaseti ve ideolojiyi 
aynılaştıranlar, İslâm’ın siyaset ve ideolojiyi aştığını bilmeyenler bu-
nun hatalı olduğunu anlamaya başladılar. Türkiye’de siyasetin kendi 
kuralları, kadroları ve söylemi ile İslamcılığın, Müslüman kalma ve 
yaşama mücadelesinin de kendi mahiyetine ve amacına uygun kural-
lar, söylemler, yöntemler ve kadrolarla yapılması gerektiği anlayışına 
doğru bir gelişmenin rüzgârını almaktayım.’19

Hayreddin Karaman siyasi İslamcılıktan söz edenlerin sıklıkla dile 
getirdiği Pakistan, İran, Sudan ve Mısır (İhvan-ı Müslimin) örnekle-
rinin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia edenlerin görüşlerine de ka-
tılmamaktadır. Özellikle İran devrimini başarısızlıkla neticelendiğini 
söylemek Karaman’a göre körlüktür. Diğer örneklerde ise İslamcılar 
hep dış güçlerin engellemeleri ile karşılaşmışlardır. Dünyanın gücünü 
elinde tutmak isteten devletler tarih boyunca İslamlaşma hareketleri-
ne bir şekilde engel olmaya çalışmışlardır. 

İslam ve Devlet

Yukarıda da belirtiğimiz gibi, Hayreddin Karaman’a göre yirminci 
asra kadar devletin İslam’ın bütünü içinde yer aldığı inancı tartışma 
dışı tutulmuştur. Bu süre zarfında din ve devlet ilişkisinin şekli ve 
muhtevasıyla ilgili tartışmalar yapılsa da devletin dinle ilgisinin ol-
madığı fikri Batı’nın İslam coğrafyası üzerindeki etkisi güçlendikten 
sonra çıkmıştır.

Bazı modernist Müslüman aydınlar arasında İslam’da devletin ve 
hükümetin şekli, siyasî kurumlar ve bunlarla ilgili düzenlemenin ek-
sik olduğundan yola çıkarak İslamî bir devletten söz edilemeyeceğini 
söyleyenler olmuştur. Buna karşılık geçmiş ulemanın tamamı, çağdaş 
İslam hukukçularının da büyük bir çoğunluğu, İslam’ın, belli nitelik-
lere sahip bir devleti öngördüğü üzerine hemfikir olmuşlar, bu görüş-
lerini desteklemek için Kur’an-ı Kerim’den, Hz. Peygamberin uygu-
lamalarından devlet ve unsurlarıyla ilgili örnekler getirmişlerdir.20 

19  Karaman, İslami Hareket Öncüleri, s. 12
20  Kara, Türkiyede İslamcılık Düşüncesi, c. III, s.523
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Hz. Peygamber hicretinden önce gerçekleştirdiği birinci ve ikinci 
Akabe bey’atlarıyla kuracağı İslam devletinin insan unsurunu hazır-
lamış, Medine’ye hicretten sonra Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik 
sözleşmesini gerçekleştirmiş,  bir İslam devleti kurmuş, Medine’deki 
gayri Müslimlerle ilgili maddeleri de kapsayan 52 maddelik bir ana-
yasa oluşturmuştur. 21 

Hayreddin Karaman, Kur’an’ın ışığında İslam devletinin özellik-
lerini şöyle sıralar:

Hâkimiyet Allah’a aittir. 

Düzen ve istikrar temin edilmelidir.

Hakka teslimiyet ve kanuna itaat sağlanacaktır.

Kanun hâkimiyeti sağlanacak ve adalete riayet edilecektir. Diğer 
bir deyişle İslam devleti bir hukuk devletidir.

Toplum ıslah edilecek ve değerler korunacaktır.

Danışma yapılacaktır. Kur’an literatüründe bu ‘Şûra’dır.

Sosyal adalet gerçekleşecektir.

İlahi irade ve çerçevesinde devletlerarası ilişkiler kurulacaktır.

Dinî hoşgörü bulunacaktır.

İslam devleti ve toplumu bütün insanlara açık olacaktır.22

Karaman, İslam devletinin başlıca gayesini de; İslam’ın fert ve 
toplum olarak insandan beklentilerini göz önüne alarak yaratılış mak-
sadını gerçekleştirmek üzere hayatını toplum içinde yaşamak duru-
munda olan insanın, iradesini aşan sahalarda maddi ve manevi ihti-
yaçlarını karşılamak şeklinde özetler.

Hayreddin Karaman’a göre İslam, bugüne kadar bilinen ve uy-
gulanan siyasî sistemlerden birini isim vererek ve tanımlayarak ön-
görmemiş, emretmemiştir. Kaynaklarda devlet ve hükûmetin şekli, 
kurumların detayları ile ilgili bilgi ve talimatın bulunmaması ihmâl 

21  Age, s.524
22  Age, s.528
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değil, hikmet eseridir; hikmet ise Müslümanlara, içinde bulundukları 
şartlara uygun olarak amaca ulaştıran şekli seçme imkânı vermekten 
ibarettir. Ancak bu, her siyasî sistemin İslâm’a uygun düşeceği ma-
nasına da gelmez.23  Hayreddin Karaman, tarih içerisinde görülen 
teokrasi hükümdarlık ve cumhuriyet yönetim şekillerini ele alır ve bu 
yönetim şekillerinden hiçbirinin İslam’ın devlet şekli olamayacağını 
söyler. 

Teokrasinin tarih içerisinde görülen şeklinde yöneticiler hakimi-
yet ve otoriteyi Allah’tan aldıklarını iddia etmişlerdir. Allah adına 
fakat kendi düşünce ve iradeleriyle devleti yönetmişlerdir. İslam’da 
ise böyle bir şey söz konusu edilemez.24 Hayreddin Karaman, İslam 
idarecileri için kullanılan Kur’an’daki hilafet kelimesinin, özellikle 
siyasî anlamdaki hilafet olmadığını, yerin ve göklerin sahibi olan Al-
lah’ın insanlara, buralarda yaşama ve tasarrufta bulunma hakkı ver-
mesi manasında olup imkân ve kabiliyet olarak bütün insanları kapsa-
dığını belirtir.25 İslam idarecilerinin Allah’tan yetki aldıklarını iddia 
etmeleri mümkün değildir, çünkü onları müminler seçer. Allah’ın 
Kur’an ve sünnetle sabit belirli hükümler vardır. Bunların çerçeve-
sinde ihtiyaçlara göre hüküm ve kaide koyma yetkisi de idarecilere 
değil alimlere yani müçtehitlere aittir. İslam’ın devlet başkanı ümmet 
ile danışma yapmak mecburiyetindedir ve tenkide açıktır.

Monarşi yönetim şekillerinde, hükümdar ile halkın karşılıklı hak 
ve vazifelerini belirleyen bağlayıcı bir üst sınır yoktur. Mutlak irade 
hükümdarların elindedir. İslam’da ise devlet başkanının da halkın da 
içinde bulunduğu bir üst kanun vardır ki bu da Kur’an ve Sünnettir. 
Ayrıca hükümdarlıkta yer alan veraset sisteminin de İslam’da yeri 
yoktur.

Cumhuriyetler ise halkın hâkimiyet ve iradesine dayanır. Yine 
burada da çoğunluğu sınırlayan bir üst otorite olmadığından İslam 
devletinin muhtevası ve yönetim biçimine uygun değildir. İslam’da 
ümmetin iradesinin de yöneticinin idaresinin de üzerinde, bunları sı-
nırlayan ilahî bir irade ve hakimiyet vardır.

23  Hayreddin Karaman, “İslam Ülkelerinde Demokrasi Ve Laiklik”, Yeni Şafak Gazetesi, 22 
Eylül 2011

24  Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, c. III, s.532
25  Hayreddin Karaman, Türkiye ve İslamiyet, 
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Hayreddin Karaman’a göre İslam’da devletin şekli kendine mün-
hasırdır ve buna isim koymak gerekirse bu ‘İslam Devleti’ olabilir. 
Özetle İslam Devleti; ‘Hakimiyetinin kaynağını Allah’ta, temsilini 
ümmette gören, vahye dayalı kaynakları anayasa kabul eden, devlet 
başkanını ümmetin seçim ve rızasıyla belirleyen, yönetimde dayanış-
mayı ve ümmetin murakabasını öngören bir devlettir.’26

İslam ve Demokrasi

Hayreddin Karaman demokrasilerdeki yönetimin halkın iradesine 
dayandığı, demokrasinin, insanların hak ve özgürlüklerine en geniş 
imkânlar veren sistem olduğu yönündeki söylemlerinin sözde kaldı-
ğını düşünmektedir.

Demokrasi, kilise ve krallıklara karşı halkın menfaat ve iradesini 
korumak için ortaya çıkmıştır ama bugün hakim irade halkın değil 
güç kümelerinin elindedir. Günümüz dünya düzenine baktığımızda 
demokrasi bir araç olmaktan çıkartılıp kutsallaştırılmıştır. Din kural-
ları için bile kabul edilmeyen genel-geçer kurallar, bugün tartışmaya 
açık olmayan bir biçimde demokrasiler için kabul edilir durumdadır. 

Diğer yandan demokrasilerin felsefesi de tartışmaya açıktır. ‘Bir 
ülke için en iyi olan halkın dediği midir, yoksa o ülkenin bilgi, ahlak, 
tecrübe, ehliyet, gibi meziyetler bakımından belirli bir seviyeye sa-
hip bir heyetin kararları mı daha sıhhatlidir?’ sorusu karşısında birçok 
aklı başında bilim ve düşünce adamının ikincisini savunacağını söy-
leyen Karaman, İslam’a göre de ehil bir heyetin yönetiminin doğru 
olduğunu söyler. 27 

İslamcıların demokrasi konusundaki tutumları iki yöndedir: İs-
lam’ın hiçbir şekilde demokrasi ile bağdaşmayacağını, demokrasinin 
Batı düzeninin bir parçası olduğunu söyleyen bir kısım İslamcılara 
göre, şûraya yer veren adil bir tek kişinin yönetimini öngören bir 
düzen İslam’a uygun olandır. Seyyid Kutup bu tutumun önde gelen 
isimlerindendir. Diğer bir kesim ise, demokrasinin, mekanizmaları, 
siyasal ve sosyal hedefleri bakımından İslam’a aykırı olmadığını, bir 
İslam devletinde Kur’an ve Sünnet’i esas almak kaydıyla demokra-
sinin uygulanabileceğini savunur. Efgânî, Abduh, Tunuslu Hayreddin 
Paşa, Reşid Rıza, Hasenu’l Benna, Mevdudi, Yusuf Kardevî gibi İs-

26  Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, c. III, s.533
27  Hayreddin Karaman, “Demokrasiyi Kutsallaştırma”, Yeni Şafak Gazetesi. 
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lam düşünürleri bu görüştedirler.28 Hayreddin Karaman da İslami bir 
demokrasinin gerçekleşebileceğini savunur. Hayreddin Karaman’ın 
İslam devleti için öngördüğü demokrasi, kutsallaştırılmış bir üst de-
ğer değil, bir araç niteliğindedir.

Hayreddin Karaman’a göre, İslâmî demokrat bir ülkede yönetici-
ler seçimle işbaşına gelir, seçenler veya onların belirlediği temsilcile-
ri tarafından denetlenir, ehliyet ve liyakatlerini kaybettikleri, yoldan 
saptıkları sabit olunca işten el çektirilir ve yenileri seçilir. Temel meş-
ruiyet kaynağı İslam’dır. Müslüman olmayanlar buna zorlanmazlar, 
insan olmaya bağlı hak ve özgürlüklerden -Müslümanlar gibi- yarar-
lanırlar. Müslümanlar kamuya açık alanlarda ayıp ve günah olan fiil-
lerde bulunamazlar, özel mekanlarında ne yaptıkları -topluma zararlı 
olmadıkça- araştırılmaz. 

Bu doğrultuda İslam ülkelerinde İslami bir demokratik sisteme 
geçiş için, ‘önce amaca uygun bir eğitimle fertlerin bilgili ve şuurlu 
birer mümin olmaları sağlanmalıdır. İslâmî gruplar, aralarında yapa-
cakları danışmalar ve görüşmelerle, bütün gurupların ortak oldukları 
bir İslam anlayışını referans almada ittifak edeceklerdir. Belli bir gru-
bun İslam anlayışında ısrar etmesi kaosa sebep olur. Müslüman olma-
yanların endişelerini gidermek için onlarla da samimi danışmalar ya-
pılmalı, hak ve hürriyetleri konusunda güvence verilmelidir. Ülkede 
güçlü bir muhalefet varsa, geçiş teşebbüsü ülkenin varlık, bağımsızlık 
ve birliğini tehlikeye düşürecekse önce -geçici bir aşama olarak- yu-
muşak laiklikle demokrasiye geçiş yapılabilir. Bu uygulama laikliğin 
islâmî olmasına değil, zarurete dayanmaktadır.’29

İslam ve Laiklik

İslam’ın laiklikle ilişkisi konusunda Karaman’ın düşüncelerine 
baktığımızda yukarıda geçtiği üzere, bir geçiş döneminde zaruriyet 
sebebiyle kullanılabilecek ılımlı bir laiklikten bahsetmekle beraber 
İslam’ın laiklikle asla bağdaşmayacağını söyler. 

Öncelikle Hayreddin Karaman’ın geçiş dönemi fıkhı diye adlan-
dırdığı hususa değinelim. Zamanın şartlarına göre İslam alimleri, İs-
lam’ın sabit ilkelerinin ışığında ictihad ederek yeni şartların islamî 

28  Hayreddin Karaman, Yeni Şafak Gazetesi, Yazı Dizisi.
29  Hayreddin Karaman, “İslam Demokrasi Ve Laiklik”, Yeni Şafak Gazetesi, Yazı Dizisi: 

23.09.2011
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düzenini ortaya koyarlar. Bundan önce de ‘teşebbüs ve geçiş’ aşaması 
olur. Bu teşebbüs ve geçiş aşamasının fıkhı, geçişten sonraki düzen 
kadar, hatta daha önemlidir. İslam alimleri, böyle bir aşamada laik 
bir ülkede ‘İslam ceza hukuku nasıl olmalıdır’ konusunu değil, ‘Bu 
düzenden İslâmî düzene nasıl geçilir?’ konusunu ele almalı, öncelikle 
bunu ortaya koymalıdırlar. Böyle bir aşama söz konusu edilmeksizin 
islamî devlet taleplerine ulaşmayı istemek Karaman’a göre hayal ale-
minde yaşamak gibidir.30

Hayreddin Karaman İslam’ın devletle ve iktidarla ilişkisini ele 
alırken dinin taleplerinden yola çıkmak gerektiğini belirtir.31 ‘İslamcı 
olmanın en önemli ayırıcı özelliği dinin etki alanı ile ilgilidir ve İs-
lamcı laik olamaz.’32 diyen Karaman, İslam’da, ‘Allah bu işe karış-
maz’ denecek hiçbir alanın olmadığını ısrarla belirtir. İslâm, yalnızca 
inanç ve ibadetlerden, sosyal amaçlardan ve ilkelerden ibaret değildir. 
İslam’da değişmez hükümler vardır. Bunların da bir kısmı iman ve 
ibadetle, diğer kısmı ise dünya hayatı (hukuk, siyaset, ahlak, iktisad, 
estetik, cemiyet...) ile ilgilidir. Allah’a iman, Kur’an’ın Allah’tan gel-
diğine iman nasıl İslam’dan ise ve değişmesi mümkün değil ise aynı 
şekilde domuzun, puta kurban edilmiş hayvanın, faizin, zinanın, ku-
mar, rüşvet, gasp gelirinin, haram olduğu, Allah’ın irade ve rızasına 
aykırı bulunan hiçbir kimsenin emrine itaat edilemeyeceği, müminle-
re ancak müminlerin hükmedebileceği hükümleri de İslam’dandır ve 
değişmez.33 

Hayreddin Karaman İslam’ın, müslüman fertten olduğu gibi müs-
lüman cemiyetten de talepleri olduğunu söyler. Fert dinin emri ile 
din dışı otoritenin emri çatıştığında dinin emrine uymak zorundadır. 
Ulü’l-emre itaat şartlıdır, önce ulü’l-emr (yönetim) Allah’ın emirleri-
ne uyacak, sonra da yönetilenler yönetimin emirlerine itaat edecekler-
dir. Müslüman toplum, hayatının bütününde Allah’ın irade ve rızasını 
kollayacak, bunlara aykırı bir cemiyet hayatını düzeltmek için elin-
den geleni yapacaktır. Bu durumda yönetimin de müslüman halkın da 
bağlı olduğu bir üst otorite, ilahi irade vardır.34

30  Hayreddin Karaman, “İslamcılar Ve İslamî Düzen”, Yeni Şafak Gazetesi
31  Hayreddin Karaman, “Türkiye ve İslamiyet”, İnternet Baskısı
32  Karaman, “Laik Düzende Dini Yaşamak”, c. IV, İnternet Baskısı
33  Karaman, “Laik Düzende Dini Yaşamak”, c. II, İnternet Baskısı
34  Karaman, “Laik Düzende Dini Yaşamak”, c. II, İnternet Baskısı
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İslamî referanslara göre bir devletin meşru olmasının olamazsa ol-
maz şartı kuruluş ve işleyişinde İslam’ı temel almasına bağlıdır. Bu-
nun da tam manası, Kur’an ve Sünnet’in yasama, yürütme ve yargıda 
temel kaynak olarak kullanılmasıdır. Karaman, Kur’an-ı Kerim’de 
islamî siyaseti ve devlet düzeninin ana çerçevesinin belirleyen dokuz 
anahtar kelime olduğunu belirtir. Bunlar; tevhid, itaat, hilâfet, bey’at, 
şûra, emir bi’l-maruf nehiy ani’l-münker, velâyet, mülk ve hükümdür. 
Bu dokuz kavramın açılımı yapıldığında hemen hemen İslâm’ın siya-
set teorisi ortaya çıkarılmış olur.

Bütün rejimlerde İslam’ın da öngördüğü adalet, maslahat, ehliyet, 
şûra gibi birtakım genel ilkeler sabittir. Ancak rejimleri birbirinden 
ayıran nitelikler, bu ilkelerin içini dolduran muhtevada kendini göste-
rir. Diğer bir ifadeyle bu ilkelerle ilgili düzenleme yapılırken vahyin 
temel alındığı bir devlet şekli islamîdir. 

Hayreddin Karaman insanın ve toplumun gerektiği gibi korun-
ması için dinin olmazsa olmaz bir etkisinin olduğuyla ilgili şunları 
söylüyor: ‘Din beş temel değerin korunmasını emretmektedir: Hayat, 
din, akıl, nesil, mal. Günümüzde de geçmişte de çoğu toplumlarda 
uygulanan kanun ve kararların tamamı dinin korunmasını istediği te-
mel değerlerle ilgilidir. Din bu temel değerlerin yalnızca korunmasını 
istemekle kalmamış, nasıl kazanılıp korunacaklarını da açıklamıştır. 
Hem kürtaj serbest bırakılır, kısas kaldırılır hem de hayat korunamaz, 
dinin serbestçe öğrenilip yaşanması kısıtlanırsa din korunamaz, içki-
yi ve uyuşturucuyu yasaklamadan, aklı doğru kullanmayı sağlayacak 
eğitim ve öğretim yapılmadan, akıl ve ruh sağlığı korunamaz, nesli 
korumak islâm ailesinin kurulup işletilmesine bağlıdır; israf, kumar, 
faiz, karşılıksız para, enflasyon, rüşvet, gasp ve diğer haksız kazanç 
yolları açık tutuldukça malı korumak mümkün değildir.’35

Şeriatı genel manasıyla dinin/İslam’ın kendisi, daha özel manasıy-
la da dinin siyasî, iktisadî, ictimaî ve hukukî hükümleri, düzeni ifade 
eden kısmı olarak tanımlayan Karaman, şeriat hakkındaki olumsuz 
tavrın yanlış ve eksik eğitimden ve uygulamalardan kaynaklandığını 
belirtir. Müslümanların şeriati bir bütün olarak değerlendirmemeleri, 
her bir fert veya grubun şeriatın belli bir kısmının altını çizdiğini, bu-
nun neticesinde de şeriatın korkulan, itici bir hale getirildiğini söyler. 

35  Karaman, “Laik Düzende Dini Yaşamak”, c. I, İnternet Baskısı
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Hayreddin Karaman şeriatı şu niteliklerle tanımlar: ‘Şeriat insanları 
aç bırakıp, hırsızlığa sevkedip sonra onların elini kesmek değildir. 
Şeriat, öncelikle ictimaî adalet, vicdan, merhamet ve şefkattir. Şeriat, 
komşusu aç iken doyup yatmamaktır. Şeriat bir insanın dişi ağrırsa si-
zin de dişiniz sızlamışcasına rahatsız olmanız demektir. Bir insan acı 
çektiği müddetçe, sizin huzurlu ve mutlu olamamanız, içten güleme-
menizdir. Dünyanın herhangi bir noktasında bir zulüm, bir haksızlık 
varsa, insanlara zulüm uygulanıyor, insan hak ve hürriyetleri çiğne-
niyorsa, bizzat, özbeöz kendi hukukunuz çiğnenmişcesine rahatsız 
olmanız ve bu zulme karşı savaş ilan etmenizdir.’36

İslam Birliği

Hayreddin Karaman’a göre tefrika bugün -hatta tarih boyunca- İs-
lâm dünyasına musallat olmuş en önemli musibettir. İslam dünyası 
için geri kalma, zayıflama, çürüme amillerinin başta gelenidir. Tef-
rika müslümanların, farklı görüş, düşünce, tercih, coğrafya, ırk, ikti-
dar esasına göre guruplara ayrılması ve her bir gurubun kendi tercih, 
konum ve anlayışını İslam’la aynılaştırması, diğer anlayışları ve ko-
numları İslâm dışı sayması ve bunlara karşı olumsuz tavır takınması 
ile başlar, araya başka unsurların da girmesiyle gelişir, büyür.37

Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnet’te, farklı renklerde ve dillerde insan 
guruplarının yaratılma hikmeti, müslümanlar arası sosyal ilişki ve bu 
ilişkinin gerektirdiği yardımlaşma, dayanışma ile ilgili birçok ayet ve 
hadis vardır. Bunlara bakıldığında İslâm’ın tasarladığı toplum mode-
linin ‘ümmet modeli’ olduğu açıkça görülür. Ümmet, inanç birliğine 
dayanan, ırk, dil, renk, soy, coğrafi sınırlar gibi unsurların ayırıcı ol-
madığı büyük insan gurubunu, topluluğunu ifade etmektedir. Ümmeti 
diğer insan topluluklarından ayıran önemli özellikler arasında iman, 
örneklik ve dünya üzerinde adalet, hürriyet ve güvenliğin tesisi vazi-
fesi vardır. 

Müslümanlar için tek çıkar yol ve kurtuluş ümidi, içte ve dışta 
birlik olmaktır. Yüzyıllardır bu amaca ulaşılamamış olmasının sebebi 
hakim güç unsurlarını elinde bulunduran Batı’nın buna engel olma-
sıdır. Batı bunun için propaganda, eğitim, ekonomi ve siyaset başta 

36  Karaman, “Laik Düzende Dini Yaşamak”, c. I, İnternet Baskısı
37  Karaman, “Laik Düzende Dini Yaşamak”, c. II, İnternet Baskısı
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olmak üzere her vasıtayı kullanmaktadırlar.  İslâm ülkelerinin büyük 
bir kısmında yöneticiler, ümmeti temsil etme vasfından ve ehliyetin-
den uzak, yabancıların menfaatlerine hâdim kimselerdir. Her İslâm 
ülkesinde mevcut çok sayıda müslümanın, birlik amacıyla oluştura-
cakları sivil örgütler ve bu sivil örgütler arasında kurulacak bağ, sür-
dürülecek işbirliği, kısa zamanda oyunları bozabilecek ve birlik için 
gereken sağduyu ve bilinci sağlayabileceklerdir.38

Hayreddin Karaman birleşmenin bir adımda olamayacağını, önce 
müslüman guruplar arasında hoşgörü tavrını ve ilişkisini oluşturmak 
gerekeceğini, arkadan ortak konularda ve ihtiyaçlarda işbirliği yapı-
labileceğini belirtir. Bu işbirliği gurupları birbirine daha da yaklaştı-
racağı için sonunda kısmen de olsa birlikler, birleşmeler aşamasına 
gelinecektir.39 

Karaman, Şiilik-Sünnilik, etnik ayrılık, mezhepsel farklılıklar gibi 
unsurlardan hiçbirinin İslam birliğine engel teşkil ettiğini düşünmez. 
Sahih İslam, toplum hayatının bütününe hakim olan bir düzene kay-
naklık ettiğinde, orada İslam kardeşliği ve diğer dinden olanlara yö-
nelik İslam adaleti sağlanabilir. 

Ümmet bir devlette birleşmiş iken  bunun bir şekilde bölünmesi 
caiz olmaz. Çünkü Ümmetin bir parçası bütünden ayrılıp yarı/gevşek 
bağlı veya bağımsız bir devlet kurunca bölünme gerçekleşir, bölünme 
gerçekleşince menfaatler ve ihtiraslar çatışır. Ama tarihi olaylar ve 
şartlar sonucu bölünme olmuş ise bu defa tam bağımsızlıktan, bir-
leşmeye doğru giden yoldaki adımların tamamı meşru olur.40 İslam 
birliği için yapılacak şey, işi yalnızca yöneticilere, egemenlere bırak-
mamak, Müslüman halklar ve sivil önderler olarak devreye girmek, 
yönetenlerden önce yönetilenler arasında sıkı işbirlikleri/diyaloglar/
birlikler oluşturmak, ilim, akıl, hikmet çerçevesinde planlar ve prog-
ramlar yapmak, kutsal hedefe doğru adım adım ilerlemek, ümitsizlik 
aşılayanların ümitlerini kırmaktır.41

Hayreddin Karaman İslam birliği adına Türkiye’de ve İslam dün-
yasında yapılan çalışmalara destek vermiştir. Ayrıca kuruculuğunu ve 
yöneticiliğini yaptığı Ensar Vakfı’nın çalışmaları arasında İslam bir-
liğine önemli bir yer vermektedir.

38  Karaman, “Laik Düzende Dini Yaşamak”, c. II, İnternet Baskısı
39  Karaman, “Laik Düzende Dini Yaşamak”, c. II, İnternet Baskısı
40  Hayreddin Karaman, “İslamî Görüş”, Yeni Şafak Gazetesi
41  Hayreddin Karaman, “İslam Birliği Mehdi’yi Mi Bekliyor?”, Yeni Şafak Gazetesi: 09.03.2012
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Mine DEMİRBİLEK

Kevser Gülnar’a tebliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sıradaki 
tebliğcimiz Elif Kübra Aslandoğdu. Kendisi Ankara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi. Aynı zamanda İlamer Tefsir araş-
tırma grubu öğrencisi. Konusu, İmam Humeyni’nin İslam Anlayışı. 
Buyrun.
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“İMAM HUMEYNİ’NİN İSLAM ANLAYIŞI”

ELİF ASLANDOĞDU

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

İran İslam devrimi, kendine has nitelikler taşıyan, toplumun tüm 
katmanlarının katılımıyla gerçekleşen 20.yy’a damgasını vurmuş 
olan, en büyük kitle hareketlerinden biridir. Bilindiği üzere İslam 
ümmeti, Batılı değerlerin hızla yaygınlaştığı ve kapitalist sistemin 
kurumlaşıp sömürü alanını genişlettiği 19. ve 20. yüzyılda iyice zayıf-
lamıştı. Halkın din kültürü bid’at ve hurafelerle dolmuş, kaderci ve 
teslimiyetçi kültür yaygınlaşmıştı. İslam coğrafyasının bütün bölge-
lerinde yaşanan sorunlar nitelik itibariyle birbirlerinden farklı değil-
di. İmam Humeyni İran İslam Devrimi’nin lideriydi. Ama devrimler 
toplumsal olaylardı ve Hamid Algar’ın deyişiyle hiç bir devrim tek 
bir kişinin eseri olamazdı.

Fakat İmam Humeyni’nin devrimdeki belirleyici rolü ve toplumu-
nu etkileyen karizmasında İmam Humeyni’nin sahip olduğu yetenek-
leri yanında aldığı eğitim, yetişme tarzı, çevre ilişkileri gibi faktörler 
önem ifade etmektedir.

Bir hareketin tahlil ve tanımlanması ancak liderin doğru tahlil ve 
tanımlamasıyla mümkün olabilir.
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İmam Humeyni’nin kişiliğinin teşekkül yıllarına ait bilgiler biz-
lere gerek devrimin olaylarını,  gerek bu devrimci düzeni daha iyi 
anlamamıza yardımcı olacaktır.1

İmam Humeyni Kimdir

İmam Humeyni 25 Eylül 1902’de Humeyn kasabasında dünyaya 
geldi. Kendisi henüz 5 aylıkken toprak ağalarına karşı verdiği müca-
dele sonucu şehit edilen babası Mustafa Humeyni, İmam’ın kendisin-
den etkilendiği Seyyid Hasan Müderris’in babası olan Muhammed 
Taki Müderris’ten ve Tömbeki Kıyamı’nın önderi Mirza Hasan-ı Şi-
razi’den aldığı derslerden sonra Humeyn’e gelerek burada babasının 
sahip olduğu dini önderlik ve liderlik makamını eline almıştı. 18 yaşın-
da da annesinin vefatıyla tamamen yetim kalan Humeyni, 15 yaşında 
başladığı eğitimini 17 yaşında hocalarının bir medresede daha geniş 
imkanlan ve daha geniş eğitim ile sürdürmesine karar verdiklerinde 
Abdülkerim Hairi’yi izlemeye başladı. Önce Hairi’nin yanına Erak’a 
giden Humeyni, daha sonra Hairi’nin Kum’a gelmesiyle Kum’a yer-
leşti. Kum; İranda’ki Şii-İslami dini şehirlerinin en eskilerinden biri 
olması, sekizinci imamın kızı masumenin türbesinin bulunmasından 
dolayı hem bir eğitim hemde hac merkezi olmuştur. Hairi’nin oraya 
gelmesi ve dini eğitim kurumlarını ihya etmesi Kum’u, İranın manevi 
başkenti konumuna yükseltmiştir. Humeyni, Hairi’nin önderliğinde 
bu derslere tam 10 yıl aralıksız devam etti.

Humeyni bu dönemde Fıkıh ve Usul’de kazandığı hızlı başarı-
ya rağmen Hikmet ve İrfan üzerine yoğunlaşmak istedi. Geleneksel 
ulema arasında Felsefe ve İrfan, yadırganan ilimler olmasına rağmen 
İmam bu konuda Mirza Ağa Cevadi Meleki Tebrizi, Ebu’l-Hasen Ra-
fi’i Kazvini ve Ayetullah Muhammed Ali Şahabadi’den dersler aldı. 
Onun siyasetteki başarısının temelini felsefe ve tasavvuf altyapısı 
oluşturmaktadır. Hocalık kariyerine de henüz 27 yaşına girdiği 1929 
yılında başladı.

Öncelikle zihni kapasite ve ahlaki olgunluğa sahip olan talebeleri 
arasından seçtiklerine Hikmet (Felsefe) üzerine dersler vererek başla-
dı. İmam bu dönemde 28 yılında ilk eseri olan İmam Ca’fer Sadık’a 

1  Hamid Algar, ‘’İmam Humeyni’’, Daru’t- Takrib Yayınları, İstanbul, 10.
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ait olan Seher Duası’na şerh yazdı. Daha sonra İbn Arabi’nin termi-
nolojisini de kullandığı Sırr-ı Salât’ını yazdı ve yine bu dönemde İr-
fan ilmindeki üstün seviyesini belli eden ‘Misbahu’l-Bidaye ile’l-Hı-
lafeti ve’l-Vilaye’ adlı kitabını yazdı. Kitap, İrfan ilmiyle ilgili basit 
olmayan meselelerden son derece etkili ve sistematik bir biçimde 
işlendiği bir eserdir. Bu eserinde İmam, Kur’an’a, Rusulüllah’ın sün-
netine, İmamlar’ın sözlerine dayandığı kadar, Hace Abdullah Ensari, 
Mevlana Celaleddin Rumi, Sadruddin Konevi, Abdurrezzak Kaşani 
gibi sufilerin düşüncelerine de yer veriyordu.

İran’daki devrimin ahlaki temellerinde de İmam Humeyni’nin 
ahlaki nitelikleri önemli olmuştur. İmam Humeyni, siyasi ve müca-
deleci yapısının yanında büyük cihadını nefsiyle yapan bir sufidir. 
İmam Humeyni’nin eserlerine de bakıldığında da onun ahlak konu-
suna verdiği önem ortaya çıkmaktadır. Keşfü’l Esrar’ını ve İslam’da 
Devleti’ni saymazsak, Kırk Hadis Şerhi’nden tutun da, Hamd’ına, Ci-
had-ı Ekber’ine, Nefs Tezkiyesi’ne kadar eserleri hep irfan ve ahlak 
üzerinedir. Ayrıca vasiyetnamesinde de gençlere yaptığı tavsiyeleri 
devamlı ahlaki yapılarını güçlendirmeleri ve nefs tezkiyesine önem 
vermeleri yolunda olmuştur.

İmam’ın medresesinin sınırlarını aşıp geniş bir dinleyici kitlesi 
çekmedeki başarısı, ilk kez 30 yılında başlattığı Ahlak derslerinde gö-
rülür. Fevziye Medresesi’nde İmam’ın bir avuç öğrencisiyle haftada 
bir olmak üzere başlayan dersler, ününün yayılmasıyla önce avlusu 
dolup taşmaya başladı, sonra da İmam, haftada iki ders vermeye ikna 
edildi. Şah ile İmam’ı ilk karşı karşıya getiren olay, bu derslere artan 
ilgi sonucu, Şah’ın polisinin İmam’a gelip bu dersleri kesmesini is-
temesi oldu. İmam, “Bu dersleri yürütmek benim görevimdir. Polis 
eğer bu dersleri durdurmak istiyorsa, zor kullanması gerekecektir.” 
dedi. Bunun üzerine polis, zor kullanmadı. Ancak medresedeki ajan-
ları yoluyla bu dersleri baltaladı. Böylece İmam, derslerini, ulaşımı 
daha zor olan Molla Sadık Medresesi’ne taşımak zorunda kaldı. Bu 
dersler, Rıza Şah’ın yurt dışına çıktığı 1940 yılında tekrar Fevziye 
Medresesi’ne alındı.2 Zaten Humeyni’nin gördüğü işlevi anlayabil-
mek için sadece siyasi teorilerine, stratejilerine, halkın gözündeki 
şahsiyetine değil, içinden çıktığı İslami ilim havzasına da bakmak 

2  Hamid Algar, ‘’İmam Humeyni’’, 20.
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gerekir.3 İşte İmam Humeyni İran’a ulaşan böyle hareketli ilim hav-
zalarında yetişti.

Ortaya çıkan hadiselerin arka planında onu hazırlayan süreç ve 
etmenler olduğu gibi bu devrimde birden bire ortaya çıkan bir şey ol-
maktan ziyade arka planında zemin hazırlayıcı kökleri barındırmak-
tadır.

İslam devrimini hazırlayan sebep ve dinamikleri şu konu başlıkla-
rı içerisinde inceleyebiliriz.

DEVRİMİ HAZIRLAYAN SEBEPLER

İran’ın Kendine Has Özellikleri

İran İslam Devrim’ini doğru olarak tanımlayabilmemiz için dev-
rimin gerçekleştiği toplum olan İran’ın kendine has özelliklerini an-
lamamız gerekmektedir. İslam’ın geldiği dönemde dikkat çeken 3 
önemli medeniyet vardır. Eski Mısır, Bizans ve Sasani medeniyeti. 
İran’ı ve Şiiliği iyi anlayabilmek için bu medeniyetin belirgin özellik-
lerini devlet yapısını bilmek gerekir.

İran’da gerçekleşen devrim 2500 yıllık bir rejime karşı gerçekleş-
miştir. Zira 2500 yıllık dönem içerisinde isimler değişse de rejimin 
şekli değişmeden kendini muhafaza etmiştir. Bu denli köklü bir dev-
let geleneğini çok nadiren görebilmekteyiz. Şahlık rejiminin aslı, tek 
ve merkezi otoritenin ülkedeki diğer güçleri kendi gücünün devamı 
için kullanmasıdır. 

Din Adamlarının Toplumsal Etkinliği ve Ulema Geleneği

İran’ın son 300-400 yıllık tarihi yazılmak istense, hanedanın ta-
rihini değil ulemanın oluşum sürecini vermek daha uygun olacaktır. 
Çünkü Şii ulemanın etkisi,  İran’ı daha iyi anlamak demektir. İran top-
lumunda önemli bir etkinliği olan ulemanın bugünkü yapılanmasının 
temellerini Safevilerin kuruluşuna değin görebiliriz. 1501’de kurulan 
Safeviler, bilindiği üzere Sünni bir Türk aileydi. Ancak Safeviler hem 
halk üzerindeki otoritelerinin temini, hem de Osmanlı’ya karşı güçlü 
bir yapı arz edebilmek için Şiiliği İran’ın resmi mezhebi olarak kabul 

3  Hamid Algar, İslam Devriminin Kökleri, İşaret yayınları, İstanbul, 1988, 56.
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ettiler. Tarihsel süreç içerisindeki ilk basamak Safevilerin Şiiliği res-
mi mezhep olarak kabul edişi ve Şii İslami yorumun İran halkı üze-
rinde etkinliğinin artışıdır. Ulema bu dönemde Safevilere karşı ses-
sizdir. Safeviler Şii ulemanın tesiriyle otoritesini artırırken ulema ise 
eğitim kurumlarından yetiştirdiği talebeler ve Hz. Hüseyin’in şehadet 
günleri olan Aşura günlerindeki toplu mersiye ve matem törenleriyle 
halk içerisindeki etkisini artırıyordu. Bu ulema için ilk aşamadır.

Ulemanın düşünsel gelişiminin ikinci aşaması 1722’de Usuli-Ah-
bari çekişmesiyle başlayan ve usuli ulemanın etkinliğiyle sağlanan 
serbest içtihattır. Bu içtihat devrimi İslam’ın toplum hayatında daha 
fazla öneme sahip olmasına sebep olan bir olgudur.

Ahbari adından da anlaşılacağı üzerine herhangi bir durumda ya-
pılması gereken tek şey hadislere müracaat etmek ve bunlardan sonu-
ca varmaktan ibaretti. Hukuk ilmini ve değişimi kökten reddetme eği-
limindeler. Usuliler ise meşru meselelerde, bağımsız iradenin imanın 
gaybeti sırasında da caiz olduğunu söylüyorlar.4 Usuliler imamın 
gaybeti döneminde toplumun müçtehit olanlar ve müçtehit olmayan-
lar olarak 2’ye ayrıldığı görüşündedir. Müçtehit olmayanların birinin 
rehberiyetine tabi olması taklid olarak adlandırılır. Kendisi müctehid 
olayan her şii müslümanın Merci-i taklid olarak bir müctehide tabi 
olma zorunluluğu vardır.5

Ulemaya halk tarafından duyulan saygı ve ulemanın siyaset ve 
toplum üzerinde artan etkisi İran toplumunun anlaşılabilmesi açısın-
dan çok önemlidir. İran uleması Osmanlı’ya nazaran daha bağımsız 
bir yapı arz etmektedir. Ulemanın bu bağımsız yapısının oluşmasında 
Şii inanışta humus adı verilen ve gelirin beşte birinden alınan gelir-
lerin önemi büyüktür. Bu humusların ulemanın elinde toplanması ve 
bu gelirlerin eğitim kurumlarında ve halkın ihtiyaçlarının karşılanma-
sında kullanılması ulemanın halk üzerindeki etkisinin artışına sebep 
olmuştur. Ekonomik olarak devlete bağımlı olmayan ulema özellikle 
Safeviler sonrası dönemde devlet mekanizmasına ve Şahlara karşı 
daha aktif bir rol sergilemişlerdir.

Üçüncü bir aşama  olarak Kaçarlar döneminden itibaren ulema 

4  Hamid Algar, İslam Devriminin Kökleri, 26.
5  Hamid Algar, İslam devriminin Kökleri, 27.



Öğrenci Sempozyumu104

kendini devletten bağımsız olarak ifade etmeye başlıyor. Bunun baş-
lıca sebepleri Kaçarlar’ın Batı devletleri karşısında olan güçsüz ve 
etkisiz durumu ve bunun sonucunda İran’ın batılı ülkeler tarafından 
işgal ve tecavüzlere maruz kalmasıdır. Bu dönemin en önemli özelliği 
ulemanın şahlık rejimini gayri meşru görmesi, şahları beğenmeme-
lerine rağmen ne şahlığın yetkilerini kısıtlama ne de şahların yeri-
ne kendilerini koyma düşüncesine sahip olmamalarıdır. Bu dönemi 
bizlere en iyi tanıtan söz; ‘Bu şah bizim sözümüzü dinlemezse onu 
alır yerine başka bir köpeği getiririz.”  1826’da devrinin en etkili 
ulemasından olan M. Ahmet Naraki tarafından söylenen bu söz bu 
dönem ulemasının gücünü ve otoriteye bakış açısını en iyi şekilde or-
taya koymaktadır. 19.yy’ın sonlarına doğru İran’ın uğradığı yabancı 
saldırıları ve sömürgeci yağmaları İran Ulemasında var olan yabancı 
düşmanlığını en üst seviyeye getirmiştir.

Dördüncü bir aşama olarak emperyalizme karşı ilk defa ulemanın 
öncülüğüne bütün halkı harekete geçiren bir hareket olarak 1891-92 
Tütün (tönbeki) isyanını gösterebiliriz. Genel anlamda devrimin kö-
kenleri, 1891-92 Tömbeki isyanına dayandırılmaktadır. Ayetullah Şi-
razi’nin fetvası o dönemde İngilizlere vurulan çok önemli bir darbe 
almıştır. Bu fetva ile Şahlık sarayında hiç tütün içilmedi. Ayrıca bu 
kıyamı Cemaleddin Afgâni de desteklemiş ve hatta öncüsü olmuştu. 
Afganî, yazdığı bir kitapçıkta Şahı ‘İran’ı kâfirlere satmakla’ suçlu-
yordu.  Bu tütün protestosu; pazar esnafı, aydın ve ulema ittifakının 
ilk belirgin ve çarpıcı özelliğidir. Ancak bu dönemde her ne kadar em-
peryalizme, yerel tağutilere bir tepki olsa da şahlık rejimine yönelik 
bir hareket yoktur.

1905-1911 Anayasal Devrim Hareketi İran’da ilk kez aydın, esnaf 
ve ulema üçlüsünün gerçekleştirdiği bir harekettir. İlk kez 1905-11 
anayasal devrimle (bazılarının meşruti devrim olarak adlandırdıkları) 
biz İran Ulemasının şahın yetkilerini kısıtlayacak bir anayasal düze-
ne, meşrutiyete destek verdiğini görüyoruz. Ulema hala şahın yerine 
ülkeyi yönetme, imamın gaybetinde bir İslam devletinin varlığını dü-
şünmemektedir. Ancak bu devrim şahlığın yetkilerine bir anayasaya 
göre kısıtlama düşüncesinin doğuşu açısından önemlidir. Bu hareket-
ler Şii ulemanın kendi gücünün farkına varmasını sağlamıştır.6

6  Hasan Onat, ‘’Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi’’, Milletlerarası Tarihte ve Günü-
müzde Şiilik Sempozyumu, İlmi Neşriyat, İstanbul, 1993, 145.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 105

1942-1953’te petrolün millileştirilmesi hareketinde Musaddık Hü-
kümetine önemli destek sağlayan Kaşani’de, ulemanın aktif siyasete 
katılımının bir örneği olarak düşünsel gelişimin bir basamağını oluş-
turmaktadır.

Bütün bu düşünsel gelişimin son noktasını ise İmam Humeyni 
oluşturmaktadır. İmam tarihten aldığı dersleri iyi okuyan ve olgun-
laşmış düşünce sistemiyle ulemanın artık bir İslam devleti kurması 
ve kurduğu bu devletinde kendilerince yönetilmesi gerektiğini düşü-
nüyor idi. Şahlık rejimine karşı tavrı çok net ve uzlaşmasız idi. Şahın 
yetkilerini kısıtlamayı değil elinden almayı ve yerine ulemayı yerine 
oturtmayı istiyordu. İmam Humeyni kendinden önceki ulemadan al-
dığı yabancı karşıtlığını en üst düzeyde tutarak tüm emperyalist ülke-
leri ve onların iş birlikçisi yöneticileri reddediyordu. Devrimi anla-
maya çalışırken ulema çizgisinin geçirdiği bu gelişimi ve bu çizginin 
en üst noktası olarak Ayetullah Humeyni’nin çizgisini iyi anlamak 
gerekmektedir.

Şiiliğin Taşıdığı Özel Unsurlar 

İran devrimi ve İslam cumhuriyetinin kuruluşu, tarihsel açıdan 
İran halkının büyük çoğunluğunun miladi 16 yy’da Şii düşünce eko-
lünün etkisine girmesiyle başlayan olaylar zincirinin sonucunda ger-
çekleşmiştir.7

Şiiliği, güçlü Sasani kültürü ve medeniyetinin İslam’a karşı bir tür 
başkaldırışı olarak yorumlamak mümkündür.8 Şiilik fars ruhuyla bağ-
lantılı olup, Fars asıllıların hemen hepsi Şiidir. İranın büyük çoğun-
luğunu oluşturan Şiiler daha çok İmamiye mezhebine mensupturlar. 
İran’da mevcut din anlayışı İmamiye Şiiliği doğrultusunda şekillen-
miştir. 12. İmamın kişiliği peygamberin siyasi, idari ve askeri açı-
dan halifesi olmayı ifade etmekle kalmayıp, bazı özellikleriyle Pey-
gamberi misyonun manevi boyutlarının da devamı niteliğindedir. Şii 
Müslümanlar Sünniler gibi nübüvvet mührünün Hz. Muhammed’e ait 
olduğuna tam olarak inanır ve kabul ederler, fakat hilafet teorisinde 
huhalefet ederler. Şia inanışına göre imamın görevi Kur’anı anlama 
ve tefsir etme fıkıhta içtihad, bireyin manevi hayatında yol gösterici 
olma ve ümmete liderlik etme yetkilerini kapsamaktadır.9

7  Hamid Algar, İslam Devriminin Kökleri, 18.
8  Hasan Onat, ‘’Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi’’, 129.
9  Hamid Algar, İslam Devriminin Kökleri, 19.
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İmamın gaybeti Şia’da imamın yeryüzünden çekilişi şeklinde an-
lamlandırılmıştır. Eğer peygamberin tek meşru halifesi yeryüzünde 
değilse, bu yönetimi gaib imam adına vekâleten yürüttüğünü açıkça 
ortaya koyamayan herhangi bir gücün gayrı meşru olduğu anlamına 
gelmesi gerekmektedir. 10

 Bu akide de Şiileri tarihte siyasi yönetime tavır almaya itmiştir. 
Bu tavır İran İslam devrimine kadar teoride yer almıştır.

Kurani Kavramların Hayat Buluşu

İslam’ın İran’a girişinden itibaren İslam şahlık rejimi için en bü-
yük tehlike olarak görülmüştü. Hatta Şiiliği resmi mezhep kabul edip 
ulemayı koruması altına alan Safeviler bile Kur-a’ni kavramların 
doğru bir şekilde anlaşılıp halkın kendilerine  karşı harekete geçme-
sinden korkuyorlardı. Bu yüzden de insanların Kur-an’dan her zaman 
okudukları mollaların ve ulemanın vaazlarından dinledikleri kavram-
lardan birşey anlamaz hale getirdiler. Öyle ki insanlar bu kavram-
ları masal dinlercesine dinliyorlar ama bu insanlarda önemli etkiler 
bırakmıyordu. İmam Humeyni’nin hareketinin en çok dikkat çeken 
yönlerinden biri de zaman içinde asli içeriklerden yalıtılmış olan bir-
çok İslami kavramı yeniden sorgulanmıştır. Bu bağlamda Kur’an’ın 
bildirdiği “tağut” kavramı, işbirlikçi zalim diktatörlüklerle; “istikbar” 
kavramı, emperyalist sulta ve yayılmacılıkla; “müstezaf” kavramı 
kurtulmaları için mücadele edilmesi gereken yoksul ve mazlum kitle-
lerle somutlaşmıştır. “Cuma namazları”, kitlesel eğitim odakları ha-
line getirilmiş; “hacc”, bilinçsizce bir turistik seyahat ve kalıplaşmış 
bir şey olmaktan kurtarılarak, yüzlerce şehidin kanı pahasına da olsa, 
yalnızca Allah’a teslimiyetin ve İslam ümmetinin evrensel dayanış-
masının zirvesi olarak yeniden anlam kazanmıştır. 

Bu kavramların hayata geçirilmesinde İmam Humeyni’nin ve 
onun öğrencilerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari’nin büyük bir 
rolü oldu. Ayrıca aydın çevrelerden Ali Şeriati’nin Hacc ve Hicret 
gibi kavramlara tekrar can vermesi de çok önemli çalışmalardır.

Düşünsel Gelişimde Aydınların ve Ali Şeriati’nin Etkisi

İran’da devrimi getiren İslami harekete genel olarak baktığımız 
da, bu hareketin; halk üzerinde büyük etkinliğe sahip olan ulema ka-
nadı ve laik eğitim almış aydınlar ve üniversiteli öğrenciler arasında 

10  Hamid Algar, İslam Devriminin Kökleri, 19.
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etkinliği olan aydın kanadı olmak üzere iki ayrı kanadı bulunmak-
tadır. Aydın ekolün ilk temsilcisi 1942-1953 petrolün millileştirilme 
hareketinde büyük etkisi olan Mehdi Bazergan idi. Mehdi Bazergan 
yurt dışında eğitim görmüş bir mühendisti. Gençliğinde iyi bir İsla-
mi eğitim de almıştı. İkinci dünya savaşından sonra kurulan Tahran 
Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Birliği’nin kurucularındandı. O da 
tıpkı Ali Şeriati gibi, laik eğitim görmüş insanların ilgisini çekecek 
tarzda İslam düşüncesini anlattı. Kitaplar yazdı. Petrolün millileştiril-
mesi hareketindeki aktif rolüyle daha iyi tanındı. 

Mehdi Bazergan’a göre çok daha etkin ve İslamcılığı daha belirgin 
olan Ali Şeriati ise küçük yaştan itibaren iyi bir İslami eğitim aldı. 
Fransa’da beş yıl boyunca sosyoloji eğitimi aldı. O’nun Bazergan’a 
göre hem etkinliği, hem de görüşlerindeki İslami düşünce daha be-
lirgindi. Ali Şeriati zaman zaman ulema tarafından İslami düşünceyi 
Batılı kavramlarla açıklayıp, İslami düşüncenin arılığını bozmakla 
suçlansa da onun üniversite kesimi üzerindeki etkisi tartışılamazdır.

Ali Şeriati Türkçe’ye de çevrilen Hacc, Şehadet, Dine Karşı Din 
gibi önemli konferanslarıyla ulema gibi geniş bir kitleye seslenmese 
de özellikle Hüseyniye-i İrşad’ta aydın ve üniversiteli kesime sesle-
nerek onları İslami düşünceye yaklaştırıyordu. Önceleri çok dar bir 
alana hitap etmesine rağmen artan ilgiyle genişleyen Hüseyniye-i İr-
şad’taki ders halkalarının İran Devrimine ve İslam düşüncesine ek-
lediği olumluluklar gelecek nesil, aydın ve üniversiteli kesimi için 
önemli bir miras niteliğinde olmuştur.

Ali Şeriati, mevcut şii zemin içerisinde, birtakım temel Şii kav-
ramlara yeni manalar yüklemiş; Şiiliğn tıkanan damarlarını açma işi-
ni üstlenmiştir. Bazı Şii değerleri sorgulamış olmasına rağmen esas 
itibariyle, şiilikten pek taviz vermemiştir. Bazı değerleri sorgulamaya 
çalışması bile pek çok Şii âlimin tepkisini çekmeye yetmiş; Ali Şeri-
ati’yi ‘gizli Sünnilikle itham etmişlerdir.11

Şah’a Yönelik Antipati ve Uçurumlaşan Sosyal Dengesizlikler 

Devrim sürecince bütün halkın üzerinde birleştiği en önemli hu-
suslardan biri ‘şahın gitme zamanının geldiği’ fikridir.12 İran’ın bir 
Şahlık rejimi oluşu Şah’a ta en başından beri sınırsız yetkiler tanı-

11  Hasan Onat, ‘’Şiilik ve Günümüz Şiiliğinde Bazı Yeni Yaklaşımlar Üzerine’’,130.
12  Hasan Onat, ‘’Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi’’, 147.
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maktaydı. İran Şahları öteden beri ellerindeki bu yetki ve otoriteyi 
kendi çıkarlarını daha da artırmak için kullanıyorlardı. Ancak bu sos-
yal adaletsizlik ve zulüm Rıza Şah ile beraber daha da belirgin hale 
gelmiştir. Bu dönem İran’da Batı bağımlılığının en üst düzeye çıktığı 
düşüncesinden dolayı suçlu görülenlerin SAVAK tarafından işkence 
hanelerinde yargısız infazlara uğratıldığı, zenginlerin daha da zengin-
leşip, fakirlerin daha da fakirleştiği, halkın çok az bir kesimini temsil 
eden zengin tabakanın halkın diğerlerinden daha çok kazandığı bir 
dönemdi.

Ekonominin yol açtığı dengesizlikler daha büyüktü. Şah’ın ve 
kukla hükümetinin uyguladığı yanlış sanayileşme politikaları ve ta-
rımın geri planda bırakılması ile İran ekonomisinde önemli bir yeri 
olan tarımsal faaliyetleri duracak hale getirmişti. 1964-77 döneminde 
köyden şehre her yıl artan büyük bir göç mevcuttu. Bu göçler se-
bebiyle İran kenar semtlerinde giderek büyüyen varoşlarda halkın 
sefalet içerisinde yaşamaya başlamıştı. İşte İmam Humeyni’nin me-
sajlarını öncelikle bu kesim algılamış ve kendilerini İslami devrime 
adamışlardı.

İran halkının milli menfaatlerinin yeterince gözetilmemesi, İran’ın 
askeri, siyasi, idari yönden dışa bağımlı hale gelmesi halkın tepkisine 
yol açmış, milli menfaatlerin korunması adına şahın gitmesi gerektiği 
düşünülmüştür. 

Esnafın Devrime Olan Etkisi

Devrime büyük destek veren kesimlerden olan ve ekonomik yön-
den oldukça rahat bir konumda olan esnafın desteği, ulemanın maddi 
giderlerinin karşılanmasında yardımcı olması medreselerin güçlen-
mesine sebep oluyordu. 1978 protestolarında ve hatta 1963’te esnafın 
kepenklerini indirip gösterilere katıldıklarında bütün baskı ve zorla-
malara rağmen esnaf dükkânlarını açmayı kabul etmemiştir.

DEVRİMİN TARİHSEL SÜRECİ

1925-1962 Pehlevi Hanedanı ve Ulema, 1925-1941 Pehlevi Hane-
danı ve Artan Baskılar

1925’ten sonra İran’daki rejimi, Rıza Şah ele geçirdi. 1923’te 
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Kaçarlar’ın başkanı ve eski bir askeri olan Rıza Şah,1925’te yöne-
timi ele geçirirken ulemanın desteğini sağlamak için türlü vaadlerde 
bulunmuştu Rıza Şah arkasında olacak bir ulema desteğine duyduğu 
için monarşi için ulemaya söz vermişti.

Oysaki 25 sonrası gelişmelerde batılılaşma çabaları son hızla baş-
ladı. Öncelikle askere alma reformu gerçekleştirildi. Mayıs 1925’te 
çıkan yasa tasarısına göre müçtehidlik seviyesine çıkanların dışında 
medreselerden mezun olan ilmiye sınıfı hükümetin oluşturduğu bir 
heyet tarafından sınava tabi tutulacak başarısız olanlar askere alına-
caktı. Bu kanun, halkta büyük tepki yaratmasına rağmen toplu protes-
tolara sebep olmadı.  Bu kanun, ulemaya ciddi bir darbe idi. Yine bu 
kanunda da yalnızca müctehidlik veya Sünni ise müftülük makamına 
ulaşan ulema bundan muaf tutulabilmişti. Geri kalanları yine hüku-
metin oluşturacağı bir kurulun sınavı belirleyecekti.

1926’da yeni yürürlüğe konan hukuk reformuna göre şer’i mah-
kemeler ortadan kalkacaktı. 28 yılına gelindiğinde şapka ve Batılı kı-
yafet kanunu çıkartıldı. Zamanın en etkin müctehidi olan Hairi’nin 
suskunluk politikası bozulmamıştı. Hairi’nin bu suskunluğunu  belki 
de o dönemde Kum’u bir ilim merkezi haline getirme çabalarını sür-
dürmek istemesine bağlanabilir. Zira halefi Burucerdi de suskunluğu 
tercih edecekti. Ancak hem Hairi, hem Burucerdi’nin yaptığı çalışma-
lar, daha sonraları meyvesini verecekti.

Çıkartılan bir kararnameye göre din talebelerinin askerlik, kı-
lık-kıyafet gibi birçok reformdan muaf olmaları için alınması gereken 
diplomalar, milli eğitimin denetimine verildi. Buna göre inisiyatif ta-
mamıyla mahalli eğitim dairesine verilmişti. 1934’te çıkarılan yasay-
la bu sınavın içeriğine tamamıyla laik unsurlar dolduruldu. Böylelikle 
İran medreselerinin eğitimi laikleştirilmek isteniyordu. 1934’te çıka-
rılan Vakıflar Dairesi Başkanlığı yasalarına göre medreselerin diğer 
gelirleri kesilerek, medreseler vakıflar eliyle devlete bağlanmak iste-
niyordu. Buna göre medreselere ‘humus’ dışındaki gelirler kesilecek 
ve medreseler gelirlerinin %80’ini Vakıflar Bakanlığı’ndan alacaktı. 
II. Dünya Savaşı çıkıp Müttefikler İran’da ilerlemeye başlayıncaya 
değin Rıza Şah’ın zulümleri devam etti.
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İmam Humeyni’nin Çıkışı, 15 Hordad ve Sürgün

62 Yılı ve İmam’ın Çıkışı

İmam Humeyni, 61’e değin bağımsız bir siyasi faaliyetten uzak 
durmuştur. O, Ak Devrimlere ve Ak Devrim için referandum yapıl-
masına olan tepkisini Ocak 1962’de yayınladığı bir bildiriyle ortaya 
koymuştur. Bu, Şah’a karşı İmam’ın ilk çıkışıydı. Beyaz devrim güya 
kadınların özgürleştirilmesine, işçi ve köylü sınıfının standartlarını 
yükseltmeye yönelik olan bir yasa paketiydi. Humeyni, referandum-
ların ve Ak Devrim’in ruhani liderler, Kur’an ve Din için bir tehlike 
olduğunu beyan etti. İmam’ın bu beyanından sonra İran’da büyük 
gösteriler oldu. 

15 Hordad: Sebebi, Oluşu ve Sonuçları

15 Hordad’a gelmeden önce 22 Mart 1963’te VI.İmam Cafer-i Sa-
dık’ın ölüm yıldönümünde yas tutmak üzere Fevziye Medresesi’nde 
bulunan öğrencilere, Şah’ın köylü kılığına girmiş komandoları sal-
dırdılar. 

İmam, saldırıları Moğollar’ın İslam dünyasına saldırılarına ben-
zetti ve Şah’ı çok şiddetli biçimde eleştirdi. Mayıs 63’e gelindiğinde 
çok duyarlı bir halk kitlesi oluşmuştu.

10 Muharrem’e gelinceye değin atmosfer gittikçe ısındı. İmam’ın 
bu günde yaptığı, Şah’ı Yezid’e benzettiği büyük bir öneme sahip 
olan tarihi konuşmasında atmosfer doruğa yükselmiştir. Bu konuşma-
nın ertesi günü Humeyni tutuklandı. Aynı gün çok geniş çaplı gösteri-
ler patlak verdi. Göstericiler, İmam’ın serbest bırakılmasını istiyordu. 
Gösteriler, dünya tarihinde bile eşine az rastlanacak derecede kanlı 
bir şekilde bastırılmıştır. İran Devrimi’nin dönüm noktası 15 Hordad 
oldu. Humeyni’nin tutuklanmasının ardından Ayetullah Şeriatmedari, 
Ayetullah Milani ve diğer önde gelen Ayetullahlar bir araya gelerek, 
onun öldürülmesini engellemek için Humeyni’nin Ayetullah mertebe-
sine yükseldiğini ilan ettiler. Ardından Şah, İmam’ı serbest bırakmak 
zorunda kaldı.

1964 yılında İran’ın hükumeti, Amerikan yetkililerine çok büyük 
imtiyazlar tanıyan bir maddeyi meclisten geçirmek  istedi. Bu İran’ın  
şerefini ayaklar altına düşürecek bir maddeydi. Ancak bu madde, 
meclisten gizlice geçirildi. Haziran 64’te bu kapitülasyon kabul edil-
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mesine rağmen ancak Ekim 64’te yürürlüğe konmak üzere açıklandı. 
Bunun üzerine İmam, sürgüne gönderilmesine sebep olacak Şah’a, 
Şah’ın bağımlı olduğu Amerika’ya ve Şah’ın meclisine çok ağır bir 
şekilde saldırdığı bir konuşma yaptı. Tarihi açıdan çok büyük bir öne-
me sahip olan bu konuşma sonrası İmam Humeyni, tutuklanarak önce 
11 ay kalacağı Türkiye’ye gönderildi. Türkiye’deki ikametgâhı Bursa 
idi. Humeyni için Bursa sürgünü, 15 yıllık sürgün hayatının başlangıç 
noktası oldu. Kasım 64’te geldiği Bursa’dan, ulemanın artan baskısı 
ve halk gösterilerinin kesilmesi için Şii bir dini merkez olan Irak’ın 
Necef şehrine gitmek için ayrıldı.

64-78 Devrim’in Hazırlık Dönemi

İran Devrimi’nde 64-78 yılları arası genel anlamda bir suskunluk 
dönemi gibi algılansa da bu dönem, 78’in hazırlıklarının yapıldığı 
halkın genel anlamda bir bilinçlendirilmesi dönemidir.

Şah’ın Faaliyetleri

Bu dönem içerisinde Şah’ın faaliyetlerini üç ana grupta toplarsak 
bunlar; SAVAK eliyle halkına yaptığı baskı ve zulüm, Avrupa devlet-
lerini ve ABD elindeki köleliğinin artışı, bunun getirdiği Batılılaştır-
ma ve en son olarak halkın parasında kendi menfaatleri için yaptığı 
aşırı harcamalardır

Şah bütün baskıları, kendi ayıplarını örtmek ve halkın ayaklanma-
ması için halkı sindirmek amacıyla yapıyordu. Zira özellikle bu dö-
nemde Şah’ın gençliği zehirlemek için yürüttüğü ahlaki yozlaştırma 
faaliyetleri çok fazla artmıştı. 

Devrim Yılı

Henüz 1978 Ocağının başında İmam Humeyni’nin oğlu Mustafa 
Humeyni’nin hiçbir hastalığı yokken yatağında ölü bulunması üzeri-
ne halk bunu rejimin yaptığını düşündü. Mustafa Humeyni’nin şeha-
det haberi, büyük bir halk kitlesini harekete geçirdi. Rejimin kontro-
lünden çıkan hareketler neticesinde rejim harekete geçti. 

İttihat Gazetesi’nde çıkan makalede İmam  Humeyni’yi  “kara ge-
rici” olarak nitelenirken makale tam tersi etki gösterip Halkın artık 
İmam’a olan saygısını, bağlılığını arttırdı. 
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6 Kasım 78-7 Ocak 78 Dönemi:

Muharrem ayı yürüyüşleri ulema öncülüğünde ilerledi. Ülkede ge-
nel bir grev ve protesto başladı. Şah’ın en yakın adamları birer birer 
ülkeyi terk etmeye başladılar. Grevlere son verilmesini istendi ama 
gösteriler devam edince hükümet Kum, Meşhed, Tebriz, Erdebil ve 
Tahran’da toplu katliamlara girişildi. 

Bu arada Tahran ve diğer şehirlerden birçok zengin Şah yanlısı, 
ülkeden kaçmaya başladı. Yoğun gösteriler sonucu  Ezheri Hükümeti 
devrildi. Yerine son bir uzlaşma ümidiyle Bahtiyar ve Milli Cephesi 
geldi.

İmam Humeyni, yayımladığı bir bildiriyle Şah’la uzlaşma yapan 
herkesi lanetledi. Şah’ın, Bahtiyar’ı hükümetin başına getirmesi, ona 
göre hiç bir şeyi değiştirmeyecekti. Bu arada ülkenin kurtuluşundan 
ümidi kesen Şah, 16 Ocak 1979’da ülkeyi terk etti. Şah’ın ülkeyi terk 
edişi büyük bir sevince sebep oldu. Halk bunu zaferin bir başlangıcı 
olarak algıladı.

İmam Humeyni  12 Ocak 1979’da İnkılab Konseyini kurdu. Bu 
konseyde yakın akadaşları ve öğrencileri mevcuttu. Beheşti, Mutah-
hari, Rafsancani, Musevi Erdebili, Dr. Cevad  Bahoner bu inkılab 
konseyinin temeliydi. Mehdi Keni Ayetullah Talegani ve Ali Hama-
nei bu konseye katıldı.

Şubat ayına gelindiğinde uygulanan sokağa çıkma yasağına uyul-
madı, halk sokaklarda gösterilere aralıksız devam etti. İmam Humey-
ni’nin 1 Şubat’ta İran’a gelişi, muhteşem bir halk kalabalığı tarafın-
dan karşılandı.

Önce Hava Kuvvetleri’nin İmam’a bağlılıklarını bildirmesi ve 
daha sonra Hava Kuvvetleri’ni destekleyen halkın, Şah’a bağlı kuv-
vetleri mağlub etmesiyle  11 Şubat 1979 devrimin doğum günü oldu. 
(10 Şubat) günü karakollar ve devlet kurumları ardı arkasına halkın 
eline geçti. 11 Şubat 1979 tarihinde; inkılâp zafere ulaştı ve 1 Nisan 
tarihinde de İslam cumhuriyeti resmen kuruldu.

İmam Humeyni (22 Mayıs 1989)’da tedavi için Tahran’ın Cema-
ran hastanesine yatırıldı. İmam  (3 Haziran 1989) gece saat 22.23’te 
yüce ruhu ahirete göç etti. 
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İmam Humeyni’nin emriyle birçok kurum ve teşkilat kuruldu. 
Bunların, devrim ve onun semerelerinin korunması, ülkenin onarıl-
ması, fakir-fukaranın elinden tutulması vb. gibi işlerde önemli ölçüde 
payları vardı. Onlardan bazıları şunlardı:

1- Devrim Muhafızları –İran İslam İnkılabı Muhafızları 
Ordusu-

2- Yapım-Onarım Cihadı

3- Şehitler Kurumu

4- 15 Hordad Kurumu

5- Mustazaflar ve Gaziler Kurumu

6- Okuma-Yazma Seferberliği

7- Özel Ruhaniyet Mahkemesi

8- Nizamın Maslahatını Teşhis Kurumu

Eserleri

İmam Humeyni ahlâkî, irfanî, fıkhî, usulî, felsefî, siyasî ve içtimaî 
konularda birçok değerli kitaplar yazmıştır. Onların bazıları şimdiye 
dek yayınlanmıştır. İmam -ks-’ın bir kısım değerli eserleri de kirada 
oturduğu yıllarda evden eve taşınırken Şah’ın adamları evine saldır-
dıklarında kaybolmuştur.

İmam Humeyni -ks-in eserleri yazılış tarihine göre şöyledir:

1- Seher Duası’nın Şerhi

2- R’es-ul Calut Hadisinin Şerhi

3- R’es-ul Calut Hadisinin Şerhine Haşiye

4- Fevaid-ul Rezeviye’nin Şerhine Haşiye

5- Akıl ve Cehaletin Orduları Hadisinin Şerhi

6- Misbah-ul Hidayet ilel Hilafeti vel-Velayet
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7- Fusus-ul Hilem’in Şerhine Haşiye

8- Misbah-ul Uns’a Haşiye

9- Kırk Hadis Şerhi

10- Sırr-us Salat (Namazın Sırrı)

11- Namazın Adabı

12- Likaullah Risalesi

13- Esfar’a Haşiye

14- Keşf-ul Esrar

15- Envar-ul Hidaye fi Talikat-il Kifaye (2.cilt)

16- Bedayi-ul Durer fi Kaidet-i Nefy-iz Zarar

17- İstishab Risalesi

18- Teadul ve Teracih Risalesi

19- İçtihat ve Taklit Risalesi

20- Menahi-ul Vusul ile İlm-il Usul (2. cilt)

21- Talep ve İrade Risalesi

22- Takiyye Risalesi

23- Malikiyet Kaidesi Risalesi

24- Kamerli Gecelerde Fecrin Tayini Risalesi

25- Taharet Kitabı (4 cilt)

26- Urvet-ul Vuskaya Talika

27- Mekasib-ul Muharreme

28- Vasilet-un Nuhat’a Talikat
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29- Necat-ul İbad Risalesi

30- İrs Risalesine Haşiye

31- Usul Dersine Takritar (Ayetullah Uzma Burucerdi)

32- Tevzih-ul Mesail

33- Hac Menasiki

34- Tahrir-ul Vesile (2 cilt)

35- Alım ve Satım Kitabı (5 cilt)

36- İmam Humeyni (r.a)’in Derslerinin Takriratı.

37- Namazda Halel Kitabı

38- İslam Devleti (Velayet-i Fakih)

39- Cihad-ı Ekber veya Nefsle Mücadele

40- Fatiha (Hamd) Suresinin Tefsiri

41- İstiftaat (2 cilt)

42- Şiir Divanı

43- İrfani Mektuplar

44- İmam -ks- ’in Sahifesi

45- İlahî-Siyasî Vasiyetname

 Türkçeye çevrilen eserleri:

1-İlahî-Siyasî Vasiyetname: Son Mesaj –Türkçesi: İsmail 
Bendiderya



Öğrenci Sempozyumu116

2-Cihad-ı Ekber veya Nefsle Mücadele/ Çeviren: İsmail 
Bendiderya

3-İmam’ın -ks-  konuşmalarında Filistin/ Çeviren: İsmail 
Bendiderya

4-İmam’ın -ks-  konuşmalarında Kadının Konumu/ Çevi-
ren: İsmail Bendiderya

5-İmam’dan -ks-kısa sözler vecizeler/ Çeviren: İsmail 
Bendiderya

6-İmam’ın -ks- Gorbaçof’a mektubu/ Çeviren: İsmail 
Bendiderya

7-İmam’ın -ks-  konuşmalarında İnkılâbın ihracı/ Çevi-
ren: İsmail Bendiderya

8-İmam’ın -ks-  konuşmalarında Aşura Kıyamı/ Çeviren: 
İsmail Bendiderya

9-İslam Devleti- Velayet-i Fakih/ Çeviren: İsmail Bendi-
derya

10-Uyanış Destanı-İmam’ın -ks-Hayatı / Çeviren: İsmail 
Bendiderya

11-Hac Mesajları / Çeviren: İsmail Bendiderya

12- İmam’ın konuşmalarında Hz Fatıma-sa-/ Çeviren: İs-
mail Bendiderya

İmam Humeyni adeta ismi İslam Devrimi ile özdeşleşmiş bir 
şahsiyettir. Humeyni’nin «imam» oluş süreci ile ona biat etmiş İran 
halkının «ümmet» oluşunu çağdaş İran tarihinin ikiz süreçleri olarak 
yorumlarken Hamid Algar da bu duruma dikkat çekmektedir.13

İmam Humeyni’ye göre İslam’ın siyasi ve ahlaki hükümleri bir-
birinden ayrı değildir ve ahlak ile siyasetin uyumunun gereksinimi 
İslam devleti kurmaktır. Örneğin müminlerin kardeş olduğu hükmü 

13  Hamza Türkmen, ‘Dünya ve İslam dergisi’, Sayı:11- yaz 1992.
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sadece siyasi ve içtimai bir hüküm olmayıp ahlaki hükümler arasın-
da da yer almaktadır.  İmam, ahlakın siyasetten önce geleceğine dair 
yapılan tekitlerden çok bu ikisinin uyumundan bahseder. Sömürgeci 
ve emperyalist güçlerin mezhepleri kullanarak çeşitli halk kesimleri 
ve eğilimler arasında bozgunculuk yapmaya ve milli birliği yok et-
meye çalıştıklarına vurgu yapan Humeyni,  “İslam inkılabının İran’da 
zafere kavuşmasından sonra Amerika, İslam inkılabının Şii inkılabı 
olduğu düşüncesini yaymaya çalıştı. Hâlbuki inkılabımız, İslam in-
kılabı ve Kur’an-î inkılaptır. İslami değerler ve Tevhit bayrağını dal-
galandırma, ilahî ahkâmı tanıtma, İslam’ın manevi değerlerini ihya 
etme konusunda onurlu bir başarı elde etmiştir.” demiştir. Yaptığı 
çeşitli konuşmalarda da sık sık devrim hareketinin Sünni Şii ayrımı 
yapılmaksızın İslam paydasında tüm Müslümanlara hitap ettiğini, in-
kılabın İslami olduğunun altını çizdirmiştir. Ve bunu da şu sözüyle 
somutlaştırmıştır. Tefrika Şeytan’dan, birlik ve vahdet-i kelime Rah-
man’dandır.

Bu görüşlerini destekleyici olarak yaptığı konuşmalarda değindiği 
hususlara bakacak olursak;

İmam Humeyni Müslümanların Şii, Sünni, Hanefi, ahbari gibi 
grupları oluşturduklarını, bir konu hakkında Hanefiler bir çeşit fetva 
verirken, farklı bir grup Eş-Şafi’nin fetvalarını takip eder kendileri-
ni şafi olarak adlandırır, diğer bir grupta hukuki konularda Cafer-i 
Sadık’ı kabul eder ve kendilerini Şia diye adlandırırlar. Ama baş-
langıçtan bu farklılıklara vurgu yapılmasının doğru bir şey olmadı-
ğı gibi bunlar farklılıklar için zemin oluşturmaz Anlaşmazlıklarımız 
karşılıklı çatışmaya yol açmamalıdır. Humeyni’ye göre; Biz hepimiz 
kardeşiz ve bir arada durmak zorundayızdır. Zaten düşmanın silahı 
da bizi yıkmak için aramızda anlaşmazlık yaratmaktır. Bu yüzden de 
hepimiz Müslüman olduğumuz gerçeğinin üzerine dikkatle yoğunla-
şarak Kur’an’ın takipçileri ve tevhidin inananları olarak son amacı-
mız Kur’an’a ve sünnete hizmet etmek olmalıdır. Bu İslam Cumhuri-
yeti’nin, İslam’a başarılı bir şekilde hizmet edeceğinden ümitliyim ki 
bu İslam cumhuriyeti sizindir. Bütün Müslümanlarındır, herhangi bir 
seçilmiş gruba ait değildir. 

3 Kasım 1979’da İmam Humeyni kurban bayramı sebebiyle 
İran’da yaşayan Suudi Arabistanlı öğrenci grubuyla görüşür. İmam 
Humeyni’nin konuşması şöyle devam ediyor. İran’daki hareket yalnız 
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kendine bağlı değildir. Sadece bir gruba özel değildir. İslam, Müslü-
manlar için ya da İran için değil, insanlık için gelmiştir. Peygamberler 
ve İslam peygamberi insanlar için gönderilmiştir. Bu hareket aslında 
İslam peygamberini takip eden bir harekettir. Bizim yüce peygambe-
rimiz Arabistan’dan geldi ama bu çağrı sadece Arabistan’a ait değil-
dir, bütün dünya ile ilişkilidir. 

Müslüman ülkeler İslam’ı bulamazlarsa kurtuluşa sahip olamaz-
lar. Müslümanlar kurtuluşu bulmak zorundadırlar çünkü İslam onla-
rın ellerinden kaçmış, Şu an İslam’ın ne olduğu bilinmemektedir. İs-
lam’ı kaybettiğimiz böyle bir ortamda batı zihinlerimizi etkilemiştir. 
Her yıl yüce Allah tarafından Müslümanların toplanacağı yer olarak 
belirlenen Mekke’de Müslümanlar toplanırlar ama ne yapıyor olduk-
larını bilmezler, İslami bir yolda onu değerlendirmezler. Bu politik 
merkez, Müslümanların problemlerinin ihmal edildiği işlerin merkezi 
haline gelmiştir. Müslümanlar hac politikalarını bilseler bu onlara ba-
ğımsızlıklarını bulmada yetecektir. Onlar haccı politikadan tamamen 
ayırmışlardır. 

İran’daki hareket yalnız kendine bağlı değildir, sadece bir gruba 
özel de değildir. İslam İran için değil insanlık için gelmiştir.’

Şiilik Olgusu

Günümüz Şiiliğinin en önemli temsilcisi İran’dır ve İran’da 
1979’da Humeyni liderliğinde bir İslam devrimi gerçekleşmiştir. 
Devrimin dinamiklerinin İslamiyet’in canlanması, İslam hükümeti-
nin kurulması, Kur‘andaki ilahi hükümlerin hayata geçirilmesi arzu-
su olduğu öne sürülse de kanaatimizce devrimin temelinde yatan en 
önemli dinamik Şiilik unsurudur. Devrimin gerçekleşme sürecinde 
iki temel Şii motifi etkili olmuştur. İmamet ve şehadet

Şiiliğin temel taşlarından olan imamet nazariyesi, son derece can-
lıdır. İmamete inanmak, imaniyenin özündendir. İmamet Allah tara-
fından verilen bir makam olarak kabul edilir. İmamet meselesi inanç 
esaslarındandır. İmamın ağzından çıkan her söz peygamberin kelamı 
gibidir. Şia’ya göre imamlar masum insanlardır. Nasıl ki peygamber-
ler hata günah işlemezlerse, imamlar da büyük küçük günahlardan 
münezzehtir. Peygamberlerdeki kutsal ruhun imamlara geçtiğine, 
inanılır.
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Şia’ya özgü bir kavram olmamakla Şia düşüncesinde kendine 
özgü önem kazanan Hz Hüseyin’in şehadeti olmuştur. Hüseyin’in 
şahsında derin ve manevi olgunluğun görünümü olarak kabul edil-
miştir. İran devriminde sürekli tekrarlanan ‹Her yer Aşura, Her yer 
kerbela’ sloganı da verilen önemi ortaya koymaktadır. Gayrı meşru 
otoritelere karşı muhalefet onları şehadete yöneltmiştir. 

Diğer bir kavram Takiyye; erken dönem Şii kaynaklarında bir 
inanç unsuru olarak ele alınmıştır. Şii alim Şeyh Saduk; ‘takiyye va-
ciptir onu terkeden namazı terk edenle aynı konumdadır’ demiştir. 
Ethem Ruhi Fığlalı’nın dediği gibi ‹ İmamiye şiası takiyye inanışını 
yerli yersiz alabildiğine kullanmıştır. Öyleki ileri sürdükleri herhangi 
bir görüşün aksinin ispat edilmesi karşısında, asli kanaatin gizlendi-
ğini ve takiyye yapıldığını söylemektedirler.14 Takiyyenin yerli yersiz 
kullanılması Şia’ya olan eleştirileri arttırmıştır.

Merci-i taklid anlayışına göre her müslüman bir müctehid taklid 
etmeli, her türlü problemine bu müctehid çözüm getirmelidir. Merci-i 
taklit Şiiliğe özgü bir kurumdur.15 

İmam Humeyni’nin Şia düşüncesinin gelişimine en büyük katkı-
sı ve aynı zamanda İran İslam Devrimi’nin teorik meşruiyetini oluş-
turan tespitleri, büyük ölçüde «velayet-i fakih» kavramı üzerindeki 
değerlendirmeleriyle gerçekleşmiştir. Velayet-i Fakih kavramı daha 
önce de Şia fıkhında kullanılan ve tüm tarihi boyunca etkili olan bir 
kavramdır. Ancak bu anlayış, en güçlü ifadesine yüzyılımızda Âyetul-
lah Humeyni’nin yorumlarında kavuşmuş ve İran İslâm Devrimi’nin 
gerçekleşmesinde etkin bir rol oynamıştır.16 Humeyni velayet-i fakih 
kavramıyla İmamiyet nazariyesine yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Velâyet-i fakih kavramında Humeyni’nin tanımlamasıyla velâyet: 
egemenlik, ülkeyi yönetme ve Mukaddes Şeriat‟ın kanunlarını icra 
etme, fakih de başkasını taklid etme ihtiyacı olmayacak derecede ka-
nunu bilen adalet sahibi âlimdir. 

Ayetullah Humeynî’nin XX. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya at-
tığı velâyet-i fakih teorisi ise, fakihlerin ortaklaşa sahip olduğu bu 
yetkiyi içlerinden birinin tek başına üstlenmesini öngörmektedir. 17

14  Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiye Şiası, Selçuk yayınları, s.225.
15  Hasan Onat, ‘’Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi’’, s.148.
16  Velayet-i Fakih, Ahmet ÖZALP, www.ihya.org
17 Ahmet İshak Demir,’’İmamiye Şiasında İmamın Yetkilerinin Fakihlerce Devralınma Süreci’’, 

Mezhep Araştırmaları, II/1 (Bahar 2009),s. 43-75.
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İmam Humeyni’nin ‘İslam Fıkhında Devlet kitabında bu konuyu 
nasıl açıkladığına bakacak olursak;

İçtimai kanun ve nizamlar, yaptırımı ve yürütme imkânını da ge-
rektirir. Yalnız yasama başlı başına insan mutluluğunu sağlamada 
yeterli değildir. Yasamadan sonra yürütme gücünün de var olması 
gerekir. Bu sebeple İslam yasama yanında yürütme gücünü de be-
lirlemiştir. Veliyyi emr, yürütme gücü konusunda da yetkilidir. Bunu 
açıklarken Nisa suresi 59. Ayeti delil getirmiş. ‘Ey iman edenler Al-
lah’a, Resul’e ve içinizden emir sahiplerine itaat edin’ ayetinde Veliy-
yi emre itaatin farz kılındığını belirtmiştir.18 Gaybeti suğradan bugüne 
kadar bin şu kadar yıl geçmiştir. Yüz bin yıl daha geçmesi ve Hazret-i 
İmam’ın teşrifini, maslahatın henüz gerekli kılmamış olması ihtimal 
dâhilindedir. Bütün bu süre boyunca İslami hükümler yerde mi kal-
malı, uygulanmamalı mıdır? Resul’ü ekremin beyan, tebliğ, neşr ve 
icrası hususunda 23 yıl takati aşan zahmet çektiği kanunlar sınırlı süre 
için mi idi? Bunlara inanmak, İslam’ın nesh edildiğine yürürlükten 
kaldırıldığına inanmak ve bunu açıklamaktan beterdir. İslam Devleti-
nin örgütlenmesi zaruriyeti yoktur diyenler, Din-i Mübin’i, İslam’ın 
ebedîliğini inkâr etmiş olur. 19 

Şeriat hükümlerinin mahiyet ve keyfiyeti siyasi yönetimi sağla-
mak için konulduğunu göstermektedir.20 Hükümet teşkilinin gerekli 
olduğunu belirten Humeyni; hiçbir fırka, hiçbir millet, kanun ve ni-
zamı gözeteni, reisi ve rehberi olmaksızın varlığını sürdürememiştir. 
Diğer bir sebepte İmam tayin edilmez ise, din eskir, dinin uygulaması 
ortadan kalkar, İslami hükümler değiştirilir ve tersine çevrilir. Nizam 
ve Kanunu gözeten ve uygulayan ve Peygamberin getirdiğini koru-
yan bir kimse tayin edilmemiş olsa idi, Nizam ve kanunlar, sünnetler 
ve İslami hükümler değişir.21. Bu sebep ve deliller Veliyyi emr tayini-
ni gerekli kılmaktadır. Bu her çağ için geçerlidir demektedir.

Humeyni’ye göre yöneticide aranacak iki temel şart vardır: İlki, 

18  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, çev. Hüseyin Hatemi, Düşünce Yayınları, İstan-
bul, 1979, 29.

19  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 32.
20  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 33.
21  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 48.
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kanunu bilmek, adaletli olmak. Halifenin önce islami hükümleri bil-
mesi, sonra da adil olması, itikad ve adalet yönünden eksiksiz olması22 
gerekir. Çünkü İslam devleti kanun devletidir. Sultanlar İslam’a ria-
yet ediyorlarsa fukahaya uymalı, kanun ve hükümleri onlardan sorup, 
icra etmelilerdir. Bunun da gerçek yöneticilerin bu fakihlerin olması-
nı gerekli kıldığını düşünmektedir. 23

İkincisi ise, Yönetici inanç ve ahlak yönünden tam bir olgunlukta 
bulunmalı, adil olmalı, günahlara batmış ve bulanmış olmamalıdır. 

Kanun bilgisi ve adalet liyakatini taşıyan biri hükümet teşkil eder-
se velayeti haiz olur ve halkın da ona itaat etmesi gerekir. Resul-i 
Ekrem’in ve imamların haiz olduğu velayetin, gaybetten sonra adil 
fakihte bulunması, onların makamıyla fakihlerinkinin aynı derecede 
olduğu anlamına gelmez. Çünkü söz konusu olan makam değil vazi-
fedir.24 Velayet ağır ve önemli bir vazifedir ve insana makam sağla-
maz. 

Velayet-i Fakih zihni ve itibari bir kavrama dayanmaktadır ve hu-
kuki bir yapıdan ibarettir. Resmi görevleri tayin işinde, hadleri icra 
etmede rasul ve fakih arasında fark yoktur. 

İmamda egemenlik yetkisi ile birlikte bulunan görevden ayrı ola-
rak manevi makamlarda vardır. Bu manevi makamlar ilahi külli hila-
fet makamını ifade eder. Bu tekvini bir hilafet olup bu hilafet gereğin-
ce bütün zerreler veliyyi emr’e boyun eğerler. Bu manevi makamlara 
melek-i mukarreb de erişemez.25

İslam topluma düzen vermeye gelmiştir. Devlet başkanlığı bu 
amaç içindir.26 Peygamberin en önemli ödevi kanun ve hükümleri 
yürütmek, yürürlüğe koyarak adilane bir toplum nizamı kurmaktır.27 

Hükümlerin icrasıdır. Peygamberimizin buyurmuş olduğu “Fakihler 
resullerin eminleridir” rivayeti velayeti fakihlik açısından ilgili gö-
rülmüştür.

22  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 58.
23  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 59.
24  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 62.
25  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 65.
26  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 81.
27  Ayetullah Humeyni, İslam Fıkhında Devlet, 84.
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Humeyni, İslam yönetiminin kanun yönetimi olması hasebiyle 
hukuk bilginlerinin, din bilgini fakihlerin yönetimde görev almaları 
gerektiğini bildirmiştir Fakihin görevi Kanunu araç olarak kullana-
rak o kanunları adaletle uygulama alanına geçirmektir. Peygamber ile 
imam’a sabit olan velayetin fakih içinde sabit olduğunu söylüyor. Fa-
kihin velayeti ile Peygamber ve imamın velayeti de -manevi mertebe 
anlamında değil, kamu gücü bakımından-aynı kapsamdadır. 

Velayet-i Fakih kavramı da bütünüyle şii düşüncenin ürünüdür. 
Humeyni’nin 12. imamın gaybeti döneminde onun görevlerini üstle-
nen naibu’l- İmam olduğuna inanılmaktadır.  İmamiye’nin velâyet-i 
fakîh anlayışı ile Ehl-i Sünnet’in velâyet ve imamet anlayışı arasında 
derin bir ayrılık vardır. Sünnî anlayışta ister fakîh, ister müctehid ol-
sun, hiç kimse, nitelikleri nedeniyle kamu velâyetini temsil yetkisine 
sahip değildir. Bu yetki ancak ümmet tarafından verilebilir. Ümmetin 
bîat etmediği kimsenin velâyet hakkı olamaz.

İmam Humeyni’nin Tevzih-ul Mesail risalesine, ilmihal konula-
rında Sünnilikten ayrılan bazı hususlarda Humeyni’nin yaklaşımını 
görmek adına bakacak olursak; 6 şey için abdest almak farzdır. Bun-
lardan birisi Cenaze namazı dışındaki farz namazlar içindir. İnsanın 
cenaze namazı, kabir ehlini ziyaret, camiye gitmek ve imamların ha-
remlerine gitmek için abdest almasının müstehap28 olduğunu belirt-
miştir.

Oysa Sünni Mezheplerde, Namazın genel sıhhat şartları, cenaze 
namazı için de aynen geçerlidir. Dolayısıyla, cenaze namazının sahih 
olması için, Sünnî fukaha çoğunluğu, abdestli olmayı zorunlu görür.

Abdesti olmayan kimsenin hangi dille yazılmış olursa olsun Al-
lah’ın ismine temas etmesi haramdır. Peygamberin imamların Hz. 
Zehra aleyhimüsselamın mübarek isimlerine dokunmak da saygısız-
lık ve hürmetsizlik olursa haramdır. Hürmetsizlik bile olmasa ihtiya-
ten farz olarak temas etmemelidir.

İmam Humeyni günlük farz namazların 5 olduğunu belirttikten 
sonra Öğle ve ikindi namazının vakti, akşam ve yatsı namazının vakti 
ve sabah namazının vakti olarak başlıklara ayırıp öğle ve ikindi, ak-

28  Ayetullah el- Uzma İmam Humeyni, Tevzih’ul Mesail Tam ilmihal, İslami tebliğ Teşkilatı 
Uluslar Arası Bölümü, 1985, 58.
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şam ve yatsı da hususi ve müşterek zamanlara göre açıklamalarda bu-
lunmuştur. Bugün İran’da da ezanın üç vakit okunduğu bilinmektedir. 

Abdestte yüzü ve elleri yıkamak ile başın önünü ve ayakların üze-
rine mesh etmek farzdır. 29

Büyük oğul üzerine farz olan babanın kaza namazları; Eğer baba 
namaz ve orucu yerine getirmemiş olursa, Allah’ın emrine itaatsiz-
likten terk etmeyip kaza edilebilecek halde imişse, ölümünden sonra 
büyük oğula kaza etmesi farzdır. Ya onları kendisi yerine getirir veya 
başkasına yaptırır.30

SONUÇ

Bugün İran’da Şiilik günlük hayatın içinde, kuruluşlarıyla diri bir 
şekilde yaşamaktadır. İran’da din bir anlamda geleneklerle bütünleş-
miş gibidir. Türbeler, ziyaretgâhlar dini hayata hareketlilik katmakta-
dır.31 Dini hayat mollaların kontrolü altındadır. İran’da Kum merkez-
li bir Şiilik hâkim olup, en meşhur hocalar da burada bulunmaktadır 
12. İmam’ın geri döneceği fikri Humeyni’de canlı ve etkilidir. Biz 
iftihar ederiz ki Ebu Talib oğlu Ali’den insanlığın kurtarıcısı sahib-i 
zaman Mehdi’ye kadar Masum imamlar bizim önderlerimizdir. Hz. 
Mehdi, Allah’ın kudreti ile hayattadır ve nazır-ı umur’dur.32

İran’da var olan Şii İslam ideolojiktir. Çünkü dini kavramların 
siyasi boyutu ön plandan tutularak dinin siyasetten ayrı olmadığı iş-
lenmektedir. İran İslam devrimi Şii motiflerle beslenerek bütünüyle 
Şii bir zemin üzerinde şekillenmiştir.33 1979’dan sonra gerek vahdet 
haftaları gerekse Sünni Şii yakınlaşmasından söz edilse de, ideolojik 
bir Şii anlayış canlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Ama bu devrimin hiç İslami yönü yoktur demek değildir. Şia İs-
lam dairesi içinde olduğu için İslam’ın etkileri söz konusudur. Dev-
rim sürecindeki uygulamalar ve oluşumların İslam’a uygun olan kı-

29  Ayetullah el- Uzma İmam Humeyni, Tevzih’ul Mesail Tam ilmihal, 47.
30  Ayetullah el- Uzma İmam Humeyni, Tevzih’ul Mesail Tam ilmihal, 211.

31  Hasan Onat, ‘’Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi’’, Milletlerarası Tarihte ve Günü-
müzde Şiilik Sempozyumu, 130.

32 İmam-ı Humeyni’nin İlahi ve Siyasi Vasiyetnamesi, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşar-
lığı yay. Ank. 1989, s. 29.

33 Hasan Onat, ‘’Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi’’, 132.
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sımları olduğu gibi, bağdaşmayan noktaları da vardır. Temelde bunlar 
Şiilikten kaynaklanan anlama biçimi ve uygulamalarıdır.34
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Mine DEMİRBİLEK

Sayın Aslandoğdu’ya bir dönem Türkiye’yi etkileyen İmam Hu-
meyni’den ve İslam anlayışından söz ettiği için teşekkür ediyoruz. 
Sıradaki tebliğcimiz Fatma Zehra Özçoban. Kendisi Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi. Konusu İmam Maturidi’de 
Din ve Siyaset İlişkisinin Tahlili. Buyrun.



Öğrenci Sempozyumu126

“DİN –SİYASET İLİŞKİSİ VE İMAM MÂTÜRİDİ ÖR-
NEĞİ”

FATMA ZEHRA ÖZÇOBAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi)

Özet; İnsanlık tarihinin oluşmasında ilk olarak dinin daha sonra 
ise devletin çok önemli bir yeri vardır. Bu iki önemli muharrik, ya 
karşı karşıya gelen iki rakip gibi olmuştur ya da birbirlerini kendi 
içlerinde eritmişlerdir. İslam dini de bu çatışmadan nasibini almıştır. 
İslam tarihi baştan sona neredeyse devlet tarihi olarak devam etmiştir. 
Bu durum ise çoğu zaman devletin,dinin saf ve kurtarıcı hakikatlerini 
gölgede bırakmasına sebep olmuştur.Devletin menfaatleri,dinin ga-
yesinin önüne geçmiştr. Bu büyük sorun karşısında alimlerimiz boş 
durmamışlardır. Özellikle itikat imamımız olan, İmam Maturidi gerek 
Kur’anda gerekse sahihi sünnetten yola çıkarak birçok delile ulaşmış 
ve bu meseleye ışık tutmuştur. Matüridi, çalışmalarının sonucunda 
din ve devlet ayrımını vurgulamıştır. Din yapısı gereği saf, temiz ve 
gönüllülük esasına dayanırken, devlet yapısı gereği zorlayıcı, men-
faatini ön plana çıkaran, karmaşık bir kurumdur. Matüridiye göre, 
Kuran, din ve devlet ayrımına gitmiş, mülkü ve nübüvveti ayırmıştır. 
Bununla beraber, Kuran belirli bir devlet şekli de göstermemiştir. Hz. 
Peygamber de halkın ısrarıyla yönetici olmuş ve kendisinden sonra 
yönetime herhangi birini vasiyet etmemiştir. İslamın en temel gayesi 
devlet kurmak değildir. Devlet sadece bir araçtır.
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Anahtar Kelimeler; Din, Devlet, siyaset, imam Maturidi, din-siya-
set ayrımı, hilafet, imamet

Abstract In the formation of the history of human beings, first 
religion secondly state have played significant role. These two moti-
vator of history sometimes fought, while supporting some other time. 
Islamic history got ıts share from this heritage. From begining to the 
end history of Islam nearly went on as a state history. This situation 
mostly gave rise to surpass state religion, with its pure and redeemer 
wisdoms. States interest got ahead the aim of the religion. However, 
Muslim Scholars, especially Imam Maturidi who is our creed Imam 
analyzed sunnah and Quran to find proofs and he shed a light on the 
issue. Maturidi distinguished between state and religion. Religion, 
by definition, is a pure, clean and based on volunteering foundation, 
on the other hand State, by definition is a forceful, self-seeking and 
complex foundation. According to Maturidi, Quran has seperated sta-
te and religion by this way he has also seperated mulk and nubuwwah. 
In addition, Quran does not show a specific style of a state. Moreover, 
he did not bequeat anyone for the administration. The basic aim of 
Islam is not a found state which is only a tool.

Key Words; Religion, State, Politics, Imam Maturidi, difference 
between Religion and Politics, Caliphate, Imâmah.

GİRİŞ

Tarih, insanoğlunun yapıp ettiklerinin zamana kaydıdır. Her ge-
len nesil bu kayıtları okuyarak geçmişi anlamaya çalışmış ve böylece 
geleceğine ışık tutma gayretine düşmüştür. Bu durum insanın anlama 
kabiliyetinin zorunlu bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Ni-
tekim insan, geriye doğru bakarak anlar, ileriye doğru yaşar. Dünya 
tarihi, önümüze birçok mesele çıkarmıştır. Bu meseleleri ayıklarken 
özellikle gözümüzden kaçıramayacağımız bazı taşlar bizi her geçen 
gün biraz daha meşgul etmektedir. Hem doğunun hem batının karşı 
karşıya kaldığı fakat bir türlü çözümüne kavuşturamadığı büyük so-
runlar… Biz bu sorunlardan birini ele alarak çözüm sürecine katkı-
da bulunmayı hedefledik. Din ve Siyaset ilişkisi. İlâhi dinler, kendi 
mensuplarını artırdıkça ve zaman içinde kendilerine büyük bir alan 
oluşturdukça, farkında olarak ya da olmayarak kendilerini bir dev-
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let çatısı altında bulmuşlardır. Bu durum, avantajlarıyla beraber bir-
çok dezavantajı da peşinden getirmiştir. Yahudiler, sürgünlerle geçen 
hayatlarında bir devlet olma hayalini hep taşımışlardı. 1948’e kadar 
bu hayalleri gerçekleştirmek için azami gayret sarfetmişlerdir. Hris-
tiyanlar ise, doğar doğmaz kendilerini bir devlet içinde bulmuşlardı. 
Hristiyanlar, ilk mücadelelerini kendilerine zulmeden devlete karşı 
vermişlerdi. Bu mücadele daha sonra Hristiyanların lehine dönmüş 
ve kendilerini devlete kabul ettirmişlerdir. İlahi dinlerin son halkası 
olan İslamın ise teşekkül devresinde devletle olan ilişkisi çok çeşitli 
olmuştur. İslam Peygamberi, önce Mekke yönetimini elinde bulundu-
ran zalim yöneticilerle mücadele etmiş, daha sonra hicretle beraber, 
istikrardan ve huzurdan yoksun olan Yesrîb’in başına zorunlu olarak 
yönetici olmuştur. İslam peygamberinin yönetimi ele geçirme gibi 
bir derdi olmadığı âşikârdır. Fakat şartlar gereği bu koltuğa oturmak 
zorunda kalmıştır. Hz. Peygamberin yaşadığı dönemde herhangi bir 
sorun yaşanmamışken, vefatına müteâkib bir çok sorun gün yüzüne 
çıkmıştır. Bu sorunlar bir türlü durulma bilmeyen bulanık sular gibi 
hala Müslüman dünyanın kafasını karıştırmaya devam etmektedir. 
Hele Ehl-i Sünnet mensupları ve Şiiler asındaki derin uçurum, bizi 
sorunların çözümü için kurulacak bir konsensusun ancak hayalini 
kurabileceğimiz tarafında. Bu noktada ümidimizi kaybetmeden akl-ı 
selim ile bazı ilim sahiplerine kulak vermemizin, sorunların çözümün 
de bizi aydınlatacağı şüphe götürmez bir gerçektir.

Bu noktada Ehl-i Sünnetin büyük imamlarından olan ve Semer-
kant’ın o temiz havası, ufuk açıcı manzarasını düşüncelerine yansıta-
rak bize çözümler sunan Ebu Mansur Muhammed Mâtüridi anlaşıl-
mayı beklemektedir.

Tarihi Süreç, Kur’an’ Yorumu Ve Din-Siyaset Ayrımı 

Ebû Mansûr el-Mâturîdî, III./IX. asrın ortalarına doğru, bugün Öz-
bekistan’ın sınırları içerisinde bulunan Semerkand şehrinin Mâtürîd 
mahallesi veya köyünde dünyaya gelmiştir. Onun doğduğu yıllarda, 
Maveraünnehir, önceleri Abbasî devletine bağlı yarı otonom, sonra-
ları ise ondan ayrılıp müstakil bir devlet olan Samanilerin yönetimi 
altındaydı. Abbasî iktidarının batı merkezlerinde baskı gören Hari-
cilik, Mürcie, Mûtezile, Zeydilik, İsmâîlilik gibi pek çok siyasî ve 
itikadî mezhep, görüşlerini merkezi otoritenin zayıfladığı bu bölgede 
yaymaya çalışmıştır.1

1  Kutlu, Sönmez, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2002 (II. Baskı), 
156-158.
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Bu durum, Orta Asya’nın çok çeşitli fikirlerle karşılaşmasına yol 
açmış, böylece farklı fikirler, sabit kabulleri sarsmış ve onları ak-
lın ışığında tekrar tahlil imkanı doğurmuştur. İmam Mâtüridi, böy-
le bir ortamda neş-u neva bulmuş, Kur’an’ı anlama ve yorumlama 
çabasıyla gelenekçi yorum yönteminden ayrılmıştır. O, daha tefsiri 
Te’vîlâtu’l-Kur’ân’ın başında tefsir ve te’vil ayrımına giderek, yorum 
yapmaya önem vermiş ve bu işin alimlere has bir görev olduğunu be-
lirtmiştir. İmam Mâtüridi, din ve siyaset ayrımı yaparken de öncelikli 
olarak, Kur’an ayetlerini kıstas olarak kabul etmiştir. O, ayetlerden 
yola çıkarak Müslüman dünyanın bu kadar kafa yorduğu din-siya-
set ilişkisi için Kur’an’ın doğrudan herhangi bir ayetinin olmadığını 
söylemiştir.2 Mâtüridi’nin bu tesbiti bizim için büyük önem arz et-
mektedir. Bilhassa, Şîa’nın imamiyet teorisini çürütmektedir. Çünkü 
Şîa, imameti doğrudan Allah’a dayandırarak, bu konuyu bir inanç 
meselesi haline getirmiştir. Bu görüş yerinde durmamış ve ardından 
birçok asılsız rivayetleri ve zorlama te’villeri peşinden sürüklemiştir. 
İslam tarihine baktığımızda, Hz. Muhammed’in vefatıyla beraber or-
taya çıkan yönetim meselesi hakkında birçok tartışmanın olması aynı 
şekilde yine bu konuyla ilgili doğrudan bir ayetin de olmadığının 
kanıtıdır. Devlet yönetimi doğrudan dinle ilgili bir mesele olsaydı, 
elbette Kur’an’ın da bu konuyla ilgili bir emri de olurdu.

İmam Matüridi, Kur’an ayetleri üzerinden meseleyi aydınlatmaya 
devam etmektedir. Örneğin, Kur’an’da geçen, imam ve halife kav-
ramlarının sanıldığı gibi direk yönetimle ilgili kavramlar olmadığını 
söyleyerek Halife’yi, özgür iradeli ve kendi adına güzel işler yapma-
ya namzet Allah’ın her bir kulu anlamında açıklamıştır.3

“İmam”ın ise birçok anlamda kullanıldığını, bu bağlamda insanla-
ra örneklik ve önderlik yapan manasında peygamberlik makamı için 
kullanıldığını belirtmiştir.4 Nitekim Kur’an’da, bir yönetim şekli 
olan “Hilafet” kavramı da kullanılmaz. Bu kavram, Hz. Peygamber’in 
vefatından sonra Hz. Ebu Bekir’in yönetici olmasıyla beraber sahabe-
nin ona taktığı bir unvandır ve ilk olarak bu dönemde kullanılmıştır.5 

2  Nesefî, Tabsiratu’l-Edille, c. II, İmamet bölümü
3  Bkz.: Bakara, 2/30; En’am,6/165, Te’vilat,1/77-12/50
4  Bakara, 2/124.
5  Maverdi, el-Ahkamu’s-Sultaniyye, Kahire, 1960, s.15; Ayrıca bkz.: Süleyman ULUDAĞ, İs-

lam Siyaset İlişkieri, Dergâh Yayınları, İstanbul, Şubat 1998
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İmam Matüridi, yine yöneticiye itaatle ilgili olarak çok fazla 
dillendirilen Kur’an’da ki “Ulü-l-Emr”6 tabirine de bilinen anlamı 
dışında bir yorum getirmektedir. Matüridi,”Ulü-l Emr” ifadesinin ço-
ğul olduğunu dolayısıyla tek kişi olan devlet başkanı manasında an-
laşılamayacağını belirtmiştir. Bu ifadeyi “seriye komutanları ve akıl 
- re’y sahipleri” olarak anlamanın daha doğru olacağını söylemiştir.7 
Kur’an ayetleriyle bu meseleyi delillendirmeye devam eden Matüri-
di,  din ve devlet ayrımının bizzat Kur’an tarafından da yapıldığını 
ileri sürüyor. Nitekim, Bakara/246’da geçen”Musa’dan sonra İsrail 
oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerine:”Bize bir 
hükümdar gönder(onun önderliğinde) Allah yolunda savaşalım.”de-
mişlerdi…” Ayette görüldüğü gibi Peygamberden ve hükümdardan 
ayrı ayrı kişiler olarak bahsedilmiştir. Dolayısıyla her Peygamberin, 
kavmine hükümdar olma gibi bir mecburiyeti yoktur. Bununla be-
raber Kur’an, doğrudan yönetime “mülk” adını vermektedir. Kral 
Peygamberler olarak bilinen Süleyman ve Davud’a hem peygamber-
liğin hem de mülkün(devletin) verildiğini söyleyen ayetler8 de yine 
bu ayrımın Kur’an tarafından yapıldığına işaret etmektedir.9 İmam 
Mâtüridi nübüvvetin, ilahi bir tercih olduğunu, melikliğin ise ya ba-
badan oğula geçen bir saltanata yahut zengin bir kişinin malı-mül-
kü sebebiyle önder seçilmesi şeklinde gerçekleştiğini söylemektedir. 
Hatta Peygamberlerde aranmayan bazı özellikleri Melik olacak kişi 
için saymıştır. Şöyle ki, Bakara,2/247.ayetinde melik’te bulunacak 
özellikler olarak, güç sahibi olmalarını, savaş stratejisine hakim ol-
malarını ve halkın yönetimine ilişkin bilgisel bir donanımlarının bu-
lunması şeklinde ifade etmiştir.10 

Konuya biraz daha açıklık getirmesi açısından, İmam Mâtüridi’nin 
bu görüşlerine çağımız alimlerinden Ezher Uleması Şeyhi Ali Abdur-
rezzak şöyle destek olmaktadır:”Hilafet güce dayanır(Vahye değil.).
Başlangıçta İslam’da görülen devlet şer’i ve dini bir devlet olmayıp 
bir Arap devleti idi (fakat gayesi halkı dine davet etmek idi). Kurulan 
devlet medenî ve dünyevî bir devlet olduğundan ona karşı çıkanlar ve 
onu tanımayanlar olmuş ama bunlar kafir yahut mürted sayılmamış-

6  Nisa, 4/83
7   el-Mâturîdî, Te’vîlât, Topkapı Sarayı, Medine Bölümü, Nu: 180 , v. 110 a-112a;
8  Bakara, 2/102,251; Sad,38/20
9  Matüridi, Te’vilatü’l-Kur’ân, (ilmi kontrol Bekir Topaloğlu), İstanbul: Mizan Yayınevi, 2005-

2010, 2/138
10  Te’vîlât 2/138
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lardır. Aynı şekilde Hz.Ebu Bekir, hilafetin dini bir makam olduğunu, 
bu yüzden onu tanımayanların İslam’ı da tanımamış olacaklarını id-
dia etmemişti. Hilafet, dini değil, siyasi bir makamdır. İslam, hilafeti 
ne emr ne men etmiştir. İslam’da devletlerin çoğu halifesiz kurulmuş 
ve öyle yaşamıştır…”11

Din ve devlet ayrımının yapılmasının önemli bir nedeni de her 
ikisinin yapı olarak birbirinden farklı olmasıdır. Din, subjektif bir 
alan olması hasebiyle gönüllülük esasına dayanır. Fakat devlet, ya-
pısı gereği zorlayıcıdır. Din, varlığını devam ettirmek için zor kul-
lanmaz. Fakat devlet, varlığını devam ettirmek için zor kullanmaktan 
geri durmaz. Din, savaşı çirkin (Bakara/216) bir iş olarak görürken; 
devlet için savaş gerekli bir olgu olabilir. Matüridi, savaşı bizatihi çir-
kin olarak tanımlayan ayetten hareket ederek, çirkin bir araçla, dinin 
gayeleri arasında bir örtüşmenin olamayacağını söylemektedir. Böy-
lece savaşın küfrün bir karşılığı olmadığı yönündeki görüşünü ileri 
sürmüştür.12 

Matüridi, savaşla ilgili sözlerine şöyle devam etmektedir:”Savaş, 
insanlar inkar ediyor, diye yapılmaz. Ama inkar edenler İslam’a çağ-
rılır, icabet ederlerse savaşla hiçbir şeye zorlanmazlar. Cizye vermele-
rinin istenmesi de aslında meselenin onları İslamlaştırmak olmadığını 
gösterir.Ama cizye verme talebine olumlu cevap verirlerse,İslam’la 
normal şartlarda tanışma ve onun ahkâmını gözlemleme imkanına 
kavuşabilirler;yoksa mesele onlardan alınan dünyalık değildir…”13 
Böylece Hz. Peygamber zamanında yapılan savaşların nedeninin 
küfür olmadığı anlaşılmış olur.

İmâm-ı Mâturîdî, din-siyaset konusunu ayetlerle delillendirmeye 
devam ediyor ve yöneticinin seçilirken neyin kıstas alınacağı ile ilgili 
şu ayeti örnek gösteriyor:“Allah	size	emanetleri	mutlaka	ehline	ver-
menizi	 ve	 insanlar	 arasında	 hükmettiğiniz	 zaman	 adaletle	 hükmet-
menizi	 emrediyor‛14 .Ayette geçen “emanet”	 kavramına Mâturîdî, 
sınırlandırıcı bir yorum getirmek yerine, korunması ve yerine getiril-
mesi gerekli haklar bağlamında Allah-  alem, Allah-insan, insan-top-
lum arasında geçerli olan ‚her	türlü	emanet görüşüyle daha kuşatıcı 

11 Ali Abdurrezzak, El-İslam ve Usulu’l-Hükm, Kahire,1925, trc. Ö.R.Doğrul, İstanbul, 1927.
12  Tevbe 9/29, Te’vilât, 6/341-342.
13  Te’vilat, 6/337
14  Nisa, 4/58; Ahzap, 33/72.  
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bir yorum yapmıştır. Âyetin “insanlar	arasında	hükmettiğiniz	zaman	
adaletle	hükmediniz”	pasajındaki çağrının, doğrudan Müslümanların 
yöneticilerini muhatap aldığını ifade eden İmâm-ı Mâtürîdi, emanet-
lerin ehline verilmesi tabirinden inanç farklılığı gözetmeksizin “uz-
manlık‛ alanının öne çıkarılması, bu konuda inanç ayrımı yapmadan 
bu işe kim daha uygun ve layıksa, emanetin ona verilmesi gerektiğini 
söyler.15

İmam-ı Mâturîdî bu görüşünün meşrûiyetini, yukarıdaki ayetin 
iniş sebebiyle ilişkilendirir. Rivayetlere göre, Mekke’nin fethinde 
Hz. Peygamber’in amcası Hz. Abbas, Kâbe’nin anahtarlarının Şeybe 
evladından alınarak kendisine verilmesini istemiştir. Bunun üzerine 
emanetlerin ehline verilmesi ile ilgili ayet inince, Hz. Peygamber 
Kâbe’nin anahtarlarını amcasından alarak tekrar, henüz Müslüman 
olmayan Şeybe evladına geri vermiştir.16 Bu uygulama bize, bürokra-
sideki görevlendirmede etnik ve inanç farklılığından ziyade “işe	ehil	
olma‛ liyakatinin öne çıkarılması gerektiği fikrini veriyor. Anlaşıldığı 
kadarıyla İmam Mâturîdî de bu anlayışı destekliyor. Kaldı ki onun, 
emanetlerin ehline verilmesi, yöneticilerin adaletle hükmetmesi gibi 
konuları doğrudan idari yapı ile bağlantılı haline getirmesi, din-
siyaset ilişkileri konusundaki tavrını yansıtıyor.17

Din ve siyaset ayrımıyla ilgili olarak doğrudan Kur’an’a bakıldı-
ğında vahyin iniş sürecinde Allah’ın Hz. Peygamber’e, etrafındaki 
insanlara danışmasını ve onlarla istişare ederek18 işleri yürütmesini 
emretmesi bize bazı ipuçları vermektedir. Zira dini konularda 
Peygamberin insanlara danışması talep edilmez. Din, devlet yaratmak 
gibi bir amaca odaklanmış olsaydı, Hz. Peygamberin insanlarla istişa-
rede bulunması hiçbir şekilde istenmezdi. Sorgulanamaz ve eleştirile-
mez bir kaynaktan buyurgan bir şekilde gelen ilahi metin, bu konuyla 
ilgili her şeyi yapılandırırdı.19 

15  Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, tahk. Mehmet Boynukalın, İstanbul: Dâru’l-Mîzân, 2005, III, 
288.  

16  Bkz. Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 287-88; İbn Hişam, Ebû Muhammed Ab-dülmelik, 
es-Siyratü’n-Nebeviyye, tahk. Taha Abdurrahman Sa’d, Beyrut, 1411 h.,V, 74.  

17  Altıntaş, Ramazan (2010), “İmam-ı Mâturîdî’de Din-Siyaset İlişkileri”, Milel ve Nihal, 7 (2), 
53-66.

18  Şûra 42.38
19  Mâtüridi’nin Düşünce Dünyası, Edt: Şaban Ali Düzgün, “Matüridi’de Din Siyaset Kültürü”, 

Kültür Bakanlığı, Ankara 2011, s.360.
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Kur’an; inanç, ibadet, ahlak konularına doğrudan değinmesine ve 
onlara ayrıntılarıyla yer vermesine rağmen, siyasi konulara, evrensel 
nitelik taşıyan genel ilkelerin dışında herhangi bir belirlemede bulun-
mamıştır. Siyaset kadar diğer konuları da ilgilendiren bu temel ilkeler 
genel olarak, Müslümanların işlerinin kendi aralarında meşveret/da-
nışma yoluyla çözülmesi, insanlar arasında adaletle ve hakkaniyetle 
hükmedilmesi, yetki sahiplerine(ehil-uzman olanlara) itaat edilmesi, 
emanetlerin ehline verilmesi, şeklindedir.20

Hz.Peygamber’in Sünneti ve Din-Siyaset Ayrımı

Dini, siyasetten ayırma meselesi, Kur’an’da bulunan birçok delil-
den yola çıkarak açıklanmaya çalışılmıştır. Fakat, Hz. Peygamber’in 
konumu ve ona nispet edilen bazı rivayetler, bu konuda Müslüman 
dünyayı çok fazla meşgul etmiştir. Bu konuda, hadis olarak ona isnad 
edilen kavillerin, Hz. Peygambere ait olup-olmadığı meselesi sened 
tenkidleri ve bilhassa metin tenkidleriyle tahlil etme yoluna gidilmiş-
tir.

Bazı âlimlerimiz bu sorunları göz ardı etmeden incelemeye ça-
lışmıştır. Özellikle Hz. Peygamber’in yaptığı her işin vahye daya-
nıp-dayanmadığı konusu sorgulanmış, Kur’an’da vurgulanan beşeri21 
yönü göz önünde bulundurulmuş ve sahabîlerin onun bazı emirleri 
karşısında “Bu Allah’tan bir emir mi, yoksa sizin bir tavsiyeniz 
mi? tarzında yaklaşımları, Hz. Peygamber’in her sözünün ve her 
davranışının vahiy olmadığına bir delil olarak getirilmiştir.22

Bununla beraber, nübüvveti, yönetimden ayıran İslam düşünürle-
rimizin pek de az olmadığını görüyoruz. İbn Kuteybe, İbn Kayyim 
el-Cevziyye, Karâfî, Şah Veliyyullah Dehlevi ve Tahir b. Aşur gibi 
önemli isimler bu ayrım üzerinde ciddiyetle durmuşlardır. Mesela 
Karâfî, Hz. Peygamber’in söz ve eylemlerini önce dört, ardından otuz 
altı kategoriye ayırır. İlk dört kategori içinde onun peygamberliği 
(tebliğ), devlet başkanlığı (imamet), yargılaması (kadâ) ve fetva 
vermesi (iftâ) arasındaki farkı netleştirir.23 Karâfî, Hz. Muhammed’in 

20  Şûrâ, 42/38; Âl-i İmrân,3/159; Nisâ, 4/58, 59.

21  Buhari, Şehâdât 27,III.162; Muslim, Akzıye 4,5,II. 1337-8
22  Buhari, Talak 16,vı.171-2; İbn Ebi Şeybe, VII, 378
23  Karâfî, Şihabuddin Ebu’l-Abbas Ahmed b İdris,el-Furûk,Beyrut-t.y., Alemu’l-Kütüb, I. 205-6
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tebliğini ve fetvalarını, peygamberlik görevinin bir parçası saymakta 
ve devlet başkanlığını ve yargılamalarını, bütün Müslümanları bağla-
yıcı olmayan tarihsel şartların getirdiği kararlar ve uygulamalar ola-
rak görmektedir.24

Bütün bu delile dayalı araştırmalara rağmen Sünni düşüncede hi-
lafet tartışması, dönüp-dolaşıp, Hz. Peygambere nisbet edilen “Hi-
lafet’in Kureyşliliği”25 meselesine dayandırılmıştır. İmamların Ku-
reyşten olması Sünni düşünceyi çok fazla meşgul etmiş, buradan Hz. 
Peygamber’in bu emriyle hilafete doğrudan bir yönlendirme yaptığı 
sonucu çıkarılmıştır. Sözümona emir, direk nebevi bir kaynaktan çık-
mıştır ve uygulanmaması halinde Allah ve Rasulu’ne isyan edilmiş 
olunacaktır! Şia ise bu düşüncenin tam karşısında durmuş, yönetimin 
Hz. Fatıma’nın soyundan gelen 12 imama ait olduğunu iddia etmiştir. 
Görülüyor ki, ne Kur’an’da ne de sahih sünnette doğrudan bir karşı-
lığını bulamadığımız yönetim meselesi, Sünni ve Şii dünyasında bir 
çıkmaza girmiştir.

İmam Matüridi, bu meseleye de açıklık getirmeye çalışmıştır. Din 
ve siyaset ayrımı düşüncesini tekrar gündeme getirerek “İmamların 
Kureyşten Olması” rivayetinin diyaneten yanlış, ama siyaseten doğru 
olduğunu belirtmiştir.

Mâturîdî’ye göre, “İmâmların Kureyş‟ten olması fikri, ister Pey-
gamber’in sözü olsun ister sahabe böyle istemiş olsun, dinî olmaktan 
çok siyasî ve sosyolojik bir tercihtir. O’na göre böyle bir tercih iki 
önemli sebebe dayanmaktadır. Birincisi İmâmet, dinî bir yönü olmak-
la beraber öncelikli olarak daha çok idarî ve siyasî bir konudur. Bu 
yüzden imâm olacak kişinin takvanın yanı sıra küçük düşürülmemiş 
ve nefret edilmeyen bir nesebe mensup olmasına ihtiyaç vardır. Yöne-
timin, insanların kendilerini güçlü ve saygın olarak bildikleri bir soya 
verilmesi de bundandır. Ayrıca Kur’ân’ın Kureyş lehçesiyle inmiş ol-
ması da bu konuda dikkate alınmalıdır.26 O halde şöyle bir sonuca va-
rabiliriz: Nübüvvetin bir soyda, melikliğin başka bir kavimde devam 

24  Mâtüridi’nin Düşünce Dünyası, Edt: Şaban Ali Düzgün, “Matüridi’de Din, Siyaset Kültürü”, 
Kültür Bakanlığı, Ankara 2011, s. 353

25  El-Buhârî (256/870), el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 1992, VIII, 105, VIII, 105; IV, 155.
26  En-Nesefî, Mâturîdî’nin bu görüşlerini onun bize ulaşmayan Makâlât adlı eserinden aktar-

maktadır. Bkz.: en-Nesefî, Ebû’l-Muîn Meymûn b. Muhammed (508/1114), Tabsıratu’l-E-
dille fî Usûli’d-Dîn, thk. Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün, Ankara2003, II/437.
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ettiği bilindiğine göre, Diyânet	ve	Siyâset konusunda şu iki hususun 
gözetilmesi gerekir. Siyasî	yetki	kralların elindedir, diyânet	yetkisi	ise 
Nebilerin elindedir.27

İmam Matüridi’nin devlet ve siyaset ayrımının altında yatan bazı 
unsurları özetlemek gerekirsek, bunların başında elbette ki Kur’an’ın 
bu konuda ki tutumunu ortaya koyarak, yanlış anlaşılmanın önüne 
geçmek olduğu söylenebilir. Nitekim bu yanlış anlaşılma sadece 
birkaç fikri çatışmayla sınırlı kalmamış, binlerce insanın hayatını 
kaybetmesine yol açan büyük bir fitne haline gelmiştir. Şehristâni’nin 
de dediği gibi, “Hilafet/İmamet uğrunda döküldüğü kadar hiçbir dini 
konuda kan dökülmemiştir. Bu uğurda her zaman kan akıtılmıştır.”28 
Önce Emeviler saltanatı daha sonrasında Abbasiler saltanatı, ken-
di yönetimlerini dine dayandıramaya çalışarak, tüm haksızlıklarına 
meşru bir zemin oluşturmaya çalışmışlardır. Muaviye’den itibaren 
Emevi hükümarları bilhassa “Halife” ve “Emîru’l-müminin” ünvan-
larını kullanmışlar, Melik(kral)ünvanını kullanmaktan kaçınmışlar-
dır. Bunun sebebi “halife” ve “Emiru’l-müminin“ ünvanlarının halkı 
hükümdara daha sıkı bir şekilde bağlamayı sağlayacak bir içeriğe sa-
hip olması idi.29 Emevilerden sonra kurulan Abbasi devleti de aynı 
ünvanları kullanmıştır. Hatta Abbasi yöneticileri, kendilerini Allah’ın 
doğrudan yeryüzündeki temsilcileri olarak görmüşlerdir.

Mesela, halife olan Mansûr, kendisini ”Sultanullah” yani Allah’ın 
otoritesi olarak nitelendiriyordu.30 Böylece Emeviler ve Abbasiler 
yaptıkları her türlü zulümleri örtecek bir dayanak bulmuş oluyorlardı. 
Nitekim, İmam Ebu Hanife de her iki yönetimden çok büyük eziyetler 
görmüştür. İmam Matüridi’nin din-devlet ilşkisini aydınlatmaya ça-
lışmasının altında yatan bir sebep de çok değer verdiği imam Ebu 
Hanife’nin çektiklerinden derinden etkilemiş olmasıdır. 

Yine, Me’mun döneminde ortaya çıkan “Kur’an’ın mahlûk 
olup-olmadığı”tartışmasını Mu’tezile, kendi görüşlerini devlete da-
yanarak halka zorla kabul ettirme yoluna gitmiştir. Bu dönemde de 
en çok eziyet gören alimlerinden birisi Ahmed b.Hanbel olmuştur. 

27  Sönmez Kutlu, Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayış”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, I/1 (Bahar 
2008), ss. 7-21.

28  Şehristâni, el-Milel ve’nNihal, Beyrut, 1975, I, 24
29  İbn Kuteybe, El-imame ve’s-Siyâse, 1969: II, 60
30  Taberî, Tarîhu’l-Umem ve’l-Mulûk, VII, 89, (thk. M.E.-F.İbrahim), Beyrut: Daru Esveydan.
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Tüm bu sorunlar devletin, dini kullanması sonucu mâkes bulmuştur. 
Bu noktada Matüridi’nin devlet-siyaset ayrımına hak vermemek elde 
değildir.

Matüridi’nin, nassları temel alarak yaptığı bu makul açıklamalar, 
bugün İslam dünyasında da bir karşılığını bulmuş ve birçok İslam 
düşünürü Matüridi’ye destek vermiştir. Kaleme aldıkları yazılarla 
veya düzenledikleri sempozyumlarla, desteklerini fiili çabaya 
dönüştürmüşlerdir. Bu büyük düşünürler, genel olarak, bize emredi-
len dini hükümlerin illetlerine yani asıl gayelerine yüzümüzü çevir-
memizi istemişlerdir. İslamın asıl gayesi, adaleti tüm dünyada tesis 
etmek, zulmü ortadan kaldırmak, insanların haklarını hak ettikleri 
ölçüde vermeye çalışmak ve böylece iki dünyada da onurlu, huzurlu 
bir hayat yaşamanın yolunu açmaktır. Bu amaçlar için de devlet sa-
dece bir araçtır.

İslam dini, dünyanın ve ahiretin tesisi konusunda temel köşe 
taşlarını oluşturmuş, aralardaki boşlukları insanın doldurmasını 
istemiştir. Allah, insana akıl ve idrak emanetini yüklemiş ve onu böy-
lece eşref-i mahluk yapmıştır. Bu varlığa düşen elbetteki verilen ema-
netlerin hakkını gözeterek dünya sahnesindeki rolünü iyi oynamaktır. 
Din-siyaset ilişkisini bu çerçevede ele almak meseleleri daha iyi kav-
ramamıza vesile olacaktır.

Din ve siyaset ayrımı en çok dinin menfaatine bir olaydır. Din için 
özgür bir alan oluşturmak ancak onu bir devletin boyunduruğu altında 
kurtarmakla gerçekleşecektir. Bu konuda muasır alimlerimizden biri 
olan Muhammed Câbiri şunları söylemektedir:”Bizim toplumlarımı-
zın ihtiyacı olan şey, dinin siyasetten ayrılmasıdır. Yani din, siyasi 
emellere alet edilmemelidir; çünkü din, sabit ve mutlak alanı temsil 
eder. Siyaset ise nisbî ve değişkendir. Siyaseti yönlendiren menfaat-
lerdir, menfaat elde etmek için gayret gösterilir. Hâlbuki dinin bundan 
uzak tutulması gerekir. Yoksa özünü ve ruhunu kaybeder. Dinde ih-
tilafın aslı siyasi ise, bu durum toplumu parçalamaya ve neticede de 
iç savaşa sürükler. Hz. Osman’dan beri bunun örneği İslam tarihinde 
alabildiğine fazladır.31 Câbiri’nin bu haklı düşüncelerine, Muham-
med Arkoun’da katılmaktadır. Arkoun’a göre din, özü itibarıyla Allah 
ile insan arasında, temeli yaratıcı aşka dayanan manevi, ahlaki, ruhi 
yüce bir ilişkidir. Hâlbuki devletle ilgili alan (yani dünyevi, zamana 

31  Câbiri, Vichetu na’ar, s.106 (İlhami Güler, Politik Yazılar, Ankara okulu yay., Ankara 2010)
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bağlı ve maddi alan) ihtirasların, menfaatin egemen olma tutkusunun, 
zaafların alanıdır. Dinin buraya sokulması, onun kirletilmesi, istismar 
edilmesidir. Arkoun, bu tezini desteklemek için ortaçağ İslam-Hıris-
tiyan imparatorluklarını örnek olarak gösterir.32 Arkoun, haklıdır. 
Fakat dini, sadece Allah’la ilişkili ruhi bir alan olarak görmesi doğru 
değildir. İslam, sadece bir ucu ahiret olan bir yapı değildir. Onun bir 
ucu da dünyadır. Bunun içindir ki,”siyaset alanında da genel ilkeleri 
koymuştur” dedik. Ama tarihi vakıalar göstermektedir ki bu ayrım 
hakkıyla yapılamamış ve din, devletin elinden çok çekmiş, âdeta bir 
oyuncağa dönüşmüştür.

Son olarak bu konuda Prof. Süleyman Uludağ’ın meselenin çözü-
müne katkıda bulunacak olan görüşlerini arz etmek istiyorum.

“Devlet üzerine yazı yazan bütün İslam düşünür ve bilginleri, dev-
letin varoluş hikmetini ve sebebini,”Hiraset-i din ve Siyaset-i dün-
ya”,yani dini hayatın korunması, dünya işlerinin korunması şeklinde 
görmüşlerdir. Bugün de çağdaş bir devletin görevleri bunlardan iba-
rettir.

Özetle arz etmek gerekirse, Kur’an ve hadislerin şekillendirdiği 
ya da öngördüğü bir İslam devleti yoktur ama tarih boyunca 
Müslümanların hep devletleri olagelmiştir. Bu devletin şekli ister 
hilafet, ister saltanat, ister cumhuriyet olsun, Müslümanların ihti-
yaçlarına, taleplerine ve beklentilerine cevap verdiği oranda mak-
bul, muteber ve meşrudur. Bir devlet gerek Müslümanların, gerekse 
Müslümanların arasında yaşayan gayri Müslümanların temel hakla-
rını güvence altına alıyor ve bunların istidat ve kabiliyetlerini en son 
noktasına kadar tamamıyla hür ve serbest bir şekilde gerçekleştirme-
lerine, kişiliklerini oluşturmalarına, inanç ve fikirlerini korkmadan,-
çekinmeden hiçbir etki ve baskı altında kalmadan ifade etmelerine 
imkan veriyorsa bu devlet şeklinin İslam’a aykırı olduğunu iddia et-
mek mümkün değildir.”33

32  Arkoun, el-İslam:el-Ahlak ve’s-Siyasa, s.45vd.; 177 vd.el-Fikru’l-İslami,s.57 vd.
33  Süleyman Uludağ, İslam-Siyaset İlişkileri, Dergâh Yayınları, İstanbul, Eylül 2008, s.128.
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“FÂRÂBÎ’NİN KİTÂBU ÂRÂU EHLİ’L-MEDÎNE-
Tİ’L-FÂZILA ADLI ESERİNİN İSLÂM DÜŞÜNCESİNE 

VERDİĞİ İLHAM”

SEVİLAY EVLİOĞLU

(Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf  
öğrencisi)

ÖZET

Fârâbî (ö. 950), Platon (ö. M.Ö. 347), Aristoteles (M.Ö. 322) ve 
Yeni Platoncu görüşleri yeniden yorumlayarak bütüncül bir tarzda 
yeniden inşa etmiş ve bu meyandaki fikirlerine makalemizin konusu 
olan eseri Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla’da yer vermiştir. Fi-
lozof eserini, “varlık” ve “siyaset” şeklinde iki saç ayağına oturtmakla 
birlikte Tanrı’nın varlığı, insanın bilgisi, sosyal bir varlık olan insan 
açısından siyaset ilmini, bu ilmin içerisinde din ve felsefe konusunu, 
son olarak da insanın varlığa gelişinin gayesi olan mutluluk (es-Sa’â-
detü’l-Kusvâ) konularını ele almıştır. Fârâbî’nin hayatının son döne-
minde kaleme aldığı bu eserinin, başta onun fikirlerini en mükemmel 
şekilde yorumlayarak takip eden İbn Sînâ (ö. 1037), Endülüs’te yeti-
şen düşünürler İbn Bâcce (ö. 1138), İbn Tûfeyl (ö. 1185), İbn Rüşd (ö. 
1198)) üzerinde siyaset özellikle de ahlâk disipliniyle ilgili birtakım 
etkileri olmuştur. Ayrıca filozofun özellikle ahlâk ve siyasete dair gö-
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rüşleri, İbn Miskeveyh (ö.1030), Nasîruddîn et-Tûsî (ö.1274), Adu-
duddîn el-Îcî (ö. 756/1355) Celâleddin Devvâni (ö.1502) ve Kınalızâ-
de Ali Efendi (ö.1571) vasıtasıyla hem İslam entelektüel geleneğinde 
hem de Osmanlı düşünce hayatına intikal ettirilerek son dönem felsefî 
gelenekte takipçilerini bulmuştur.

Anahtar Kavramlar: Fârâbî, Tanrı, Devlet, Varlık, İnsan, Ahlâk, 
Siyaset, Din, Felsefe. 

ABSTRACT

Al- Fârâbî, by reinterpreting Plato, Aristotle and New Platonist 
views, rebuilt them in an integrated approach and gave place his ideas 
inter alia in his treatise Kitâb	Ârâ’	Ahl	al-Madina	al-Fâdila which 
forms the subject of our present article. Together with establishing his 
work on two-fold basis of “being” and “politics”, philosopher exami-
ned the following topics: existence of God, human knowledge, politi-
cal science from the viewpoint of a social human being, religion and 
philosophy topics within the scope of this science, and finally true 
happines having the object of human being (As-Sa’âdet Al-Kusvâ). 
This work of Al-Farabi who had written out in the last period of his 
life had certain influences over foremost Avicenna who followed and 
interpreted his ideas consummately, Andalucian thinkers El-Bache, 
Ibn Tufeyl, Averroes in disciplines related to politics and exclusively 
ethics. Furthermore, philosopher’s opinions especially as to ethics 
and politics , had been inherited to both Islamic intellectual life and 
Ottoman thought life by means of Ibn Miskawayh, Nasuriddin Tusi, 
Adududdin Al-Ici, Jalaladdin Davani  and Kinali-zade Ali Chelebi 
and found followers in the last period philosophical tradition.

Key Words: Al-Fârâbî, God, The State, Being, People, Ethics, Po-
litics, Religion, Philosophy.

Giriş

İslâm entelektüel geleneğinde felsefî düşüncenin kurucusu Kin-
dî’nin (ö. 873?) başlattığı felsefî sistemi Fârâbî, Platon, Aristoteles 
ve Yeni Platoncu görüşleri yeniden yorumlayarak bütüncül bir tarzda 
yeniden inşa etmiştir. Onun felsefesini bütüncül bir tarzda ihtivâ eden 
eseri de Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla’dır. Bu eserde filozofu-
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muzun metafizikten siyasete hemen her konuda görüşlerini bulmak-
tayız. O, eserinde Tanrı’nın varlığı, insanın bilgisi, sosyal bir varlık 
olan insan açısından siyaset ilmini, bu ilmin içerisinde din ve felsefe 
konusunu, son olarak da insanın varlığa gelişinin gayesi olan mutlu-
luk (es-Sa’âdetü’l-Kusvâ) konularını ele almıştır. Dolayısıyla bu eser 
çok yönlü bir eser olup Fârâbî’nin, gerek metafizik alanına gerekse 
siyaset alanına dair görüşleri üzerine yapılan çalışmalarda birincil 
kaynak olma niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla filozofun Kitâbu	Ârâu	
Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla adlı eserini “varlık” ve “siyaset” olarak iki 
bölüme ayırabiliriz. Varlık kısmında Tanrı’nın varlığı ve sıfatları üze-
rinde dururken Yeni Platonculuk’tan devraldığı sudûr nazariyesini, 
Aristoteles’in metafiziği, Batlamyus’un (ö. 165?) gezegenler teorisi 
ve İslâm teolojisi ekseninde yeniden yorumlayarak temellendirmiştir. 
İslâm felsefe geleneğinde siyaset felsefesinin üzerine en çok duran 
bilginlerden biri olan Fârâbî, eserinin ikinci bölümünde ideal devlet 
anlayışını şehir, toplum ve insanı merkeze alarak ortaya koymuştur.

Filozofun hayatının son zamanlarında yazdığı Kitâbu	 Ârâu	 Eh-
li’l-Medîneti’l-Fâzıla adlı eserinde ortaya koyduğu felsefî düşüncesi 
kendisinden sonra sistemini en mükemmel bir şekilde yorumlayan İbn 
Sînâ (ö. 1037) tarafından takip edilmiştir. Tanrı ve varlığa dair görüş-
lerinde başta İbn Sînâ, Behmenyâr b. Merzübân (ö. 1123) ve Levkerî 
(ö. 1066)’yi etkisinde bırakırken, Endülüs’te yetişen düşünürler (İbn 
Bâcce (ö. 1138), İbn Tûfeyl (ö. 1185), İbn Rüşd (ö. 1198)) üzerinde de 
siyaset özellikle de ahlâk disipliniyle ilgili birtakım etkileri olmuştur. 
Ayrıca filozofun özellikle ahlâk ve siyasete dair görüşleri, İbn Mis-
keveyh (ö.1030), Nasîruddîn et-Tûsî (ö.1274), Adududdîn el-Îcî (ö. 
756/1355) Celâleddin Devvâni (ö. 1502) ve Kınalızâde Ali Efendi (ö. 
1571) vasıtasıyla hem İslam entelektüel geleneğinde hem de Osmanlı 
düşünce hayatına intikal ettirilerek son dönem felsefî gelenekte takip 
edilmiştir. Dolayısıyla filozofun Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzı-
la eserindeki erdemli şehir telakkisi kendisinden sonra kurulan Türk 
ve İslâm devletlerine başta devlet ve şehir yapılanması olmak üzere 
pek çok yönden ilham kaynağı olmuştur. 

Bu tebliğde, Muallimi Sânî unvanına sahip Fârâbî’nin yazmış ol-
duğu Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla adlı eserinin kendisinden 
sonraki dönemlere nasıl bir ışık tuttuğu üzerinde durularak etkileri ve 
ayrıldığı noktalar ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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1. Fârâbî’nin Kitâbu Ârâu Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla Adlı Ese-
rindeki Görüşleri

Fârâbî’ye göre yokluğu ve kendisinde her türlü eksikliği bulundur-
ması mümkün olmayan İlk Varlık (Tanrı), diğer bütün varlıkların İlk 
Neden’idir. Bu İlk Neden, cisim olmadığı için kendisinde madde ve 
sûret bulunmaz. Eşi ve benzeri olmayan tek Varlık’tır. Zıddı olmadığı 
gibi, bölünemez yani parçalardan meydana gelmiş değildir. O tözü ve 
özü bakımından ezelîdir. Bütün var olanlar ondan taşma sonucu var 
olmuştur. Bundan dolayı O’ndan taşmak sûretiyle meydana gelmiş 
hiçbir şey O’nun Varlığının nedeni olamaz. Ayrıca O’nun varlığından, 
başka bir şeyin varlığının taşması için de O’nun kendisinden başka 
bir öze ihtiyacı yoktur. İlk Olan maddî değildir bundan dolayı özü 
itibariyle bi’l-fiil Akıl, Âkil ve Mâ’kul’dür.1

İkinci bölümde filozof, ay altı âlemi ele alır. Bilindiği üzere Fârâbî, 
varlıkların var oluşunu sudûr teorisi ile açıklar. Ona göre sudûr, İlk 
Var Olan’dan ikincinin taşması ile başlar ve sırayla on birinci var 
olana kadar devam eder. İlk Olan’ın taşmasıyla ikinci akıl meydana 
gelmiştir. İkinci aklın İlk Olan’ı düşünmesi ile üçüncü akıl, kendini 
düşünmesi ile ilk semâ meydana gelmiştir. Bunun da yine İlk Olan’ı 
düşünmesiyle dördüncü akıl, kendini düşünmesiyle yıldızlar meydana 
gelmiştir. Daha sonra sırasıyla beşinci akıl ve Satürn, altıncı akıl ve 
Jüpiter, yedinci akıl ve Mars, sekizinci akıl ve Güneş, dokuzuncu 
akıl ve Venüs, onuncu akıl ve Merkür, on birinci akıl ve Ay küresinin 
de meydana gelmesiyle ay-üstü âlemde ki varlıklar tamamlanmıştır. 
Bundan sonra ay-altı dediğimiz maddî âlem meydana gelir ki bu 
âleme oluş ve bozuluş (kevn ve fesad) âlemi de denir. Madde ve 
sûretin ilişkisi noktasında maddenin varlığa gelmesi sûrete bağlı iken 
sûret madde olmaksızın vardır fakat bi’l-kuvve halindedir.2

Ay-altı âlemdeki varlıklar, en aşağıda bulunan madenlerden başla-
yarak bitkiler, akıl ve konuşma sahibi olmayan hayvanlar ve nihayet 
bu âlemin en mükemmel varlığı olan akıl ve konuşma sahibi insan 
(hayvan nâtık) varlıklar bulunmaktadır. Madde ile karışmış olan bu 

1  Fârâbi, Kitâbu Ârâu Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, nşr. Albir Nasri Nâdir, Beyrut:Dâru’l-Meşrık, 
1986; Türkçe trc. Ahmet Arslan, İdeal Devlet Ankara: Vadi Yayınları, 1990 s. 33-50; Makale-
de Kitâbu Ârâu Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla’nın Arapça’sına bakmakla birlikte çoğunlukla Ahmet 
Arslan tarafından yapılan Türkçe tercümesi kullanılmaktadır. 

2  Fârâbî, a.g.e., s. 51-53.
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varlıklarda zıtlık vardır. Ancak bu zıtlık maddenin özünde değildir. 
Bunun yanı sıra maddî bir varlıkta iki zıt aynı anda bulunamaz. Biri 
varken diğeri ortadan kalkar. Ay-altı âlemde bulunan varlıklarının her 
birinin cismi dolayısıyla bir maddesi ve bir de sûreti vardır.3

Üçüncü bölüme baktığımızda ise Fârâbî’nin psikolojinin konusu 
olan insan ve ondaki kuvvetleri ele alarak başlar. Ona göre insanda 
besleyici, duyusal, tahayyül ve istek kuvvetleri bulunur. Bu kuvvetler 
bedenin fiillerini yapmasında yardımcı olan organlarına dağılmış bir 
haldedir. Filozofumuza göre insanda ilk amir kuvvet kalptir. Diğer 
bütün organlar kalbin yardımcılarıdır. İkinci amir kuvvet ise beyindir. 
Beyin kalpten gelen emirlere uyar bu emirleri diğer organlara 
emreder. Yani beyin kalp için hizmet etmenin yanında diğer organlara 
da amirlik yapar. Beyinden sonra rütbe olarak karaciğer, dalak ve üre-
me organları gelir. Akciğer ise kalbin, temizlenmesi için ve ona dışa-
rıdan temiz hava getirerek hizmet eder.

İnsanda doğuştan itibaren bi’l-kuvve akıl bulunur bu akıl maddî 
bir akıl olup bi’l-fiil akıl haline gelebilmek için dışarıdan başka bir 
şeye ihtiyacı vardır. Maddî aklı, fiil hale getirecek olan varlık ise 
“ayrı” (mufârık) akıl daha açık bir ifade ile ay altı âlemdeki varlıklara 
sûretlerini veren Fa’al Akıl’dır. Fârâbî insandaki akıl kuvvetini amelî 
ve nazarî akıl şeklinde iki kısma ayırır. Amelî aklın işlevi tikellerle 
ilgili fiileri gerçekleştirmek, nazarî aklın işlevi ise insanî fiilin konusu 
olmayan akılsalları kavramaktır. Bir de mütehayyile kuvveti var ki o 
da duyular ile akıl arasında bulunur. Bu kuvvetin üç vazifesi vardır: 
Duyulardan gelen haberleri kendisinde toplayıp onları kaydeder, 
bu haberleri birleştirir ya da ayırır bir de duyusalların olmadığı 
zamanlarda onları “taklit” eder.

Fârâbî mezkûr eserinin dördüncü bölümünde psikolojiden sonra 
siyaset felsefesine dair konulara geçer. Onun ortaya koyduğu sis-
temde insanın mutluluğu esastır. Dolayısıyla insanın tek gayesi mü-
kemmel olmak ve mutluluğa (es-Sa’âdetü’l-Kusvâ) ulaşmaktır. İşte 
Fârâbî’nin siyasete dair bütün görüşleri bu anlayış üzerine kuruludur. 
İnsan mutluluğa başka insanlardan yardım alarak ve bunun bir gereği 
olan şehirde yaşayarak ulaşır. Şehir, bir milletin toprağından bir parça 
olup vatandaşlarının ikâmet ettiği alandır. İnsanların farklı amaçlar 

3  Fârâbî, a.g.e, s. 69-74
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doğrultusunda bir araya gelmesiyle farklı niteliklerde şehirler ortaya 
çıkar ki, bunlar içinde mükemmel toplumlar olduğu gibi cahil, bozuk 
ve sapkınlığa uğramış toplumlar da bulunmaktadır. Mükemmel/er-
demli toplumlar büyük orta ve küçük toplumlar olarak ayrılır. Fârâbî 
erdemli şehri sağlıklı bir insana benzetir. Nasıl insan bedeninde âmir 
organ olarak kalp varsa her şehrin de bir amir organı, idarecisi vardır. 
Diğer organların kalbe hizmetçi olması gibi insanlar da şehrin idare-
cisine hizmetçi olurlar. Ayrıca bedende emredici olan kalp nasıl diğer 
organlara göre daha mükemmel ve tam ise şehrin de idarecisinin di-
ğer insanlara nispeti bu şekildedir. Yine bedenin diğer organlarından 
birinde meydana gelen bozukluğu kalp nasıl gideriyorsa şehirde mey-
dana gelecek herhangi bir bozukluğu da şehrin yöneticisi giderir. Fi-
lozof buradan sonra erdemli şehrin yöneticisinde bulunması gereken 
nitelikler üzerine durur. Şehrin âmiri, yönetme gücüne sahip, yöne-
ticilikle ilgili her türlü melekeleri kazanmış mükemmel bir insan ol-
malıdır. Fa’al Akıl ile birleşmesi sonucu mükemmelliğe ulaşan insan, 
Fa’al Akıl’dan vahiy alır hale gelir ve bu insan artık peygamberlik se-
viyesine ulaşmıştır. Bu durum yani Fa’al Akıl ile ittisal halinde olmak 
yönetici olmanın şartlarından biridir. Dolayısıyla bir yöneticinin en 
yüksek mutluluğa ulaşmış olması gerekmektedir. Hatta onun idaresi 
altındaki insanları da mutluluğa ve mutluluk veren fiillere yöneltme 
gücüne sahip olması gerekmektedir.

Fârâbî’ye göre bir yöneticide bulunması gereken şartlar şunlardır:

1-İyi savaşabilmek için sağlam bir bedeninin olması ge-
rekir.

2-Organlarının kendisinin fiillerini yerine getirebilmesi 
için tam ve eksiksiz olması gerekir.

3-Anlama ve idrak gücüne sahip olması gerekir.

4-Hafızasının güçlü olması, unutkanlığının olmaması ge-
rekir.

5-Gözü açık ve zeki olmalıdır.

6-Zihnindekini düzgün bir lisan ile anlatabilmelidir.

7-Öğrenmeyi sevmeli, doğru olmalı, yalandan sakınma-
lıdır.
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8-Nefsin yeme içme gibi arzularına karşı koyup kumar 
gibi hîleli oyunlardan sakınmalıdır.

9-Dünyevî zenginliğe itibar etmemelidir.

10-Adaletli ve cesur olmalı, inatçı olmamalıdır.

Filozofumuz bütün bu özelliklerin tek bir insanda bulunmasının 
zor olabileceğini bundan dolayı bu özelliklerden en az beş tanesinin 
bulunması halinde bir kimsenin yönetici olabileceğini söylemektedir. 
Erdemli şehrin zıddı olan şehirler ise cahil, bozuk, karakteri değişmiş, 
doğru yolu bulamamış, dalalette olan şehirlerdir.

Ahiret konusundaki görüşlerine baktığımızda ise onun, ölümle 
birlikte ruhun bedenden ayrıldığını, bedenin artık cesetleştiğini ve 
bedenden ayrılan ruhun maddeden soyutlandığını ifade eder. Ahirete 
göçen ruhlar orada ya mutlu ya da mutsuz olacaklardır. Fârâbî siyaset 
konusundan sonra din ve felsefe veya akıl ve vahyi uzlaştırma çabası 
içine girmiş ve bu iki kavramın özünde aynı şeyler olduklarını dile 
getirmiştir.4

Altıncı bölüme baktığımızda ise filozof, devlet ahlâkı ve mutlu-
luk kavramı üzerine durmuştur. Bu bağlamda Fârâbî şöyle der: Ya-
ratılmışlar arasında birbirleriyle mücadele etme diğer herkesi yenme 
duygusu tabii olup kendi dışındakileri yenen kimse en mükemmel 
varlık olur. Dolayısıyla bu savaşta yenen taraf yenileni ya tamamen 
ortadan kaldırır ya da onu kendisi için hizmetçi yapar. Bunu başaran 
kimse (herkesi yenen kimse) en mutlu kimsedir. Varlıklar arasında 
ki bu çekişme ile bir taraf ezen iken diğer taraf zorunlu olarak ezilen 
olur. Ezilen ezenin himayesine girmiş, onun kölesi olmuştur.

Bir grup insan mutluluğun ölümden sonra elde edileceğine inanır-
lar çünkü gerçek erdem ve fiiller oradadır. Bir diğer grup ise buradaki 
varlığımızın gerçek olduğunu fakat bu varlıklara başka şeylerin ek-
lenmiş olmasından dolayı bu varlıkların bozulduğunu bununda ger-
çek fiilleri yapmaya engel olduğunu söylerler. İnsanın gerçek varlığı 
ruhtur. Ruh tabiîdir. Fakat bedenle birleşmesinden dolayı tabii olmak-
tan çıkar. Dolayısıyla o, bozulmuştur. Ruh mükemmelliğe ve mutlu-
luğa bedenden kurtularak ulaşır.5

4  Fârâbî, a.g.e, s. 99-112.
5  Fârâbî, a.g.e, s. 125-144.
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2. Fârâbî’nin Kitâbu Ârâu Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla Adlı Eseri-
nin İslam Düşüncesindeki Etkileri

Fârâbî’nin Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla adlı eserinde fel-
sefî sistemini bütünüyle ortaya koyduğu görülmektedir. O, mezkûr 
eserine önce Tanrı ve Tanrısal olanı anlatarak başlamakta daha sonra 
insanı ve toplumu tasvir etmekte, insanın nasıl mutlu olabileceğinin 
yollarını izah etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede de biz eseri me-
tafizik, ontoloji, epistemoloji, siyaset ve ahlâk ile ilgili olarak ayrı 
başlıklar halinde tahlil etmek istedik. 

2. 1. Metafizik Bağlamında

Fârâbî, Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla adlı eserine Tanrı ve 
O’nun niteliklerini anlatarak başlamaktadır. Filozofun bu davranışı 
elbette bir rastlantı sonucu değildir. Zira onun sisteminde Tanrı’nın 
özel bir konumu vardır ve filozof, var olan bütün varlıkları Tanrı ile 
ilişkisi bağlamında rasyonel bir tarzda açıklamaktadır.6 Bu bağlam-
da da Fârâbî, varlığı öncelikle zorunlu (vâcip) ve mümkün (imkân) 
şeklinde ikiye ayırmakta ve mezkûr eserinde önce Tanrı ve Tanrısal 
olanı tasvir etmektedir.

Fârâbî, Tanrı için “İlk Sebep, Zorunlu Varlık, Vâcibü’l-Vücûd” 
gibi tabirler kullanmakta olup Zorunlu Varlık’ı, eşi ve benzeri olma-
yan, varlıklar içerisinde en üstün ve en Mükemmel Varlık şeklinde 
tanımlamaktadır. Aynı zamanda O yokluğu mümkün olmayan ezelî 
bir Varlık iken zıddı olmadığı ve bölünmediği için de cisim olmak-
tan uzak bir Varlık’tır. Dolayısıyla madde ve sûreti de yoktur. Diğer 
varlıklardan ayrı olarak Zorunlu Varlık, özü gereği var olan, varlığın-
da herhangi bir sebebe dayanmayan İlk Varlık’tır. Ayrıca Fârâbî, İlk 
Olan’ın, kendi özünü düşünmesinden dolayı Âkil, maddesi olmadığı 
için de bi’l-fiil Akıl ve Mâ’kul olduğunu söylemektedir.7

Zorunlu Varlık dışında bulunan diğer tüm varlıklar ise varlığı gibi 
yokluğu da imkân dâhilinde olan ve var olmak için bir sebebe ihtiyaç 
duyan mümkün varlıklardır. Mümkün varlıklar, İlk Olan’dan taşmak 
sûretiyle meydana gelmektedirler. Zorunlu varlık sebebiyle var olan 
bu varlıklar, İlk Olan’a yakınlıklarına göre sırayla taşmışlar ve bu 

6  Yaşar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 16.
7  Fârâbî, a.g.e. s. 33-39. 
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sıra ile de Tanrı’dan sonra en mükemmel olandan en az mükemmele 
doğru bir hiyerarşi içinde sıralanmışlardır.8

Fârâbî’nin zikredilen eserinde varlıkla ilgili ortaya koyduğu bu 
kategorik ayrımı, kendisinden sonra gelecek olan İslâm filozoflarının 
algı dünyalarında yer bulmuş ve varlığın zorunlu ve mümkün ayrı-
mı filozoftan sonra İbn Sînâ, Behmenyâr b. Merzübân, Levkerî gibi 
Meşşâî felsefeye mensup filozoflar tarafından aynı şekilde benimsen-
miştir.

İbn Sînâ, metafiziği Tanrı’nın bilinmesini gaye edinmesinden 
dolayı ilk felsefe olarak adlandırmıştır. İbn Sînâ felsefesinde Tanrı’nın 
bilgisi, Fârâbî’de olduğu gibi varlıkların zorunlu ve mümkün olarak 
ayrılmasından sonra açığa çıkmaktadır. O’na göre, şayet bir varlık 
zorunlu olarak var olma özelliğine sahipse o varlık gerçek bir varlık 
olup kendi özü dolayısıyla vâciptir. Ancak bir varlık, var olabilmek 
için dışarıdan bir sebebe ihtiyaç duyuyorsa o özü gereği mümkün 
varlık kategorisinde olacaktır. İbn Sînâ’nın bu kategorik ayrımında 
temel espiri, varlık-mahiyet ayrımı üzerine odaklanmakta olup onun 
Fârâbî ile aynı görüşü paylaştığı görülür. Vâcibü’l-Vücûd olan Tanrı, 
varlığı ve mahiyeti ayrılık arz etmeyen, varlığı mahiyetinin aynısı 
olan İlk Varlıktır. Fakat mümkün varlık kendisinde zat-mahiyet ayrımı 
bulunmakla birlikte, kendisinde zat-mahiyet birliğini sağlayacak, onu 
imkân sahasından varlık sahasına taşıyacak bir varlığa muhtaçtır.9

İbn Sînâ’nın öğrencisi olan ve onun görüşlerinin etkisinde kalan 
İslâm filozofu Behmenyâr’ın da “varlık” için zorunlu-mümkün 
ayrımı yaptığı görülmektedir. Ona göre Tanrı, varlığında herhangi bir 
sebebe muhtaç olmadığı gibi, zatında çokluktan ve değişmeden de 
söz edilemeyen, zâtı gereği Vâcibü’l-Vücûd olan Tanrı’dır. Mümkün 
varlık ise çokluğa matuf olup arazları bulunan varlıktır. Vâcibü’l-
Vücûd olan Tanrı mümkün varlıkların ilk sebebidir. Bir diğer düşünür 
Levkerî’ye baktığımızda ise onun meseleye dair görüşlerinin Fârâbî, 
İbn Sînâ ve Behmenyâr paralelinde olduğu görülmektedir. Zira 
ona göre bütün illetlerin bir İlk İllet’te son bulması zorunludur ki 
bu, Vâcibü’l-Vücûd olan Tanrı’dan başkası değildir. İlk İllet olan 

8  Fârâbî, a.g.e, s. 46-48.
9  İbn Sînâ, Metafizik, I, nşr. ve trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 

2004, s. 35-37.
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Tanrı’dan başka diğer bütün varlıklar illeti olan varlıklar dolayısıyla 
varlıklarında başka bir varlığa muhtaç olan varlıklardır.10

2. 2. Ontoloji Bağlamında

Tanrı-âlem ilişkisi bağlamında kelamcılar tarafından yoktan ya-
ratma fikri savunulurken İslâm filozoflarının özellikle Fârâbî ve İbn 
Sînâ’nın meseleyi sudûr teorisi ile açıklayarak kelamcıların düşün-
cesine alternatif oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Bu durum, İs-
lâm düşünce tarihi boyunca kelam ile felsefenin münakaşasına yol 
açmakla birlikte fikri zenginliğin oluşmasına da kapı aralamıştır.

Fârâbî sudûr teorisi adı altında oldukça sistematik bir Tanrı-âlem 
ilişkisini temellendirmeye çalışmış ve bu bağlamda heterodoks bir 
anlayış ortaya koymuştur. Onun varlık sisteminin esası Zorunlu Var-
lık ile mümkün varlıklar arasındaki ilişkiye dayanır. Şöyle ki, Tan-
rı’da varlık ve kemal sıfatlarının bolluğu nedeniyle irade etmeksizin 
bir taşma meydana gelir ki, bununla Tanrı dışındaki bütün varlıklar 
varlık sahasına çıkar.11

Tanrı’dan başlayan bu hiyerarşi, varlık âleminin oluşumunu sağ-
larken, bu oluşan âlem yüce Tanrı’nın sınırsız cömertliğinin tabiî bir 
sonucu olmakla birlikte, Tanrı’nın kendine bir şey katmayacağı gibi 
O’nda bir eksikliğe de neden olmayacaktır.12 Sudûr nazariyesine 
göre İlk Varlıktan taşan şey, kendi zâtını ve İlk Varlığı akleden,  mad-
de ve sûreti olmayan ikincinin vücûdudur. Daha sonra ise bu ilk aklın 
el-Evvel’i idrak etmesinin neticesinde ikinci akıl meydana gelmekte, 
bu aklın kendi özünü akletmesiyle de ilk semâ meydana gelmektedir. 
Yine ikinci aklın el-Evvel’e ait bilgisinden üçüncü bir akıl ve kendi 
özüne ait bilgisinden felek meydana gelmekte ve bu süreç böylece 
Fa’al Akla kadar devam etmektedir. Son olarak onuncu akla gelindi-
ğinde ise semavî küreler dizisi tamamlanmış dolayısıyla feleklerden 
oluşan ve kendisinde devrî hareketin kâim olduğu ay üstü âlem ta-
mamlanmış olmaktadır.13

Semavî kürelerden oluşan ay üstü âlemin altında arz küresi yani 

10  Kemal Sözen, Levkerî’de Tanrı Tasavvuru, Fakülte Kitabevi, Isparta 2007, s.53-55.
11  Fârâbî, a.g.e., s. 45-46.
12  Fârâbî, a.g.e., s. 49.
13  Fârâbî, a.g.e., s. 51-53.
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ay altı âlem uzanmakta olup buradaki kozmoloji, ay üstü âlemin ak-
sine basitten karmaşığa, noksandan mükemmele doğru bir seyir gös-
termektedir.14 Bu hiyerarşinin en aşağısında yer alan ilk maddeyi 
dört unsur ve sonra madenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar şeklinde 
sıralanan varlıklar oluşturur. Ay altı âlemde bulunan bu varlıklar ay 
üstü âlemdeki varlıklardan farklı olarak madde ve sûretten müteşek-
kildirler. Ay altı âlemdeki varlıklar, sûretlerini Fa’al Akıl’dan alırken 
feleklerin dairesel hareketleri de ay altındaki oluş ve bozuluşa (kevn 
ve fesada) neden olmaktadır.15

Fârâbî’nin halefi olan İbn Sînâ’ya baktığımızda ise sudûr teorisi-
nin ve varlık hiyerarşisinin onun tarafından kabul edildiğini görmek-
teyiz. Nitekim İbn Sînâ, el-İlâhiyyât	adlı eserinde sudûru “O,	her	var-
lığın	O’nun	zatından	ayrı	bir	taşmayla	taştığı	Mevcut’tur.” cümlesiyle 
zikretmektedir. Dolayısıyla varlıkların tasnifi ve âlemdeki düzen ko-
nusunda Fârâbî ile benzer görüşleri paylaşmaktadır. Zira o, el-İlâhiy-
yât’ta şu cümleyi zikretmektedir: “Bütünün	O’ndan	 oluşu	 bütünün	
varlığı,	O’nun	bilgisi	veya	rızası	olmaksızın	doğal	yollarla	olamaz.	
O,	kendi	zatını	akleden	Sırf	Akıl	iken	bu	nasıl	mümkün	olabilir	ki?	Şu	
halde	O’nun	bütünün	varlığının	kendisinden	meydana	gelmeyişinin	
de	gereğini	akletmesi	zorunludur.	Çünkü	o,	zatını	Sırf	Akıl	ve	İlk	İlke	
olarak	akleder.”16

2. 3. Epistemoloji Bağlamında

Fârâbî’nin	Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla’da bilgi mesele-
sine oldukça geniş ve kapsamlı değinmekle akıl ve fikir sahibi in-
sandaki idrak güçlerini sırayla ele almıştır. Onun bilgi felsefesindeki 
hiyerarşik yapısı nefsin kuvvetleri ile başlayıp akıl kuvvesine kadar 
gitmektedir. 

Fârâbî, felsefesinde nefsleri öncelikle bitkisel (nebâtî), hayvânî ve 
insânî (nâtık) olarak üç kategoride ele almaktadır. Bitkisel nefs, insan 
hayatının devamlılığı için gerekli olan beslenme, büyüme ve üreme 
kuvvetleridir. Hayvânî nefs, idrak ve hareket güçlerinden meydana 
gelmektedir. İdrak gücü beş duyu, hayal, içgüdü ve hatırlama kuv-

14  Fârâbî, a.g.e., s. 48.
15  Fârâbî, a.g.e.,s. 66-69.
16  İbn Sînâ, Metafizik, II, nşr. ve trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 

2005, s. 147.
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veleridir. Hareket gücü de iyi olanı yapma, kötü olandan kaçınma 
kuvveleridir. İnsanî nefste ise bitkisel ve hayvânî nefsin özelliklerine 
ilave olarak ortak duyu, tahayyül ve akıl kuvvetleri vardır. Bu kuvvet-
ler içerisinde Fârâbî’nin de en çok üzerinde durduğu kuvvet akıldır. 17

Bilgi görüşünde eklektik bir tavır ortaya koyan Fârâbî’ye göre bil-
ginin aşamaları, duyusal, tahayyül/hayalî ve aklî idrak şeklindedir. 
Duyu kuvveti, bedendeki yardımcıları olan görme, işitme gibi beş 
duyu ile haberleri idrak eder. Tahayyül kuvveti ise insanda duyular 
ile akıl arasında bulunmaktadır. Üç işlevi olan tahayyül kuvveti, du-
yulardan ve akıldan aldığı haberleri kendinde toplayıp onları kendin-
de saklar, edindiği bilgileri birleştirir ya da ayrıştırır veyahutta onları 
taklit eder. 18

Akıl kuvvetine baktığımızda o aklı, “insanın bir objeyi zihniyle 
kavramasına vasıta olan bir şeyi ifade ettiği gibi, aynı zamanda insa-
nın idrak etmesinin gerçekleşmesinde de vasıta olan şeyi ifade eden 
bir isimdir.” şeklinde tanımlamaktadır.19 

O, öncelikle insanda bulunan aklı, nazarî ve amelî şeklinde ikiye 
ayırmakta ve nazarî aklın da dört aşaması olduğunu zikretmektedir. 
Bunlar;

I. Kuvve halindeki (heyulânî) akıl: Kendisinde dıştaki varlıkların 
sûretlerinin bulunmadığı maddî akıldır.

II. Hareket halindeki (bi’l-fiil) akıl: Kendisinde dıştaki varlıkların 
sûretlerinin bulunduğu akıldır.

III. Kazanılmış (müstefâd) akıl: bi’l-fiil aklın üstünde yer alan, 
maddeden soyutlanmış akıldır.

IV. Fa’al Akıl: Münfail aklın üstünde olan en yüksek akıldır. Bu 
akıl cisimden tamamen ayrılmış maddî olmayan ve kendisinde bütün 
varlıkların formlarının bulunduğu Akıl’dır.20 Fa’al akıl, ay altı âle-
me en yakın akıl olup buradaki varlıklara sûretlerini de veren akıldır. 
Dolayısıyla bu akıl için fizik âlem ile metafizik âlem arasında köp-

17  Fârâbî, a.g.e., s. 75-98; Şenol Korkut, “Meşşâî Geleneğin Kurucu Filozofu: Fârâbî”, İslâm 
Felsefesi Tarihi, I, ed. Bayram Ali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 138.

18  Fârâbî, a.g.e., s. 75-98.
19  Kemal Sözen, “Fârâbî’de Akıl ve Aklın Önemi”, SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, V, Isparta 1998,, 

s. 66.
20 Kemal Sözen, a.g.m., s. 69-72.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 151

rü vazifesi gören akıl demek yanlış olmaz. Ayrıca insanın bi’l-kuv-
ve halde bulunan aklı, bi’l-fiil hale gelebilmek için kendisinden ayrı 
(mufârık) bir akla muhtaçtır ki, bu akıl Fa’al Akıl’dır. Fârâbî bunu 
mezkûr eserinde güneşin göze olan nispeti ile açıklar.21 Filozof, ba-
zen bu aklın Cebrâil (Rûh’ul-Kuds) olduğunu derecesinin de melekût 
olduğunu söylemektedir.22 Yani insanda aklın bulunması onun bilgiyi 
idrak edebilmesi için yeterli olmayıp bu noktada Fa’al Akıl’ın mü-
dahalesinin bulunması gerekmektedir. Amelî akıl ise insanın tecrübe 
ve duyularına dayanarak bir şeyi yapıp yapmama konusunda tercihte 
bulunmasına vasıta olan melekedir.23

Filozofumuz, bilgi meselesinde oldukça sistematik bir düşünce-
ye sahip olmakla birlikte gerek kendi dönemindeki gerekse sonraki 
dönem filozofların bilgi görüşlerinde etkisi ortadadır. Bu bağlamda 
onun en iyi takipçisi olan İbn Sînâ’ya baktığımızda bilgi meselesinde 
aynı tasnifi yaptığını görmekteyiz. Buna göre İbn Sînâ’da da nefsin 
üç mertebesi vardır. Bunlar nebâtî, hayvânî ve insanî nefstir. Nebâtî 
nefs, beslenme, büyüme ve üreme fiillerine sahip olan nefstir. Hay-
vânî nefs, beş duyu (görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma) güç-
leri veya dış idrak güçleri ile iç idrak güçleri ve hareket etme güçleri-
ne sahiptir. İç idrak güçleri ile kast edilen de ortak duyu gücü, hayâl 
ve musavvire gücü, hayâl kurma ve düşünme gücü, vehim gücü, bel-
leme ve hatırlama güçleridir. Nefsin son kısmı olan insanî nefs ise 
aklî güçlerin bulunduğu nefstir ki bu da yine Fârâbî’de gördüğümüz 
ayrımın aynısı olup nazârî ve amelî akıl olmak üzere iki kısma ayrıl-
maktadır. Nazarî akıl, bi’l-kuvve, bi’l-meleke, bi’l-fiil ve müstefâd 
yani kazanımış akıl şeklinde tasnif etmiştir.24 

Bunların yanında ona göre bilginin aşamaları duyu idraki, hayalî 
idrak, vehim idraki ve son olarak akli idrak mevcuttur. Görüldüğü 
gibi İbn Sînâ’da Fârâbî’den ayrı olarak yalnızca vehim idraki bulun-
maktadır. İlk iki idrak gücüne göre vehim idrakinde daha ileri bir so-
yutlama söz konusudur. Bu güç ile maddî olmayan ve fakat madde ile 
ortaya çıkan iyi-kötü, dostluk-düşmanlık gibi kavramların “anlamla-
rı” elde edilir. Vehim gücünde dış dünyadaki varlıkların maddelerin-
den tam manasıyla soyutlanmadığı için idrak edilen anlamlar tümel 

21 Fârâbî, a.g.e., s. 88-89.
22 Mehmet Aydın, “Fârâbî’nin Siyasi Düşüncesinde Sa’âdet Kavramı”, Ankara Üniv. İlahiyat 

Fak. Dergisi, XXI, 1973, s. 304.
23  Kemal Sözen, a.g.m., s. 72.
24  Ali Durusoy, İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAV Yayınları, İstanbul 2008, s. 
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değil de tikeldir.25

Fakat İbn Sînâ ve Fârâbî’ye göre asıl bilgi, tümelin bilgisidir. Bu 
da ancak maddeden tamamen soyutlanmış olan aklî idrak ile gerçek-
leşir. Aklın bu idrâki bir dış etkenin yardımıyla gerçekleşmektedir. 
Daha önce geçtiği gibi insanî akıl, bi’l-kuvve halden bi’l-fiil hale fe-
lekler âlemindeki akılların sonuncusu olan Fa’al Akıl ile çıkmış ve 
artık metafizik alanın bilgisine ulaşmıştır. İbn Sînâ, Fârâbî’nin de de-
diği gibi “Fa’al Aklın insan aklına nispeti güneşin göze olan nispeti 
gibidir”.26 demektedir.

İbn Sînâ’nın bilgi görüşüne baktığımızda onun Fârâbî’yi 
tekrarladığını söylenmekle birlikte onun Fârâbî’den bazı noktalarda 
ayrıldığını da görmekteyiz. 

Endülüslü filozof İbn Bâcce ise, Aristoteles ve Fârâbî’nin eser-
lerini çokça okumuş bir filozof olup Endülüs’ün ilk büyük Meşşâî 
filozofu kabul edilmektedir. Diğer meselelerde olduğu gibi onun bil-
gi konusunda da büyük ölçüde Fârâbî’yi takip ettiği görülmektedir. 
Dolayısıyla o, nefsi “hayvanî,	nebatî	ve	insanî” şeklinde ayırmış, in-
sanî nefsin vazgeçilmezi olarak akla büyük önem vermiştir. Ayrıca o, 
Fârâbî’de olduğu gibi idrak kuvvetlerini duyusal idrak, hayâlî idrak, 
aklî idrak şeklinde tasnif etmiştir. Gerçek mutluluğunda son aşama 
yani aklî idrak ile mümkün olduğunu söylemektedir.27

2. 4. Siyaset Bağlamında

İnsanın var olmasındaki yegâne gayenin mutluluğa ulaşmak 
olduğunu, bundan dolayı da onun yaptığı her şeyi mutluluğu 
elde etmek niyetiyle yaptığını söyleyen Fârâbî, insanın mutluluk, 
dolayısıyla mükemmellik için çabalarken ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere diğer insanların yardımına muhtaç olduğunu ifade etmektedir. 
Bunun yanında o, müstefâd akıl seviyesine gelmiş olan aklı ile 
de mükemmelliği elde edebileceğini ifade etmektedir. Varlıklara 
şekillerini veren Fa’al Akıl’ın bir de insan aklını aydınlatarak Allah’ın, 
sa’âdetin ve diğer ruhanî varlıkların idrak edilmesini sağlamak gibi 
bir işlevi de bulunmaktadır.28

25  Ali Durusoy, a.g.e., s. 173.
26  Fârâbî, a.g.e., s. 88-89; İbn Sînâ, en-Necât, trc. Kübra Şenel, Kabalcı Yayınları., İstanbul 

2013, s. 178.
27  Hasan Özalp, “Endülüs’te Aklî Düşünce”, İslâm Felsefesi Tarihi, II, ed. Bayram Ali Çetinkaya 

Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 116.
28  Mehmet Aydın, a.g.m., s. 304.
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Fârâbî’nin siyaset felsefesinin çıkış noktası, tam olarak “sa’âdet” 
konusu üzerine kurulmuş olup buradan hareketle o, şehirleri erdemli 
şehir ve bu şehrin zıddı olan erdemsiz şehirler olarak ayırmıştır. Er-
demsiz şehirler şunlardır: Câhil şehir, bozuk şehir, karakteri değişmiş 
şehir, doğru yolu bulamamış dalalet içinde olan şehirdir. Erdemli şe-
hirleri de kendi içinde büyük, orta ve küçük olarak ayıran filozof en 
yüksek mutluluğa yalnızca erdemli şehirlerde ulaşılabileceğini ifade 
etmektedir. Mükemmel şehrin tanımını ise içinde bulunan insanları 
birbirlerine mutluluğu elde etmek için yardımda bulunan toplumlar 
olarak yapmaktadır. Fârâbî, bu şehri canlı bir bedene benzetir. Nasıl 
ki, bedenin kuvvetleri içinde bir amir kuvvet ve onun yardımcıları var 
ise ve bu kalp gibi önemli bir vazifesi bulunan organ ise aynı şekil-
de şehirlerin yönetiminde de bir amir ve ona yakın olan yardımcıları 
bulunmaktadır. Bunun yanında, kalp bedende diğer organlardan önce 
olup sonrasında da onlarda meydana gelen aksaklığı gidermekte ise 
aynı şekilde şehrin yöneticisi de halkından önce meydana gelmekte 
ve şehirdeki aksaklıklara müdahale etmektedir. Ona göre, bu yönetici 
sıradan bir insan olamaz. Şehrin reisinin neredeyse Fa’al Akıl ile bir 
olmuş bir ruha sahip olmasının yanı sıra filozofun mezkûr eserinde 
zikrettiği vasıflara da sahip olması gerekmektedir. 29

Filozofumuzun halefi olan İbn Sînâ’nın da siyasete dair görüş-
lerinin benzer şekilde olduğu görülmektedir. İslâm düşünürlerinde 
mutluluk (sa’âdet) kavramı ile ifade edilmiştir. Fârâbî’nin siyasî gö-
rüşlerinde merkezi bir yer işgal eden bu kavram, İbn Sînâ felsefesin-
de de benzer bir konumdadır. İbn Sînâ’ya göre insanın bütün yapıp 
etmelerinin en yüce gayesi gerçek mutluluk (es-Sa’âdetü’l-Kusvâ)
tur. Bundan dolayı o, insanın mutluluk anlayışını nefs konusunda ele 
almıştır. “İbn Sînâ, yetkinliğin ve mutluluğun	kazanılması	konusunda	
fiziki	alanda	amelî	akıl	sayesinde	bedenî	aletleri	kullanarak,	Ahlâki	
erdemleri	ameli	yetkinliği	elde	etmesinin	ardından	insânî	akıllar	mer-
tebelerini,	sırasıyla	kat	ederek	Fa’al	Akıl	ile	“ittisâl”	adı	verilen	bir	
birleşmeyle	de	gerçek	anlamda	“sa’âdet”in	gerçekleşmesinin	müm-
kün	olabileceğini	benimsemiştir.”30 

29  Fârâbî, a.g.e., s. 99-112.
30 İbrahim Hakkı Aydın, “İbn Sînâ’da Erdemli Yaşam”, Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, S. 

29, Erzurum 2008, s. 4-5.
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Görüldüğü gibi hem Fârâbî hem de İbn Sînâ siyaset felsefelerinde 
akıl kavramının üzerine durmuşlar ve insanı mutlak iyiye götürecek 
olanın akıl olduğunu ifade etmişlerdir.

Fârâbî’nin siyaset felsefesine dair üzerinde durduğu hususların 
İbn Bâcce’de de yansımasını görmekteyiz. O, insanın aklını kullana-
rak yaptığı eylemlerinin ideal eylemler olduğunu ifade etmekle aklın 
insan için önemine vurgu yapmaktadır. Bunun yanında o, insan için 
gerekli olan toplumu yapı itibariyle erdemli ve erdemsiz olarak iki 
sınıfta değerlendirmektedir. Her ne kadar o, Fârâbî’nin Kitâbu	Ârâu	
Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla	 ve es-Siyâsetü’l-Medeniyye adlı eserlerini 
görüşlerinin kaynağı olarak zikretmese de onun siyasi düşünce yapısı 
incelendiğinde bu kitapları okuduğu anlaşılmaktadır.31 

Fârâbî’nin eserinde ele aldığı bir başka mesele de din ve felsefe-
dir. O, din ve felsefenin gerek amaç gerekse içerik bakımından aynı 
olduklarını dolayısıyla ayrı düşünülemeyeceklerini ifade etmekte-
dir.32 Fârâbî, din ile felsefeyi uzlaştırmak adına dini felsefeye göre 
değerlendirmekle felsefenin içinde dine yer açmaya çalışmaktadır. 
Böylece o safını felsefe tarafında tutmuş, dini felsefe ile anlamaya 
ve anlamlandırmaya çalışmıştır. Dolayısıyla onun, düşüncesinde 
din ve felsefe birbirinden farklı şeyler olmayıp onların çatışması da 
söz konusu değildir. Yalnız Fârâbî, dini felsefenin içinden sayarken 
dinin varlığını yok saymıştır da diyemeyiz. Zira o, dinin ve felsefenin 
amacını iyi tahlil edip sonrasında böyle bir kanaate sahip olmuştur. 33

Bu konuda İbn Sînâ, Fârâbî’nin aksine dine felsefeden daha ya-
kın durarak, imanın aklı tamamladığını savunmaktadır. İman ile akıl 
arasında şu üç bakımdan ilişkinin var olduğunu ifade etmekle de 
Fârâbî’den ayrılmaktadır.

1. İman ile aklın alanları birbirinden farklıdır.

2. İman, aklı kuşatır durumdadır.

3. İman, aklı bir fiil olarak tamamlar. 34

31  Hasan Özalp, a.g.m., s. 117-118.
32  Şenol Korkut, a.g.m., s. 158.
33  Yaşar Aydınlı, Fârâbî, İSAM Yayınları, İstanbul 2008, s. 159-172.
34  Necip Taylan, Ana Hatlarıyla İslâm Felsefesi Kaynakları-Temsilcileri Tesirleri, Ensar Yayınevi, 

İstanbul 2011, s. 204.
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Din-felsefe ilişkisi bağlamında İbn Rüşd’ün görüşlerine baktığı-
mızda ise onun hakikatin hakikate ters düşmeyeceği düşüncesinde 
olduğu görülmektedir. Nitekim o, Faslu’l-Makâl adlı eserinde din ve 
felsefe için “sütkardeş” ifadesini kullanmaktadır.35

İbn Rüşd, din-felsefe diğer bir ifade ile vahiy-akıl meselesine 
dair görüşlerinde öncelikle aklın gerekliliğini ispatlamak üzere 
Kur’an ve sünnetten deliller getirir. Zaten o, konuya felsefenin din 
açısından konumunu belirleyerek başlamakta ve “felsefe, var olanlara 
bakmak ve (varlıkların) Sânî’e (Tanrı’ya) delaletini araştırmaktır.” 
demektedir. Ayrıca o, bu ilmin bilinmesinin şer’an vâcip olduğunu 
söylemektedir. Nitekim ayet-i kerîmede “Ey basiret sahipleri ibret 
alın!” (Haşr, 3) geçtiği üzere şeriat var olanları akıl ile değerlendirmeyi 
zorunlu kılmaktadır. 36  İbn Rüşd konuya girişi bu şekilde yaptıktan 
sonra devamında din-felsefe uzlaşması için çözüm yolunu dinde 
bulmaktadır. Daha açık bir ifade ile o, hem zâhirî hem de bâtınî yönü 
olan nassların arap gramerine uygun olarak te’vil edilebileceğini 
ifade etmektedir. Dolayısıyla o, felsefe için dinde te’vîli gerekli 
görür. Bunun yanında o, te’vil ile neyi kastettiğini açıklamış ve te’vîl 
yapabilmek için gerekli şartlar öne sürmüştür.37

Siyaset felsefesinin içinde değerlendirebileceğimiz bir diğer önem-
li husus da peygamberlik (nübüvvet) ve vahiy meselesidir. Fârâbî’nin 
bilgi felsefesinde akıldan sonra üzerine durduğu ikinci yeti ise tahay-
yül yetisidir Ona göre tahayyül yetisi tam olan bir kimse Fa’al Akıl ile 
her hangi bir çaba göstermeksizin ittisal kurabilmekte ve bunun neti-
cesinde vahye muhatap olmaktadır. Bu yeti ise seçilmiş kimseler olan 
peygamberlerde bulunmaktadır. Bunun yanında müstefâd akıl seviye-
sine gelmiş bir akıl, beşeri gayreti sayesinde Fa’al akılla ittisal etmek-
te ve filozof kimliğine sahip olmaktadır. Bu seviyeye ulaşmış filozof 
kimse vahye muhatap olmasa dahi metafizik hakikatinin bilgisine 
yani peygamberin aldığı vahyin özüne sahip olmaktadır. Peygamber 
kimse, fizik âlemdeki duyusalları idrak edebildiği gibi metafizik âlem 
ile şimdiki ve gelecekteki tikelleri de kolayca idrak edebilmektedir. 
Dolayısıyla bu kimse en üstün insan ve en yüksek mutluluğa ulaşmış 
bir kimse olup diğer insanları mutluluğa ulaştırmak üzere tebliğ ile 
görevlendirilmiştir.38

35  İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl Felsefe-Din İlişkisi, nşr. ve trc. Bekir Karlığa, İşaret Yayınevi, İstan-
bul 1999, s. 75, 115.

36 İbn Rüşd, a.g.e. s. 64.
37  İbn Rüşd, a.g.e., s. 34-37.
38  Şenol Korkut, a.g.m., s. 150-156.
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İbn Sînâ, Fârâbî’de olduğu gibi filozofun aklî bilgisi ile 
peygamberin vahyî bilgisini Fa’al Akıl’a bağlamaktadır.39 Fakat onun 
peygamber anlayışına baktığımızda sezgi yetisi üzerine durduğunu 
görmekteyiz. Zira sezgi yetisi, bilinmeyenin bilgisine bir anda, çaba-
lamadan ulaşmaktır. İnsan bu yeti sayesinde hiçbir çaba göstermeden 
Fa’al Akıl ile ittisal edebilir ve metafiziğin hakikatine ulaşabilir ki bu 
kimseler peygamber kimselerdir. Fakat peygamber dışındaki insanla-
rın hakiki bilgiye ulaşabilmesi için aklın bütün mertebelerini tamam-
laması ve bunun için de çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bu kimseler 
de filozoflardır.40

Görüldüğü üzere her iki filozofta peygambere en üstün akıl sahibi 
ve en yüce mutluluğa ulaşan insan olarak bakmalarına rağmen İbn 
Sînâ’nın Fârâbî’den ayrıldığı nokta yok değildir. Nitekim İbn Sînâ’ya 
göre bir kimse hakiki bilgiye ulaşabilmek için aklın bütün mertebe-
lerini geçmesi gerekirken peygamber için durum böyle değildir. Zira 
peygamber, aklın derecelerinden geçmese dahi vahye muhatap olabi-
lir dolayısıyla hakiki bilgiyi elde edebilir. Çünkü peygamberin böy-
le bir çabaya ihtiyacı yoktur. O’nun aklı, Fa’al Akıl’la ittisâl halinde 
olup her an her bilgiyi almaya hazırdır.41 Fârâbî ise peygamberin de 
filozof gibi aklın mertebelerini tamamlaması üzerine durmaktadır.

2. 5. Ahlâk Bağlamında

İslâm düşüncesinde ahlâk ilminin teşekkül edip sistemleşmesinde 
Fârâbî’nin ahlâk anlayışının öncü bir rolü vardır. Bilhassa Kitâbu	
Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla	adlı eserinde ahlâk ilmi ile ilgili orta-
ya koyduğu düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Fârâbî’nin ahlâk 
anlayışı temelde Aristoteles’in görüşlerini takip ettiğini görmekteyiz.

Fârâbî mutluluk konusuna psikolojinin içinde değinmiş olmasına 
rağmen bu konuya siyaset bölümünde detaylı olarak yer vermiştir. 
Zira asıl gayesi ahirette mutluluğa ulaşmak olan insan, bu mutluluğa 
ancak toplumda yani şehirde ulaşabilir. Bu nedenle o, şehirleri gaye-
lerine göre tasnif etmiştir. Buna göre iyiliğin ve mutluluğun amaç edi-
nildiği toplumlara erdemli toplumlar derken kötülüğün hâkim olduğu 
toplumlara ise erdemsiz toplumlar demiştir.42

39  Bilal Kuşpınar, İbn Sînâ’da Bilgi Teorisi, Düşünce Eserleri Dizisi, İstanbul 1995, s. 148.
40  Ömer Mahir Alper, “İslâm Felsefesinde Altın Çağın Başlangıcı: İbn Sînâ ve Felsefesi”, İslâm 

Felsefesi Tarihi, I, ed. Bayram Ali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 196-197.
41  Bilal Kuşpınar, a.g.e., s. 148-150.
42  Fârâbî, a.g.e., s. 99-112.
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Filozofumuz mutluluğu iki kısma ayırmıştır. İlki, mutlu olması 
başkasına bağlı olmayan varlıklar olup bu mutluluk Tanrı’nın mut-
luluğudur. İkincisi ise mutlu olmak için başka varlıklara muhtaç olan 
varlıklardır ki insanın mutluluğu da bu türden bir mutluluktur. İnsanın 
mutlu olmak için hariçten bir varlığa ihtiyacı vardır ki bu varlık Tan-
rı’nın görevlendirdiği Fa’al Akıl’dır. Dolayısıyla kuvve haldeki insan 
aklı Fa’al Akıl’la ittisal neticesinde bi’l-fiil akıl hale gelir. Böylece 
insan mutluluğu (es-Sa’âdetü’l-Kusvâ) elde etmiştir.43

Dolayısıyla Fârâbî’ye göre fâzıl bir şehirde yaşamaması durumun-
da yani toplumsal bir düzenin olmadığı bir ortamda mutluluğa ulaş-
ması mümkün olmadığı gibi fizik âlemdeki insanın metafizik âlem ile 
bağlantı kurmadan sa’âdete ulaşması da mümkün değildir.44 

Fârâbî’nin bu görüşleri daha önce de söylediğimiz gibi kendisin-
den sonra gelecek birçok filozofu etkilemiştir. Örneğin, İbn Bâcce’nin 
ahlâk görüşlerinde her ne kadar adını zikretmese de onun Fârâbî’nin 
Kitâbu	 Ârâu	 Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla ve Siyâsetü’l-Medeniyye adlı 
eserlerini okuduğu anlaşılmaktadır. Fârâbî ve İbn Sînâ gibi İbn Bâcce 
de gerçek mutluluğun, aklın Fa’al Akıl’la ittisâli sonucu meydana ge-
leceğini söylemekte ve şehir hayatının gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Onun mutluluk anlayışı sevgi temelli olup erdemli toplumlarda sevgi 
merkezdedir. Erdemsiz ya da bozuk toplumlarda ise sevgi yerine kö-
tülük hâkimdir. 45

Nasîreddin Tûsî, Ahlâka dair görüşlerini meşhur eseri	Ahlâk-ı	Nâ-
sırî’de toplamış olup bu eserinde onun İbn Miskeveyh, Fârâbî, İbn 
Sînâ’nın Ahlâk görüşlerinden faydalandığı anlaşılmaktadır. Onun 
eseri Ahlâk eğitimi, ev idaresi ve devlet yönetimi şeklinde üç başlıkta 
toplanmış olup burada bizim üzerine duracağımız kısmı devlet yöne-
timi ile ilgili olan kısmıdır. Çünkü Tûsî, devlet Ahlâkında Fârâbî’yi 
takip etmiştir. O, insanların varlıklarını devam ettirebilmeleri için 
toplum halinde yaşamak zorunda olduklarını bundan dolayı da devlet 
yönetiminin gerekliliğini ifade etmektedir. Tûsî, Fârâbî’nin ahlâkta 
esas aldığı sevgi ve adalet kavramlarından sevginin adaletten üstün 
olduğunu ifade etmekte ve insanların bir arada huzurlu bir şekilde 
yaşayabilmeleri için sevgiyi gerekli görmektedir. Ayrıca o toplumu 
Fârâbî’de olduğu gibi erdemli ve erdemsiz toplum şeklinde sınıflan-

43  Şenol Korkut, a.g.m., s. 149-150.
44  Mehmet Aydın, “Fârâbî’nin Siyasî Düşüncesinde Sa’âdet Kavramı”, Atatürk Üniv. İlahiyat 

Fak. Dergisi, XXI, s. 303-305.
45  Hasan Özalp, a.g.m., s. 117. 
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dırmaktadır. Yine onun devlet başkanında bulunması gereken şartlar 
hususunda Fârâbî’nin Kitâbu	 Ârâu	 Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla’sında 
zikrettiği şartlardan soyluluk, asil karakter, doğru yargı, kararlılık, 
sebat, zenginlik ve güvenilir yardımcılara sahip olma şartlarını be-
nimsemiştir.46

Adududdîn el-Îcî de Fârâbî’nin siyaset ahlâkından etkilenen bir 
başka filozoftur. Onun ahlâk hakkında yazdığı Ahlâk-î	Adûdiyye adlı 
risalesinin son bölümünde siyaset ahlâkı bulunmaktadır. O,bu bö-
lümde, Fârâbî ve Tûsî’de olduğu gibi devlet yönetimi ve yöneticinin 
meziyetlerinden bahsetmektedir. İnsanların bir arada yaşamaları için 
sevgi ve adaletin gerekli olduğunu söyleyen Fârâbî’nin görüşlerine 
paralel olarak bir arada yaşayabilmenin sevgi ile olabileceğini ifa-
de eder. Fârâbî varlıkları yöneten, yönetilen ve hem yönetip hem de 
yönetilenler şeklinde bir ayrım yapmıştır. Aynı ayrımı biz Îcî’de de 
görmekteyiz. Zira o, risalesinin siyaset ahlâkı bölümünde devletin 
başkan, başkana yardımcı olan ve hem yönetip hem de yönetilenler 
(ikincil başkanlar) ve halk olarak belirlemiştir. Devlet başkanında 
bulunması gereken nitelikleri de Tûsî aracılığıyla Fârâbî’ye dayan-
maktadır. Bu nitelikler, soyluluk, asil karakter, doğru yargı, kararlılık, 
sebat, zenginlik ve güvenilir yardımcılara sahip olmaktır.47

Sonuç

Fârâbî’nin, Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla adlı eserinde en 
temelde varlık ve siyaset felsefesi olmakla birlikte bunların yanında 
metafizik, epistemoloji, din-felsefe ilişkisi, peygamberlik ve vahiy, 
Ahlâk gibi felsefenin ana problemlerini de ele almıştır. Filozofun 
son dönemlerinde yazdığı bu eser onun düşüncelerinin neredeyse 
tamamını ihtiva etmesinden dolayı İslâm düşünce tarihinde mühim 
bir yere sahiptir. Görüşleri kendisinden sonraki filozoflar tarafından 
canlı tutulmakla birlikte savunucuları ile Osmanlı düşünce dünyasına 
intikal ettirilmiştir.

Fârâbî’nin Kitâbu	Ârâu	Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla	adlı eseri İslam 
düşüncesinde birçok filozofun düşünce dünyasına ışık tutmakla etki-
leri günümüze kadar süre gelmiş bir eserdir. Makalemizde Fârâbî’nin 

46  Murat Demirkol, Nasîreddin Tûsî’nin Ahlâk Felsefesine Etkisi, Fecr Yayınları, Ankara 2011, 
s. 17-21.

47  Müstakim Arıcı, “Adududdîn el-Îcî’nin Ahlâk Risalesi: Arapça Metni ve Tercümesi”, Kutad-
gubilig Felsefe Bilim Araştırmaları, 2009, s. 144-146.
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filozofları etkilediği hususların yanında ayrıldığı noktaları da verme-
ye çalıştık ki kendisinden sonra gelişen felsefî yapıda onun ve mezkûr 
eserinin konumunu belirlemek istedik.
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“NURETTİN TOPÇU’DA DİN FELSEFESİ”

BAHAR SARIŞEN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet 

Nurettin Topçu’nun din felsefesinin zeminini hareket felsefesi 
oluşturur.  Zira Topçu, inanç-iman ilişkisi probleminde inancı ‘‘ Ben-
liğin eşya üzerindeki hâkimiyeti’’ olarak tanımlar. Bu tanımdan hare-
ketin, Topçu felsefesinin çıkış noktası olduğu aşikârdır. Topçu,  Sor-
bonne ‘da yapmış olduğu ‘’Uysallık ve İsyan’’  adlı doktora teziyle 
20. asır filozoflarından Blondel’ den mülhem olarak hareket felsefini 
ortaya koyar. Hareket felsefesi, insanın yönelmek istediği tabiatüstü-
ne ruhun faaliyeti ile ulaşılabileceğini ortaya koyar. 

Topçu’ya göre insan ancak hareket etmekle hür olur. Zira hareket 
bizi değiştirmiştir. Ve insanın kendini tanıması da hareket içinde ger-
çekleşir.

Topçu felsefesini oluştururken Blondel’in hareket felsefesinden,  
mistik manada da Louis Massignon (1883-1962) ’un İslâmî tasavvufa 
bakışından etkilenmekle beraber düşüncesinin temeline her ilahi ha-
reketin aşkla başladığını düşünen Mevlana ve Hallaç’ı koyarak Blon-
del felsefesini daha da ileri götürmüştür. Dünyayı ve kendini tasavvu-
fi bir çıkışla özgürleştirmiştir.
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Topçu’nun hareket felsefesiyle yapmak istediği,  hareketinin sı-
nırlı ve sonlu olduğunu düşünen 20.yy insanına kendi hareketinden 
başlamak suretiyle hareketimizi tanrının hareketiyle birleştirip hare-
ketin sonsuz olduğunu göstermek ve determinist, makinist, pozitivist 
ve toplumcu alemin dışında bir alem keşfetmemizi sağlamaktadır. 
Topçu’nun hareketi isyana dayanır. Bu, bedenin esaretine isyandır. 
Her isyan iradenin içinde bulunduğu şartlara boyun eğmeyip başkal-
dırı olması bakımından harekettir.  Bu sebeple Topçu, bedenin tüm 
esaretlerinden sıyrılarak Allah’a ulaşılacağını ve hürriyetin gerçek-
leşeceğini söyler. İnsanı esir eden kuvvetler ona göre haz dayanışma 
hâkimiyettir. Esaretten kuruluş ilahi iradeye katılımla gerçekleşir. Bu 
da Hallaç’ın ‘’enel hak’’ esprisinde vücut bulur. 

İsyan, aşk içinde sonsuza atılarak bedenini ve ruhunu hiçe 
sayarcasına ıstıraba adanan harekettir.  Böyle bir isyanla insan hem 
ahlaklıdır, hem de varlığını Allah’ta bir an olsun yok edebildiği için 
hürdür.

Giriş

Nurettin Topçu, Blondel’in hareket felsefesine bağlanmış bir düşü-
nürdür. Hareket felsefesi 18.yy’dan beri batıda gelişen pozitivist-ma-
teryalist akımların karşısında insanlığın kurtuluşunu ahlâkî değerlerin 
yükselişinde gören spritüalist bir felsefedir. Kurucusu Blondel (1861-
1944), dinin tüm hayatımıza ait bir hareket olduğunu ve insanın her 
şeye ancak hareketlerinin ortaya koyduğu imanla ulaşacağını söyle-
mektedir.1 Blondel’in hareket felsefesiyle yapmak istediği, insanın 
tabi olarak yöneldiği tabiatüstüne ruhun bir faaliyetiyle ulaşmak ve 
irade ile hareket sayesinde tabiatüstüne ulaşmanın nasıl gerçekleştiği-
ni göstermektir. Özünde dini bir alan olan tabiatüstünün insanın soyut 
varlığında kendini gösterdiği yer ise harekettir.2 

Topçu din felsefesini oluştururken Blondel’in hareket felsefesin-
den, mistik manada da Louis Massignon (1883-1962)’un İslâmî ta-
savvufa bakışından etkilenmekle beraber düşüncesinin temeline her 
ilahi hareketin aşkla başladığını düşünen Mevlana ve Hallaç’ı koy-
muş, dünyayı ve kendini onları merkeze alarak özgürleştirmiştir.

1  Topçu Nurettin, İsyan Ahlakı, çeviren: Mustafa Kök- Musa Doğan, Dergâh yayınları, İstan-
bul 2011,  s. 20.

2  Gündoğan, Ali Osman, “Topçu ve Hareket Felsefesi”, Hece, 109, 15-22.
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Topçu, ortaya çıkardığı bu hareket felsefesiyle çağı insanının için-
de bulunduğu buhranı analiz edip tüm âleme açılan bir iman hamle-
siyle yeni bir dünya düzeni idealize etmiştir. Toplum nizamı ahlak 
temelli olduğu için onun ahlak davası isyan ahlakı adını almıştır.

TOPÇU’DA İSYAN

İsyan, iradenin içinde bulunduğu şartlara boyun eğmeyip başkaldırı 
olması bakımından harekettir.1 Zira insanın ferdiyetini ortadan kal-
dıran her şey iradenin esaretidir. Bu anlamda kendi tabiatımız, kibir 
ve gurur, sosyal dayanışma, körü körüne itaatimizi bekleyen toplum; 
hepsi de bizi esir eden kuvvetlerdir. İrade bu gibi güçlerle mücadelede 
yetersiz olduğu için ferdiyetini kurban etmeden çevresinde gelişen bir 
otoriteye ihtiyaç duyar. Bu otoritenin bir ucunda aile varken, diğer 
ucunda ilahi iradeye katılmak söz konusudur.2 

Topçu, iki tür isyandan bahseder: Birincisi Stiner’in anarşizmi, 
Rousseau’nun toplum kaynaklı her şeyi inkâr eden hasta ferdiyetçili-
ği ve Schponhauer’in kötümser iradeciliği. İkincisi ise ferdî iradenin 
kendi eksikliğini gidermek için ilâhî iradeye katılması, Allah’ın in-
sandaki bir hareketi, onun bize karşı isyanıdır.3 Topçu ise bu ikinci 
kısım isyanı mistik bir kimlikle bütünleştirip Hallaç’ın imanıyla so-
nuçlandırır.

Topçu, din felsefesini ifade ettiği İsyan Ahlakı adlı eserinde ah-
lak anlayışını ortaya koymazdan evvel ahlak probleminin nasıl ortaya 
çıktığını belirtir ve sonra tek tek mevcut ahlak sistemlerini inceler. 
Ahlak sistemlerini; akılcı, deneyci, sosyal dayanışmacı ve dini ahlak-
lar olarak dörtlü tasnife tâbi tutar.

 
AHLAK PROBLEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Hareket insan varlığının cevheridir. İnsanı anlamak hareketini 
anlamaktan geçer. Hareket bir zorunluluk olmasıyla Ben’e rağmen 
kendini gerçekleştirir. Dolayısıyla hareketin isteyen ve istenilen irade 
olmakla iki ayrı ucu vardır. İşte hareket de bu iki iradenin birbirleri-

1  Topçu, a.g.e, s. 21.
2  Topçu, a.g.e, s. 21.
3  Topçu, a.g.e, s. 22.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 163

ne eşitlenmesi amacını güder. Buna bağlı olarak insanın amacı kendi 
kendine eşit olmaktır. Kendi kendine eşit olmak isteyen insan her ha-
reketiyle mükemmele özlem duyarak tabiatüstüne kadar yükselişini 
sürdürecektir. Yükselişin tabiatüstüne doğru gitmesi hareketin kayna-
ğı olan tanrının sonsuz iradesinden ötürüdür.4 Hareketimizin kayna-
ğında tanrı iradesi bulunması hareketin mevcut gücümüzü aşmasına 
imkân verir. Öyleyse aşkınlık bizde içkin halde mevcuttur. Bu sebeple 
de hareket tabiatüstüne doğru yönelme amacı taşır.

İnsan kendini ve eşyayı hareket ederek tanır. İsteyerek yapılan 
her harekette ahlakilik olduğu için ahlaklılık da isteyerek yapılan 
hareketle başlar. Bu sebeple de hareket bizâtihi iyiliktir.5 Topçu’da 
hareketin tahlili ahlak meselesinin de çözümüdür. Çünkü hareketi-
ni evrensel ölçüye uydurmayan ve tabiatüstüne yönlendirmeyen kişi 
ahlaklılığın dışında kalır. Ahlaklılığın dışındaki harekette ise irade 
esaret altındadır. O halde ahlâkî hareket evrensel iradeye yeniden ka-
vuşmak ve bu esareti aşmak olmalıdır.6 

Topçu’da ahlak sistemleri dört kısımdır: Akılcı, deneyci (tecrübî), 
sosyal ahlakçılar(dayanışmacı) ve dini ahlaklar. Topçu bu sistemle-
ri tek tek ele alıp değerlendirmeye tabi tutar. Akılcı ahlak sistemleri 
hayatın gayesini aklın ortaya koyacağı genel kurallardan çıkarabili-
riz7 derler. Bu akılcı filozoflar fazilet ile bilgiyi aynîleştirmişlerdir. 
Mesela Sokrates “İyiliğin bilgisi zorunlu olarak onun uygulanmasını 
da beraberinde getirir. Kötülük bir bilgisizliktir, kimse bilerek kötü-
lük etmez.”8 demekle insanın ahlaklı kılınmasında öğretmeyi yeterli 
görmüştür. Topçu’ya göre akılcılar ahlâkî gaye ile ahlâkî olguların 
bilgisini birbirine karıştırdılar. Oysa ahlâkî olguların bilgisi ahlâkî ha-
reketten arta kalan şeydir; onların sebebi değil bir bakıma sonucudur.9 
Ayrıca Topçu’nun görüşüne göre ahlâkî eylemlerdeki zorunluluğu tek 
başına akıldan çıkaramayız ve bunun için üstün bir otoriteye ihtiyaç 
vardır. Bu üstün otorite de iyinin yalnızca bilinmekle kalmayıp, onun 
uygulanması esasıdır. Dolayısıyla ahlâkî tecrübe, yani iyinin yaşan-
ması onun bilgisinden önce gelmektedir. O halde ahlâkî hareket bil-

4  Hece,  109,  s. 17.
5  Topçu, a.g.e, s. 32.
6  Topçu, a.g.e, s. 33.
7  Kök, Mustafa (2006), “Nurettin Topçu’nun Felsefesi Bağlamında İsyan Ahlakı / Ahlak Sis-

temleri”, Hece, 109, 127-   137.
8  Topçu, a.g.e, s. 34.
9  Topçu,  a.g.e, s. 34.
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ginin üstündedir ve aslında o bilgisini de kendisi tayin eder.10 Topçu 
ayrıca bilmenin değil, yapabilmenin önemli ölçü olduğunu şu söz-
lerle vurgular: “İyinin bilinmesi yetmez, onun tatbiki esastır. Fazilet 
fikrine sahip olmak değil onu yaşamak gerektir.”11

Deneyci, tecrübî ahlak anlayışına sahip filozoflara göre bilgi ha-
reketin sebebi değil sonucudur. Yani ahlak insanda iyinin değeri hak-
kında bir kanaat oluşmasıyla gerçekleşir. Fakat bu kanaat sadece dü-
şünceden hareketle oluşmaz. Böyle bir kanaat için tecrübe de gerekir. 
İyiliğin gerçekleşmesini sağlayan şey, iyilik düşüncesi değildir. Zira 
kuru bir vazife fikri insanı harekete geçirmede yetersiz kalır. Yani ah-
laki hareket bilginin üstünde olduğu gibi ahlakın alanı da bilgi alanı-
nın üstündedir. Bu faydacı ahlak, acı ile hazzı sosyal faydanın ger-
çekleştirilmesine bağladı. Sosyal faydanın gerçekleştirilmesi demek 
zevkin genişletilmesi demektir ve hareketin gayesi ise ne zevk ne de 
fayda değildir. Topçu için bunlar ahlaki hakikatlerin değer hakikatle-
ri olduklarını unutarak tecrübi bir unsurdan hareket etme yanılgısına 
düşmüşler, hareketten meydana gelen iradeyi incelemek yerine haz 
ve mutluluk gibi hareketin sonucunda ortaya çıkan birtakım genel so-
nuçları incelemekle yetinmişlerdir.

Sosyal gerçekçi(dayanışmacı) filozoflar mutluluk ve faydayı 
sosyal dayanışmaya bağlarlar.  İyi olanı vazife fikriyle uzlaştırırlar. 
Hâlbuki iyilik için dayanışma olduğu gibi kötülük için de dayanışma 
olabilir.  Dolayısıyla bu bizi ahlaka götürmez.  Böyle bir söylemle 
ahlak, tesis edilmemiş, varsayım halinde kalmıştır. Sosyolojizm de 
iyilikle vazifeyi bağdaştırmaya çalışan birtakım dayanışmacılıktır. 
Fakat burada iyilik ve vazifeden birinin diğerine baskın olabilmesi 
söz konusudur. İyilik tercih edilirse faydacılık hatasına düşülür. Va-
zife tercih edilirse belirsiz ve soyut bir durum ortaya çıkar. Şayet bir 
toplumda ahlak, sosyal vazifeye itaati isteyecek kadar kendini belli 
ederse buradan ferdin vicdanını körelten uysallık ahlakı yani sosyal 
uysallık doğmaktadır.12 

Topçu, kendi ahlak felsefesini dini bir sistem içinde ele almakta-
dır. “Biz, ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını koyu-

10  Topçu, a.g.e, s. 35.
11  Uçan, Hilmi (2006), “Nurettin Topçu’nun Düşlediği Ahlak ve Toplum”, Hece, 109, 84-91
12  Topçu, a.g.e, s. 36.
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yoruz.”13 Demektedir. Mevcut ahlak sistemleri sorumluluk kavramı-
nı menfi açıdan ele alıp aynı zamanda onu kötü bir hareketin sonucu 
olarak değerlendirmektedirler. Hâlbuki Topçu felsefesinde sorumlu-
luk müspet bir kimlik kazanmaktadır. Ve belki de hareketin sonucu 
olmayıp sebebini oluşturmaktadır.14

Topçu felsefesinde hareketin isyan adını alması ancak kendinde 
düzenin tutkun iradesini taşımakla olur ve bu düzen isyanın yöneldiği 
düzenden tabiatıyla daha üstündür. Buradan anladığımıza göre sadece 
isyan için isyan ya da sırf inkâr, köklü ya da kısmen anarşizm bunla-
rın hepsi isyanın inkârıdır. Hallaç’ın mistik hareketinin amacı da ilahi 
iradeye teslimiyet yoluyla bencil ve hoyrat benliğe ilgisiz kalmak hat-
ta ona karşı koymak olmakla onun isyanı gerçek isyandır.

Hallaç’taki bu benlikten ve onun arzularından tamamen kurtul-
mak, vazgeçmek tabiatüstü bir varlığa atılış hamlesidir. Ve elbette 
tabii varlığına hükmederek daha üstün bir düzene yönelen hareket 
isyan adını alır.

Hallaç’ta hürriyet tüm mevcudata esirlikten kurtulmadır. Topçu 
için Hallaç’ın isyanı dini-mistik isyana dâhildir. Zira diğer isyanlara 
kıyas ettiğimizde şayet fert bencillik davası güderse bundan anarşizm, 
sosyal dayanışmayı öne çıkarırsa da buradan uysallık çıkar. Topçu ise 
her iki isyanı da aşıp Blondel’in “Hareket insan ile Allah’ın terkibi-
dir.” sözüyle ferdin Allah’a atılış hamlesi olan isyan kavramı üzerine 
felsefesini bina etmektedir.

Topçu, kendi isyan kavramının içine hürriyeti de dâhil eder. Ve 
hürriyetin varlığını şöyle delillendirir: “Eğer uysalların yanında is-
yancılar da varsa ve bazı ruh dünyasının kahramanları kendilerini is-
yankâr olmakla suçlayan insan yığınlarının aksine ıstırabı istirahate 
tercih ediyorlarsa insan hareketlerindeki bu çelişki toplum içinde bile 
akıntıya göğüs geren fertlerin, esaretin yanı sıra hürriyetin bulundu-
ğunun en açık delilidir.”15 Tam ve gerçek hareket önce hareketin sa-
hibi olan insanda başlar hareket iradeli bir hâl alır. Hareketin bize 
göre konumu anarşizm, ilahi iradeye göre ise uysallıktır. Dolayısıyla 
harekette ulûhiyet ve insanlığımız birliktedir. Yani bu harekete Al-

13  Topçu, a.g.e, s. 37.
14  Topçu, a.g.e, s. 24.
15  Topçu, a.g.e, s. 39.
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lah’ın katılımı söz konusudur. İşte insan isyan hareketiyle Allah’la 
birlikte olmakta, insanın iradesi Allah’ta kaybolmaktadır. Hallaç’ın 
“ene’l-hak” sözünün esprisi de budur.

Topçu’nun hareket felsefesi batıda Blondel felsefesi ile İslam ta-
savvufundaki vahdet-i vücut öğretisinin birleşimidir. Ve yapmak iste-
diği de hareketinin sınırlı ve sonlu olduğunu düşünen 20.yy insanına 
kendi hareketinden başlamak suretiyle hareketimizi tanrının hareke-
tiyle birleştirip hareketin sonsuz olduğunu göstermek ve determinist, 
makinist, pozitivist ve toplumcu alemin dışında bir alem keşfetme-
mizi sağlamaktadır.  Bu keşfedilen âlem içinde bulunduğumuz âleme 
isyanı emredip, özümüzdeki isyan yaşamamızı sağlıyor. İnsanı özgür-
leştirmek de ahlakın özündeki isyanı harekete geçirmek ve bu ahlakı 
diriltmekle olur.

Topçu, kendisini isyan ahlakına götüren süreçte öncelikle hürri-
yeti ele alır, daha sonra iradenin esareti olan haz, dayanışma ve hâki-
miyeti insan fıtratından kaldırma tasavvuruyla sorumluluk dâhilinde 
ahlaka yani isyan ahlakına gider. Zira bu eserin tezine göre iradenin 
eseri olan her hareket mükemmele doğru bir hasretliktir. Hareket iste-
yerek yapıldığında ahlaka, başkaldırı da ahlak ile yapıldığında isyana 
dönüşür. İsyan ahlakı ise iradeyi esir eden dış güçlere karşı mutlak bir 
başkaldırıdır. Bu da “ene’l hak” kavli içinde Allah’ın insandaki hare-
keti, Allah’ın insandaki isyanıdır. Böylece hareket evrensel nizama 
katılmakla evrenselleşmiş, Allah’a ulaşmış olur.16 

HÜRRİYETTEN İSYAN AHLAKINA

Topçu, felsefesinde hürriyet-determinizm bütünlüğünü savunmak-
tadır. Ona göre hürriyeti ortadan kaldırmakla hareketlerde bir kendi-
liğinden oluş söz konudur. Aynı şekilde determinizm yok edildiğinde 
de hareketlerde de makina hareketleri misali mutlak bir hürriyet çıkar. 
Hürriyetin bize sağladığı şey dışımızdaki mevcut determinizm yerine 
benliğin determinizmini koymaktır. Çünkü bu hürriyetin de gösterge-
sidir. Topçuya göre sorun benliğin hür olup olmadığı ve sadece idrak 
eden bir alet olup olmadığını bilmektir. Ona göre şuurda bir hürri-
yet imkânı vardır ve bunu ortadan kaldırmak yaratma olgusunu yok 

16  Poyraz, Hakan, “Ahlâkın İsyanı, İsyanın Ahlâkı”, Hece, 109.  48-52.
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saymaktır. Hâlbuki bu bir gerçekliktir ve yaratma buradan çıkmıştır.17 
Şuurdaki hürriyette imkânlar çokluğu söz konusudur ve bu çokluk 
hareketin birliğine ulaşmakla hürriyet zorunlu olarak ortaya çıkar. 
Düşünce hürriyeti tayin edilmiş, hareket hürriyeti ise tayin edicidir. 
Yani bir yandan insanı meydana getirirken bir yandan da sürekli tayin 
eder. Dolayısıyla istenmiş bir hareketin anlamsız olması söz konusu 
değildir. 

Topçuya göre insan ancak hareket etmekle hür olur.”18  Zira ha-
reket bizi değiştirmiştir. Ve yine kendini tanıması da hareket içinde 
gerçekleşir. Hareketin amacını Blondel “insanı yeni bir hayat şekli-
ne doğru götürmesi gereği”19 olarak tanımlar. Hür olmak yeni bir 
hayata girmekle önce kendini sonra da eşyayı değiştirmek anlamına 
gelmektedir. Deterministler, bir insanın nasıl davranacağının önceden 
belirlenmiş olduğunu düşünürler. Biz de deriz ki evet önceden belir-
lenmiştir fakat şöyle bir ayrım söz konusudur. İnsanın yaratıcı kişi-
liğini meydana getiren cevheri mutlak olarak hürdür. Hareketleri bu 
cevher tarafından belirlenmiştir.20 Her insanın hareketi kendine hastır 
ve kendi yaratmasıdır. Böyle olmamış olsaydı insanların hareketle-
rindeki farklılığı izah etmemiz mümkün olmazdı. Ayrıca Bergson’un 
iddia ettiği gibi hareket belli bir süre içindeki bir oluşum değildir. Bu 
saf süre içinde insanda oluşum söz konusudur, hâlbuki harekette olu-
şum değil değişim söz konusudur. Hareketini evrensel olana yönelt-
mek demek, önceki halinden sıyrılmak, farklılaşmak ve kendimizden 
başka bir şeyi istemek demektir. Kendinden başka şeyi istemek ancak 
kendini aşmakla, kendine karşı gelmekle mümkündür. Blondel’in de 
ifade ettiği gibi kendinden dışarı çıkmak, orada yine kendini bulmak, 
âlemin sonsuz varlığı ile kendi varlığını birleştirmek üzere evrensel 
nizama doğru yol almak demektir. Birliğine daha çok kavuşmak iste-
yen irade asla tek başına kalmak istemeyip evrensel olmaya can atar.21 
Hareketi sağlamak için gerekli olan hürriyet Allah’ın bize ruhundan 
üflemesidir. Böyle olmasaydı gerçek hareketi yani Allah’a atılış ham-
lesini bilmiyor olurduk. Hareket benliğimizin Allah’la olan bütünlü-
ğünden doğmaktadır. Nitekim Blondel bu hususu destekler nitelikte 
şunları söyler.” Hareket, insanla Allah’ın terkibidir; ne yalnız Allah, 

17  Topçu, a.g.e, s. 67.
18  Topçu, a.g.e., s. 68.
19  Topçu, a.g.e., s. 68.
20  Topçu, a.g.e., s. 70.
21  Topçu, a.g.e., s. 71.



Öğrenci Sempozyumu168

ne yalnız insan onu değiştirebilir, meydana getirebilir ve ya ne de yok 
edebilir. İnsanın tabii hali değişmemektir. Ve değişmemek ise onun 
mukadderatının çaresiz ölümüdür.”22

İNSANIN ESİRLİĞİ 

1-HAZ

İnsanı esaret ile sonuçlandıran unsurlar haz, dayanışma ve 
hâkimiyettir. Topçu harekette asıl olanın evrensel çerçevede 
istenmiş olmasından bahsetmişti. Fakat irade istemeden önce inkârı 
gerçekleştirir. Bu ise bir nevi esirliktir. Esirlikle kast olunan ise 
özel bir nesneye bağlanmaktır. Bu da nesneye tutkunluk, bir nevi 
onun nesneyle tatmin olup harap olması demektir.  İşte irade harap 
olmamak için de nesneden beri olmayı, yani yokluğu istemelidir. 
Yokluğu istemesi süresince kendi kendini istemekli olur. Ancak 
böylelikle harekette menfaat gütmezlik ortaya çıkar. Topçu’ya göre 
de insan hareketi sayesinde elde edilmiş nesneye değil, bizzat kendi 
hareketine bağlanmalıdır.

Epikür için “haz bütün varlıklar için gaye olsa gerektir; zira her 
canlı daha doğar doğmaz akıl işe karışmadan tabiatı gereği haz al-
maktan hoşlanır, acıya karşı da isyan eder.”23 Topçu’ya göre bu fi-
kir tabiat kanuna aykırıdır. Zira tabiat canlılara haz duymayı değil 
de türünün mükemmelliğini vermiştir. Dolayısıyla tabiat tüm canlı-
larda hazzı harekete tabi kılar. Hazzı hareketin gayesi yapmak hare-
kete sonsuza doğru bir gelişme imkânı vermeyip onu başladığı yerde 
durdurmak demektir. Bununla beraber haz irade eksikliği sebebiyle 
ortaya çıkmaktadır. Hareket için imkân bulamayan hayat, kendisin-
deki hazları öne çıkarır. Hazzın hareketin amacı kabul edilmesi irade 
faaliyetlerinin kaybolması demektir. Hazdan doğan ahlak bozucu giz-
li unsur kendi zorunlu sonucu olarak, hareketin ölümüne sebep olur.24

2- DAYANIŞMA 

Topçu iki tür dayanışmadan söz eder: Birincisi, insanın yaşamak 
için, hareket için başkalarıyla dayanışmayı kabul etmesidir. İkincisi, 
yeni güçler meydana getirmek için dayanışmayı kabul etmesidir. Bi-
rinci kısım dayanışma için ferdin kendisine mecbur olduğuna inanı-

22  Topçu, a.g.e., s. 72.
23  Topçu, a.g.e., s. 74.
24  Topçu, a.g.e., s. 76.
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lır. Hâlbuki fert için dayanışmanın sağladığı yararlardan önce önemli 
olan ferdi hareketin genişleyip yayılmasıdır.  Bu dayanışmanın ka-
bulü ferdin kendi tabiatına esirliğidir. Buna ilave olarak da topluma 
karşı vazifelerini yerine getireceğinden ikinci bir defa daha esirdir. 
Çünkü dayanışma içinde olmak demek herkesin herkese karşı so-
rumlu olması demektir. Dayanışma genel olarak iş bölümü kaynak-
lı ortaya çıkar. Hâlbuki buradan başlamak suretiyle bu fert için her 
alanda olmak üzere bir baskı oluşturur. Bu baskı ortamında ise fertin 
hürriyeti tamamen esaret altındadır. Bu baskı ferdin vazifesinin kendi 
iradesi dışında bir irade tarafından tayin edilmesinden mütevelliddir. 
Yani genel irade ferdi iradeyi kendi içinde bir anlamda eritmektedir. 

Dayanışmanın sonuçlarına gelince de bir yandan ferdin hürriyetini 
elinden alır, bir yandan da onu sürü olmaya, yığın olarak yaşamaya 
maruz bırakır. Kendi kurduğu bir dayanışma sisteminde toplum kendi 
kendini imha etmektedir. 

Topçu dayanışmanın zorunluluğundan yola çıkarak “dayanışmacı 
hareketi istemeli miyiz, eğer öyleyse onu hangi şekilde istemeliyiz 
“25sorusunu sorar. Dayanışma hareket tarafından meydana getiril-
miştir. Dayanışmanın olmasıyla insan kendi esirliğini de yaratmış 
oldu. Bundan kurtuluş ise insanın toplumun her alanında meydana 
gelebilecek hareketlerden kendini sorumlu tutması ve bu toplumsal 
hareket sistemi içinde kendi hareketini yapmasıdır. Onun hürriyeti 
ancak kendisi için giderek yaygınlaşan bir sorumluluk yarattığı ölçü-
de mümkün olur ve gerçekleşir.

3- HÂKİMİYET

Topçu, felsefesinin geneline sorumluluk kavramını koyar.  Sorum-
luluk,  hâkimiyet esaretinden kurtulmak için de anahtar kavramdır. 
Ona göre toplumda sosyal karmaşıklığın artmasıyla devletin baskı 
gücünün de artması birbirine paraleldir. Sosyal yapının genişleyip 
daha karmaşık bir hal almasıyla devlette o kadar bağımsız ve baskıcı 
olur. 

Devlet karşısında fert iki defa köledir. Öncelikle tüm fertlerle bir-
likte kanuna, sonra da sosyal dayanışma gereği diğer bütün fertlere 

25  Topçu, a.g.e., s. 83.
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boyun eğmesinden dolayıdır.26  Topçu için her ne kadar devlet bir 
baskı unsuru olsa da o yine de devlet fikrinden vazgeçemeyeceğimi-
zi, devlet olgusunu ortadan kaldıramayacağımızı söylemektedir. Zira 
hâkimiyet dayanışmanın uzantısı olduğu için öncelikle dayanışma 
fikrini ortadan kaldırmak gerekir. 

Devlet fikrinden vazgeçemediğimize göre topçuya göre bu husus-
ta yapılması gereken esirlikten kurtulmaktır. Esirlikten kurtulmak ise 
hâkimiyeti bizzat kendi ferdiyetinde kurmakla onu gerçekleştirmek-
tir. Fert, aklının, vicdanının ulaşabileceği tüm hareketlerden kendi-
ni sorumlu tutmalı ve onlar üzerinde bir hâkimiyet kurmak isteme-
lidir. Yani bizzat kendi hareketleri üzerinde hâkimiyet kurmalıdır.27 
Kısacası birey hareketini ve sorumluluğunu evrensele taşımakla 
hâkimiyet esirliğinden kurtulmuş olur.

Buraya kadar söz konusu esirliklerden kurtuluş için Topçu sorum-
luluk kavramını öne çıkarmıştı. Bundan sonraki süreçte de sorumluğa 
dayalı inanç sisteminden ahlaka, oradan da isyana sıçrama yapacaktır. 

SORUMLULUK İDEALİ

Sorumluluk topçu için hareketten öncedir. Hareket sorumluluk 
üzere yapıldıktan sonra da sorumluluk devam etmektedir. Topçu’ya 
göre sorumlu olan iradedir.28 Sorumluluğun ölçüsü aynı zamanda 
iradenin gücüdür. Çünkü sorumluluk hür bir iradeyi belirler. Hürriyet 
bize sorumluluk şeklinde yansır ve bizi eyleme geçiren, hareketleri-
mize yön veren de sorumluluğumuzdur. Hürriyet sorumluk ilişkisini 
Topçu şu sözlerle dile getirir.” Hareketten önce sorumluyuz,  fakat 
ancak hareket ederken hür oluruz. Sorumluluk hürriyetimizi bizzat 
kendimizden çıkarmak suretiyle yaratan şeydir.”29 Bu cümlelerden 
anlıyoruz ki bizler sorumlu olduğumuz için hürüz, bu sebeple de hür-
riyet sorumluluğun şartı değil sonucudur.

Topçu bu sözleriyle sorumluluğun hürriyetten önce gelmesi dü-
şüncesine de tamamen karşı durur. Çünkü sorumluluğun hürriyetten 
önce gelmesi hukuk alanından alınmıştır ve belli bir davranış tarzına 

26  Topçu, a.g.e., s. 89.
27  Topçu, a.g.e., s. 91.
28  Topçu, a.g.e., s. 97.
29  Topçu, a.g.e., s. 97.
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uyum sağlamakla hürriyet varmış gibi algılanır. Yani burada varlığı 
düşünülen hürriyet bir yasaklama neticesidir. Bu meselenin yanlışlığı 
karşısında Topçu için sorumluluk hareket için bir tayin edici haline 
gelmiştir.

İNANÇ NEDİR?

Topçu inancı hareket halinde var olan, hareket halindeki bir bilgi 
olarak tanımlar. İnanç tüm varlıkların bizzat insan benliğinde özüm-
senmesi, benlik tarafından benimsenmesidir. Topçu,  inanca sahip 
olabilmek için öncelikle saf, arıtılmış duyumlara sahip olmanın ge-
reğinden30 bahseder. İnanç gerçek ve yaşanmış bir bilgidir. O bizzat 
eşyaya sahip olmak, eşyanın insanda yaşamasıdır. İşte hakiki bir bilgi 
de budur. Topçu‘nun görüşünde düşünce –hareket-ıstırap birlikteliği-
ni ve peşpeşeliğini görmekteyiz. Ona göre insan evvela kedini değiş-
tirmek düşüncesiyle harekete geçer. Sonrasında da düşünce eylemi, 
ıstırabı beraberinde getirir. Istırapsız bir hareket de düşünce de yok-
tur. Zira  “bir şeyin ıstırabını çekmeyen onu ne tanır ne de sever.”31 
İnanç bir anlamda bizim kimliğimizdir. İnanç düzeninin sarsılması 
kişiliğin de sarsılması anlamına gelmektedir. Topçu bu görüşten hare-
ketle psikolojik rahatsızlıkları inanç sarsılmalarına bağlar.

Topçu, inançta taklide önemli bir yer verir. Zira o sosyal hayatı 
taklidin yani ferdi inancın yayılmasının mahsulü olarak görür. Aynı 
şekilde inancın evrensel yaygınlığı da taklit yoluyla gerçekleşmek-
tedir. Topçu her ne kadar inancın yayılması hususunda taklidi bir ba-
samak görse de başlı başına taklitte inancın varlığından da bahseder. 
“Önceden hazır olanlar için bir işaret yeter.”32 Demekle işaretin ge-
rekliliğinden yani taklitteki inancın mevcudiyetinden bahsetmektedir.

Topçu inanç kavramını imana doğru ilerletip buradan da isyana 
varmaya çalışmaktadır.

MİSTİK İMAN

İman, inancın devamıdır. İnanç,  özne-nesne birlikteliği olan 
bilginin üstün halidir. Topçu’ya göre iman ve inanç sadece derece 
farkıyla birbirinden ayılır. İnanç insanda var olan bir bilgi, iman ise 

30  Topçu, a.g.e., s. 123.
31  Topçu, a.g.e., s. 135.
32  Topçu, a.g.e., s. 141.
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bu bilginin süreklilik haline gelmesidir. İman inançtan insanın tüm 
hayatına ve ruhuna hâkim olmasıyla, aktifliğiyle ayrılır. 

Topçu’ya göre iman, iki sebepten ötürü mistik âleme doğru yöne-
lir, mistik âleme atılır: Birincisi insanın kendini arayışı, kendi kendini 
tanımasının gereği sebebiyledir. İkincisi de insan aklının sınırlarını 
aşıp onda bir iç aydınlanma sağlamış olmasıdır. Topçu imandaki mis-
tikliğin inancın iman seviyesine gelmesiyle elde edileceğini söyler. 
Yani inanç imana vardığında mistik bir karakter kazanır. İnanç gerçek 
hakkındaki en mükemmel bilgi, aklın en yüksek hareketidir.33 Mistik 
nitelikli bir imanda insanın hem kendisini hem de zorunlu varlığı bil-
mesi söz konusudur. İşte mistik bilgi budur.

DİNİ İMAN 

İman inançlarımızın devamıdır, bir üst basamağıdır. Yani 
bilgilerimizin tabiatüstü âlemdeki devamıdır. Bu noktada iman 
düşünce inanç ve bilgi bütünüdür. İnancın tabiatüstü âlemde yer 
alması da insanın ruhundaki Allah’a olan inancıdır. İmandaki ilahi 
iradeyi bilme ve ona ulaşma isteği sebebiyle iman mistik alana aittir, 
dâhildir.  Bu sebeple de din mistik alandan neşet etmiştir.

 Topçu en büyük mistiklerin veliler ve peygamberler olduğunu34 
söylemektedir.  Kur’an-ı Kerîm’in ibadetleri emretmesindeki gaye de 
onun Allah’la birleşmesi içindir.  Hallaç için de yaratan ve yaratılan 
arasında bil kuvve bir yakınlık mevcuttur. İnsan kendi bedeni istek 
ve arzularından kurtulmasıyla ulûhiyete yaklaşır. Bu merhalede artık 
Allah’ın emri dışında bir şeye yönelmez. İşte Hallaç için insanı halden 
hale sokan bu ruhi gerçeklik bir ilahi cevherdir.35

İMANDAN İSYANA

İsyan Allah’ın bizdeki isyanıdır. Bu isyan sebebiyle insan Allah’ın 
iradesine boyun eğer. İnsanın bu boyun eğmesi demek kendi hareketi 
yerine Allah’ın hareketini koyması dolayısıyla hür bir hareket tayin 
etmiş olması demektir. Buradan da hakiki hürriyetin Allah’a ait 
olduğu sonucu çıkar. İnsanın isyanı; kendi nefsine, arzularına ve onu 

33  Topçu, a.g.e., s. 147.
34  Topçu, a.g.e., s. 171.
35  Topçu, a.g.e., s. 173.
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esir eden kuvvetleredir. Bu ise Allah’ın bize verdiği hürriyeti tasdik-
lemekten başka bir şey olmayıp onu ortaya çıkarmaya yönelik bir ha-
rekettir. Allah bize bu hürriyeti bil kuvve verdiği için isyan etmemiz 
suretiyle ona kavuşmayı onu ortaya çıkarmamızı istemektedir. 

Allah’ın bizdeki isyanı Allahlı benliğin Allahsız benliğe karşı is-
yanıdır.  Kendi benliğine isyandan sonra insan artık evrenselliğe doğ-
ru ilerler. Zorbaların hâkimiyetine karşı isyan eder. Bunu da gerçek 
bir hâkimiyeti isteyerek gerçekleştirebilir.  Ferdin hareketiyle kendini 
aşması onun toplumu ve toplumsal baskıyı da aşmasını sağlar. Fa-
kat burada Topçu’nun kastettiği isyan Stiner’in anarşizmine, Rous-
seau’nun ferdiyetçiliğine, Schopenhauer’in kötümserliğine karşıdır. 
Bunlara karşı olmakla Allahsız ferdiyetçiliğin sosyal uysallığın ve 
anarşist ferdiyetçiliğin üstüne çıkılmış ve Allah’ın hareketini ger-
çekleştirmeye yönelen bir şahsiyetçiliğe yükselmiş oluruz.36 Topçu 
bu amaçla Hallaç’ın isyanına yani Allah’ın insandaki isyanına varıp, 
bunu ” ene’l hak “ tasdiki ile sonuçlandırır.

ENE’L HAKK’IN MANASI OLAN ALLAH’IN İNSANDA 
İSYANI

Topçu daha önce üç çeşit isyanı özetlemişti. Bunlardan farklı olan 
dinî isyanda ise irade kurtuluşu kendine isyanda görmüştü. İradenin 
kendine isyanı beraberinde Allah’a boyun eğmeyi getirmiştir. İnsanın 
Allah’a boyun eğmesi demek onun ilahi iradeye katılımıdır. Diğer 
isyan türlerinden birinde fert anarşist, diğerinde ise uysal olmakla 
kendine yazık etmiş olmaktadır. Topçu bu ikisini de reddedip gerek 
ferdiyetçiliğin gerekse de sosyolojizmin ötesine geçerek şahsiyet gö-
rüşünü yani insanın Allah’a yükselişi olan isyanı kabul eder. İnsani 
eksiklik ve yetersizliğin Allah’ta yok edilmesi, Hallaç’ın ene’l hak 
demesidir. Allah’ın varlığında kaybolmaktır. Hallaç’ın ene’l hak de-
mesi sufilere göre vahdetin sırrına ermektir.37 

Sonuç olarak Topçu ferdin yalnızca tüm iradeleri aynı şekilde be-
lirleyen bir irade karşısındaki uysallığını kabul ediyor. Âsi olmakla 
insan aynı zamanda ahlaklı olmaktadır. İnsanın ahlaklı olarak yaptığı 
isyan da hem ferdin hem de toplumun kurtuluşu demektir. 

36  Topçu, a.g.e., s. 179.
37  Topçu, a.g.e., s. 212.
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Topçu’nun diliyle isyan şudur: “İsyan, gerek fertte gerek onun ih-
tirasında kâinatın ve kendisinin hiçliğini ortaya koyan küçümsemedir. 
İsyan, aşk içinde sonsuza atılarak bedenini ve ruhunu hiçe sayarcasına 
ıstıraba adanan harekettir.38 Böyle bir isyanla insan hem ahlaklıdır, 
hem de varlığını Allah’ta bir an olsun yok edebildiği için hürdür.

 
 
 
Mine DEMİRBİLEK

Bahar Sarışen’e tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın 
Sarışen’in tebliğiyle tebliğ kısmı sona ermiştir. İlk üç tebliğin müza-
keresi için Samet Bilgin’i kürsüye davet ediyorum. Kendisi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisi. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi. Sözü kendilerine 
bırakıyorum.

38  Topçu, a.g.e., s. 209.
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II.OTURUM: Müzakere

Ar. Gör. Samet BİLGİN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Saygıdeğer hocalarım. Değerli 
arkadaşlar. Kıymetli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sayın 
Prof. Dr. Eyüp Baş hocama teşekkür ediyorum. Beni böyle bir he-
yecana ortak ettikleri için. Arkadaşların tebliğlerini değerlendirme 
imkanı verdikleri için. İlk üç tebliğ genelde İslamcılık ve İslam an-
layışı ile ilgiliydi. İlamer’de yetişmiş, bu fakülteden de mezun olma 
aşamasına gelmiş arkadaşlarımız gayet güzel tebliğler hazırlamışlar. 
4. Sınıfın meşakkatli zor bir döneminde bu tebliğleri hazırlamaları da 
gayet güzel. İlamer hususunda da ben birkaç şey söylemek istiyorum. 
İlamer’in uzun süre faaliyetlerine ara verip yeniden eğitime başladığı 
2006 yılında ilk öğrencileri biz olmuştuk. Yaz tatilinde birkaç ay ora-
da kalıp hem Arapça hem de diğer alanlarda eğitim görmüştük. Şimdi 
bugün bu konuma gelindiğini görmek, İlamer’in bu konuma geldiğini 
görmek, öğrenci sempozyumlarının üçüncüsünü hatta gelecek sene 
bunun adını değiştirip genç akademisyenler yapma planı var. Bu pla-
na dönüşmesi, bu yolların kat edilmiş olması çok güzel. 

Tebliğ sırasına göre gidecek olursak Kadriye Kambur arkadaşı-
mız bize II. Meşrutiyet döneminin İslamcılık anlayışını anlattı. Ben 
de hasbelkader yakında savunacağım tezimde o dönemle ilgili çalı-
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şıyorum. Yani II. Meşrutiyet döneminde yazılan reddiyeler üzerinde 
çalışıyorum. Biraz bu konularda da araştırmalarım var, çabalarım var, 
okumuşluklarım var. Ona göre değerlendirmelerde bulunacağım. Bir 
söz var. Ziya Paşa’ya ait olduğu söyleniyor. Müsademe-i efkardan 
Barika-i hakikat doğar diye. Yani fikirlerin çarpışmasından hakikat 
ışığı doğar diye bir söz var. Burada bizim söyleyeceklerimiz yaralayı-
cı bir eleştiriden ziyade sizlerin daha iyi gelişmeniz, daha iyi yazılar 
yazmanız, daha iyi tebliğler sunmanız ve buna şimdiden başlamanız 
ve ileriki aşamalarda böyle şeylerle karşılaşmadan daha iyi sunmanız 
içindir. Öncelikle İslamcılık konusu tabiatı gereği zor bir konudur. 
Tanımlanması zor bir konudur. Mantıkçıların bir tabiri vardır. Efra-
dını cami ağyarını mani derler. Maalesef İslamcılığı arkadaşımızın 
tebliğinde de söylediği gibi tam manasıyla tanımlamak zor. Kimileri 
bunu siyasal olarak anlıyor kimileri İslamlık dönemine dönmek gibi 
anlıyor. Zor bir konu. Arkadaşımız da elinden gelen çabayı göstermiş. 
Bu konuyu incelemeye çalışmış. Fakat burada İslamcılık tanımının 
İslamcılık kavramının tanımı üzerine çok fazla takılmış. Keşke bu ta-
nımları teorik planda verdikten sonra İslamcılık akımının hangi siya-
sal, toplumsal, kültürel şartlarda ortaya çıktığını, kimlere tepki olarak 
ortaya çıktığını çünkü bunun tepkisel olarak ortaya çıktığını kendisi 
de söylüyor. Mesela Osmanlı’nın II. Meşrutiyet döneminde içinde 
bulunduğu durum, bir yandan Balkan savaşları bir yandan Trablus-
garb’ın elden çıkışı, bir yandan Ortadoğu’daki Arap isyanları ve I. 
Dünya savaşına kadar giden süreç ve bu süreçte İslamcılık akımını 
temsil eden kişilerin görüşleri nelerdir? Biz bunları pek fazla göreme-
dik. Daha çok İsmail Kara, Yasin Aktay gibi yazarların sonradan bu 
dönemle ilgili çalışmalarından aktarmış arkadaşımız. Bunun yerine 
Mehmet Akif ne diyor –İslamcı olarak nitelendirilen kişilerden biri- 
Şah Benderzade, Filibeli Ahmet nasıl bakıyor? Şemsettin Günaltay 
nasıl bakıyor? Saydığım bu üç insan sonraki dönemlerde farklı farklı 
siyasal gruplar içinde yer almıştır. Şemsettin Günaltay biliyorsunuz 
CHP döneminin son başbakanıdır. Ve bu fakültenin kurulmasında et-
kin rol oynayanlardan birisidir. Yani İslamcı olarak kabul ediliyordu 
II. Meşrutiyet döneminde. Ama Cumhuriyet’ten sonra nasıl bir ko-
numda? Mehmet Akif nasıl bir konumda? Ferit Vecdi var o dönemde. 
Onu görüşleri neler? Neden İslamcı olarak kabul edilmiş? Ve kar-
şılarında daha çok Batıcılara karşı tepki olarak duruyor İslamcılar. 
Karşılarında Celal Nuri’ler, Abdullah Cevdet’ler bunlar mesela hangi 
yönlerden İslamcıları eleştirmişler? İslamcılar onlara nasıl cevap ver-
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mişler? Bunlara biraz değinseydik bence bizim kafamızda daha güzel 
canlanabilirdi. Çünkü biraz teorik planda –İslamcılığın tanımlarında- 
kaldı. Daha farklı kaynaklara yönelinebilirdi. Kadriye hanımın tebliği 
hakkında genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Kendisini tebrik 
ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Daha sonra Kevser Gül-
nar günümüz alimlerinden İslam hukuku profesörlerinden Hayrettin 
Karaman hakkında, onun İslamcılığı hakkında bir tebliğ sundu. Hay-
rettin Karaman hakkında ayrıca bir lisans tezi hazırladığını söyledi 
arkadaşımız. Gayet güzel sistematik bir biçimde ele aldığını gördüm. 
Hocanın hayatını vermesi, nasıl bir ortamda yetiştiğini söylemesi ve 
İslamcılık olarak adlandırılan ya da İslamcılık başlığı altında zikre-
dilen konulardaki görüşlerini ele almış. Hocanın kendi görüşlerinden 
hareketle yorumlara yer vermiş. Gayet güzeldi. Biraz sonunda eleşti-
riler getirmek istedi kendisi de. Keşke bu eleştirilerin altını doldura-
bilseydi. Hayrettin Karaman’ın yazdıklarını eleştiren yani bu görüş-
lerini eleştiren kişilerden faydalanabilseydi bu daha güzel olacaktı. 
Kevser Hanımın tebliği için söyleyecek çok fazla sözüm yok. Gayet 
sistematik güzel bir şekilde konuyu ele aldığını gördüm. Yine kendi-
sini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. 

Elif Aslandoğdu arkadaşımız biraz bize yabancı, yani Humey-
ni’nin İslam anlayışını bize anlattı. Pek çok yazarın üzerinde durdu-
ğu yani hala anlamaya çalıştığı bir devrimin önderi İmam Humeyni. 
Fakat Türkiye’de çok fazla biliniyor mu? Ben çok fazla bilindiğinin 
ve irdelendiği kanaatinde değilim. Derinlemesine üzerine doktora 
tezleri, bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğini de düşünüyorum. 
Fakat sözlerine başlarken bir ifade kullandı. İmam Humeyni’nin an-
layışını devrimin şekillendirdiğini söyledi. Acaba İmam Humeyni mi 
devrimi şekillendirdi yoksa devrim mi İmam Humeyni’nin anlayı-
şını şekillendirmiştir? Bunu daha iyi tespit etmek gerekir. Bana so-
rarsanız İmam Humeyni devrimin şekillenmesinde hem teorik hem 
de pratik açıdan önemli rol oynamıştır. Sonuçta devrimin başındaki 
kişidir. Genelde İmam Humeyni’nin İslam anlayışından ziyade dev-
rimin gelişme aşamaları ve sonuçları üzerinde durmuştur. Bu tebliğin 
başlığı İmam Humeyni ve İran İslam devrimi olsaydı, bu daha isabetli 
olurdu. Bence devrim tarihini, devrimin meydana gelişini burada çok 
fazla irdelemek yerine İmam Humeyni’nin İslam anlayışı üzerinde 
durmak çok daha doğru olurdu. Mesela velayet-i fakih kavramını öğ-
renmiş olduk bu tebliğ elimize ulaştığında ve burada dinlediğimizde. 
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Keşke İmam Humeyni’nin Şiilik ile ilgili kavramlara nasıl yaklaştığı-
nı, nasıl değerlendirdiğini –İslam’la ilgili bazı kavramları açıklamış-
sınız tebliğinizin sonunda- bunlar biraz daha kısıtlı kalmış. Bunlara 
da değinebilseydiniz daha güzel olurdu. Ve İmam Humeyni’ye ait 
olduğu söylenen kitaplar. Bazıları Türkçeye çevrilen 12 kitaptan söz 
ediyorsunuz tebliğinizde. Biraz daha onlardan yararlanılsaydı, onlar-
daki görüşlerden faydalanılsaydı, dışarıdan bakanlardan değil de biz-
zat kendisine giderek. Acaba bu konuda ne diyor? Satır aralarına ba-
karak nasıl değerlendirmeler yaptığını görebilseydik bizim için daha 
iyi olurdu direkt onu anlamak bakımından. Ben her üç arkadaşımı da 
tebrik ediyorum. Bu çalışmanın başarılı olmasını ve sayılarının art-
masını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum 
arkadaşlar.

Mine DEMİRBİLEK

Müzakerelerinden dolayı Sayın Bilgin’e teşekkür ediyoruz. Diğer 
tebliğlerin müzakeresi için Hüseyin Yücel’i kürsüye davet ediyorum. 
Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabi-
lim Dalı Araştırma Görevlisi. Aynı zamanda doktora öğrencisi. Sözü 
kendilerine bırakıyorum. 
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Ar. Gör. Hüseyin YÜCEL

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hoca-
larım. Sevgili öğrenci arkadaşlarım. Değerli katılımcı arkadaşlarım. 
Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Öncelikle yapılan sempozyumun faydasından daha fazla söz et-
meye gerek olmadığını düşünüyorum. Hele ki lisans seviyesindeki 
öğrencilerin böyle bir imkanı yakalamış olmaları, akademik hayatla-
rındaki ürünleri daha lisans dönemlerinde bu şekilde verimli makale-
lerle ortaya koymaları zannediyorum kendileri için de özel bir yere 
sahiptir. Bu anlamda Allah’tan niyazım şudur ki bu arkadaşlarımızın 
ve hepimizin akademik dünyada verimli, faydalı ve gerçekten insan-
lığa hizmet edebilecek ürünler verebilmemizi Allah’tan niyaz edi-
yorum. Ben Samet hocamın söylediği eleştiri konusun tekrar etmek 
istemiyorum. Eleştirilerimiz yapıcı olmak adınadır. Sizi kırmak ya da 
incitmek adına değildir. Onun için şimdiden bu açıklama aklınızda 
bulunsun. Fatma hanımla başlamak istiyorum. Din-siyaset ilişkisi ve 
İmam Maturidi örneği olarak gelmiş tebliğ benim önüme. Bu biraz 
kelam konusu neticede Kur’an-ı Kerim’deki kavramların kullanımı 
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ve bunlarla alakalı yapılan bir tebliğ. Ben okuduğum zaman faydalan-
dığımı söyleyebilirim. Bu anlamda tebliğin özetleri gayet açık ve net. 
Kullanılan anahtar kelimeler de yönlendirici. Yani birisi bu konuyla 
alakalı bir makale araştırmaya koyulduğunda herhalde arama moto-
runda çok zorlanmayacağını düşünüyorum. Makalede tarih tanımı-
nı çok iyi yaptığınızı düşünüyorum. Orijinal bir tanım olmuş. Böyle 
klasik tarih şudur, şunu ifade eder gibi değil. Devamında konu akıcı 
bir şekilde kaleme alınmış. Sistematik olarak ne anlatmak istediğinizi 
bize iletmişsiniz ve irticali bir konuşma yaptığınız için de ayrıca sizi 
tebrik ediyorum. Bununla alakalı da bir eleştirim var. O daha sonra. 
Maturidi’nin yaşadığı dönemin ayrıntılı olarak verilmesi bence çok 
önemli. Çünkü İslam düşünürlerinin hayatlarına baktığımız zaman 
onların düşüncelerin ortaya koymalarındaki en önemli unsur yaşadık-
ları çerçevedir. Çünkü bir insan ne kadar farklı fikirlerin olduğu bir 
yerde var olursa haliyle düşünme kapasitesi ve çeşitliliği o biçimde 
artacaktır diye düşünüyorum. Bu örneği Gazali için de çok rahat bir 
şekilde verebiliriz diye düşünüyorum. Onun için buraya temas etme-
niz oldukça önemliydi. Kur’an-ı Kerim, hadisler ve kitaplarla ilgi-
li desteklerinizi gördüm sıkça. Yani konuları anlatırken buralardan 
alıntılar yapmışsınız. Bu anlamda dipnotlarınız da gayet doyurucu. 
Birçok kaynağı kullanmışsınız. Yine bu konuyla alakalı bir eleştirim 
olacak. Devamında kavram açıklamalarını yapmanız gayet olumlu. 
Çünkü din ve siyasetle ilgili Kur’an-ı Kerim’in ortaya koymuş oldu-
ğu veyahut da ortaya koymuş olduğu savunulan kavramları siz açık-
ladınız. Bunların nasıl anlaşıldığını, nasıl anlaşılması gerektiğini de 
ortaya koydunuz. Bu anlamda gayet yönlendiriciydi. Ve güncel oku-
malar yaptığınızı fark ettim. Ezher Üniversitesinden birisiyle ilgili bir 
fikir ortaya koymuşsunuz. Bu da gayet olumlu bir şey. Farklı isim-
lerle desteklemişsiniz bu Maturidi düşüncesini savunan, onların dü-
şüncelerini ortaya koymuşsunuz. Bu da gayet yönlendirici. Ve farklı 
bakış açılarını ortaya koymuşsunuz. Zaman kullanımında bir problem 
yoktu takip ettiğim kadarıyla. 

Biraz da eleştirecek olursak öncelikle irticali konuşmanın bir de-
zavantajını söylemek istiyorum. Ben bunu irticaliden ziyade makale 
yazınızdaki yazım dili açısından da bir eleştiri olmasını kabul edi-
yorum. Akademik konuşma dilinde –duvara toslamak- gibi bir ifade 
gerçekten rahatsız edici olabilir. Onun için bu gibi kullanımlara dikkat 
etmek gerekir. Yine aynı şekilde makalenin özet bölümünde –bizim 
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itikat imamımız- gibi bir ifade gördüm. Siz kimsiniz gibi bir soruyla 
muhatap olabilirsiniz. Onun için bu tür ifadeleri kullanırken daha ge-
nel ifadelere yönelirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Din devlet 
ayrımını siz işlemişsiniz fakat makalenin diğer bölümlerinde işlemiş-
siniz. Bence sistematik olarak şöyle bir şey verilebilirdi. Direkt Ma-
turidi’nin konuyla ilgili görüşlerine girmeden önce Maturidi’nin bu 
kavramlardan ne anladığı, Kur’anî anlamda olabilir, hadislere dayalı 
olarak olabilir. Bunları önce bize tanıtıp ondan sonra Maturidi’nin 
bu konu hakkındaki görüşleri verilseydi zannedersem daha sistematik 
bir ilerleme olabilirdi. Ayetleri işlerken başlıklar altında işleyebilirdi-
niz aslında. Yani kavramları ihtiva eden ayetler, din-devlet ayrımını 
öne süren ayetler şeklinde bir tasnif olabilirdi. Ben sonuç kısmına 
biraz takıldım. Sonuçta Maturidi’nin bize konuyla ilgili bir bilgi ver-
diğini görmedim. Konuyla alakalı yorumunu gördüm. Bundan ziyade 
sonuç bölümünde makalenin tümünü kapsayan ve özellikle başlığın-
daki konuyu ihtiva eden şeylerin verilmesi zannedersem daha doğru 
olur. Ve en çok dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi de karşıt görüş 
göremedim ben. Bu konuda herkes Maturidi’yi destekliyor. Problem 
yok. Yani bu anlamda makaleye Maturidi’nin cevap verdiği nitelikte 
karşıt görüşler eklenip bunlara Maturidi’nin cevabı nedir? şeklinde 
bir eklenti yapılabilir diye düşünüyorum. Genel olarak dediğim gibi 
makale formatına uygun, özetler verilmiş. Başlıkların ben size ait ol-
duğunu düşünüyorum. Bir yerden alınan başlıklar değil. Onun için 
tekrar tebrik ediyorum.

İkinci konumuz Farabi el-Medinetü’l-Fadıla. Sunumu yapan Se-
vilay hanım da misafirimiz. Onun için fazla eleştirmek istemiyorum 
ama bizim de görevimiz bu. Sevilay hanımın makalesine baktığım-
da ciddi bir makale formatı gördüm açıkçası. Özetler olsun, yazım 
kuralları açısından olsun. Örneğin ben bir tek sizin makalede gör-
düm. Yukarıda isminiz verilmiş ve dipnotta kim olduğunuz tanıtılmış. 
Bence bu çok önemli bir unsur. Çünkü okuduğumuz makalenin kim 
tarafından yazıldığını, hangi akademik düzeyde olduğunu bilmek bir 
ihtiyaçtır. Yine aynı şekilde özet çok kapsamlı bir şekilde verilmiş. 
Özeti okuyan kişi makalede ne okuyacağını anlıyor aslına bakarsa-
nız. Burada benim en çok dikkatimi çeken noktalar Farabi’nin dü-
şünce sistemlerindeki kategorileri güzel ayırmışsınız. Ve hangi düşü-
nürlerin hangi kategoriden etkilendiğini de vermişsiniz. Aynı şekilde 
ölüm tarihlerinin de verilmesi hangi döneme kadar etki ettiğinin iyi 



Öğrenci Sempozyumu182

bir göstergesi diye düşünüyorum. Yanı sıra etki açısından dediğim 
gibi filozofların hangi alanlardan etkilenmiş olduğunu ben görmüş ol-
dum böylece. Yalnız bu konuda bir eleştirim olacak tabi ki. Farabi’nin 
felsefesini çok güzel ortaya koymuşsunuz. Ben makaleyi okuduğum 
zaman Medinetü’l-Fadıla’da ne geçiyor, bize ne anlatılmak isteniyor? 
Bunu tam manasıyla görebiliyorum fakat hemen bir şey eklemek isti-
yorum. Makalenin amacı bu mu olmalıydı? Bu bir soru işareti olarak 
kalabilir. Yine aynı şekilde varlıklarla alakalı güzel bir kategori yap-
mışsınız. İbn Sina’nın görüşlerini çok ciddi bir biçimde aktarmışsı-
nız. İbn Bace’den, Tusi’den, İbn Rüşd’den ve birçok İslam filozofun-
dan bahsetmişsiniz. Yine eleştiri noktasına gelecek olursak içerikle 
alakalı olarak ben başlıkla içeriği çok bağdaştıramadım bazı nokta-
larda. Şu anlamda başlığı okuduğumuz zaman –İslam düşüncesine 
verdiği ilham- İslam düşüncesinin biz hangi dönemini ele almalıyız. 
Klasik dönem mi, günümüzdeki etkisi mi, yoksa Osmanlı etkisi mi? 
Bu çok geniş bir alan olduğu için –ki makalenin içeriğine de baktığım 
zaman- zannedersem klasik dönem İslam düşüncesi İslam filozofla-
rına deseydik belki daha etkili olabilirdi. Ki bununla alakalı sonuç 
bölümünde Osmanlı dönemindeki etkilerinden de bahsetmişiz. Tabi 
ki etkisi var yok değil fakat bu etkiden bahsederken örneğin etkilenen 
filozofların hangi noktalardan etkilendiğini kaynak ve dipnotlar aracı-
lığıyla aktarılsaydı zannedersem daha açıklayıcı olurdu. Yine aynı şe-
kilde başlığı değiştirmediğimizi düşünelim. Bu başlık üzerinden gü-
nümüzdeki filozoflardan da ciddi biçimde bahsetmemiz gerekiyordu. 
Örneğin Mehmet Bayraktar Farabi’den etkilenmiş midir? İlham almış 
mıdır? Yazılarındaki çıkış noktalarında ne kadar kullanmıştır. Kitap-
larında buna bir atıf var mıdır? Bunu var ise dipnotlar aracılığıyla 
veya metin içerisinde ciddiyetle vererek aktarmanız gerekir diye dü-
şünüyorum. Bir sorum olacak. Benimsemek ilham mıdır acaba? Biz 
hep İbn Sina’nın Farabi’nin düşüncelerini benimsediğinden söz ettik. 
Acaba filozoflarımız görüşleri benimseyerek aynı görüşleri mi ortaya 
koymuşlar yoksa kendi düşünce sistemlerini oluştururken Farabi’nin 
düşüncelerinden hareketle bir çıkış noktası yakalayarak mı bunları 
ortaya koymuşlar? Bu anlamda ben çok fazla bilgi alamadım çünkü 
dediğim gibi makalenin içeriği daha çok Medinetü’l-Fadıla’nın Fara-
bi’nin düşünceleri üzerine yoğunlaşmıştı. Ama şu olabilirdi. İbn Sina 
ile sınırlasaydınız bile olabilirdi bu anlamda. Mesela Tusi diyelim ki 
hangi düşüncesinden etkilenmiş? Buna hangi kitabında yer vermiş? 
Yine aynı şekilde İbn Bace’den de söz etmişsiniz sıklıkla. Bunlar bi-



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 183

raz daha detaylandırılabilirdi diye düşünüyorum. Konunun uzunluğu 
açısından süre gayet iyiydi. Teşekkür ediyorum.

Son makaleye gelecek olursak Bahar hanım, Nurettin Topçu’da 
din felsefesi diye bir başlık okuduğumda bu başlık beni ürküttü. Çün-
kü çok kapsamlı bir alan. Yani biraz daraltılsaydı. Örneğin Nurettin 
Topçu’da Hareket Felsefesi diye ortaya konulsaydı belki daha detaylı 
bir şey olabilirdi. 

Ben düşüncelerin başlıklara ayrılabileceğini düşünüyorum. Nuret-
tin Topçu’nun bir kitabını incelediğim zaman –inşallah yanlış ifade 
etmiş olmam, beni de yanlış anlamazsınız- ama ben bir kitap özetiyle 
karşılaştım. Kitap değerlendirilip Nurettin Topçu’nun diğer kitapları 
örneğin İslam ve insan, İnsan anlayışı, varlıktan siz de söz ettiniz, 
Ahlak felsefesi, İsyan Ahlakı, Ahlak Nizamı, Mantık. Hele hele ta-
savvuf boyutundan söz ettiniz. Hallaç ve Mevlana’dan. Mevlana ve 
Tasavvuf kitaplarını hepsini kolektif bir şekilde düşünüp, yoğurup ne-
ticede bir Nurettin Topçu felsefesi ortaya çıksaydı zannedersem daha 
etkili olurdu. Ben dipnotlara baktığımda bu kitapların çoğuyla karşı-
laşamadım açıkçası. Ve sistemi takip ettiğim zaman da başlıklar size 
ait olmalı. Bu en büyük eleştirilerimden bir tanesi. İkincisi anlatımda 
hiçbir problem yoktu. Gayet akıcıydınız. Bu anlamda gerçekten rahat 
bir şekilde dinledik. Zamanı da iyi kullandınız. Ve dil kullanımınızda 
da herhangi bir problem yok. Mesela ben Nurettin Topçu felsefesinde 
işte tenkitler bakımından Spinoza ve Bergso’nun tenkitlerine de yer 
verirsiniz diye düşündüm açıkçası. Aynı şekilde inançtan bahsettiniz. 
Nurettin Topçu taklidi de önemli bir şekilde ortaya koymuş. Burada 
taklitten de az da olsa söz edebilirdiniz. Aynı şekilde inanç konusunda 
Pascal, Kant ve Hamilton’un bir takım eleştirileri var. Daha doğrusu 
Nurettin Topçu’nun onlara eleştirileri var. Bunlardan da bahsedilebi-
lirdi diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra imanda mistik ve dini ayrı-
mının yanında estetik ayrımını da koyabilirdiniz diye düşünüyorum. 
Aynı şekilde Spinoza’nın eleştirisinde özellikle hürriyet bölümünde 
–ki siz o bölümü ciddiyetle ele almışsınız- Burada bence Spinoza’nın 
eleştirisine ciddi anlamda yer vardı, diye düşünüyorum. Çünkü Nu-
rettin Topçu bunu ciddi bir biçimde ele almış. Aynı şekilde Maturi-
di makalesiyle ilgili söylemiştim. Bir karşıt görüş var mıydı? Yani 
Nurettin Topçu felsefesini günümüz filozoflarından, düşünürlerinden 
kaç tanesi benimsiyor? Hangi noktalarda benimsiyorlar? Veya hangi 
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noktalarda ciddi anlamda eleştiriyorlar? Bence bir kişinin felsefi dü-
şüncesini ortaya koyarken bunların da yanı başında olması yönlendi-
rici olacaktır diye düşünüyorum. 

Ve sonuç kısmında biraz daha toparlayıcı olabilirdik. Ama yine 
genel olarak güzel bir tebliğ başlangıçta söylediğim gibi. Akademik 
düzeyinizi ele aldığımızda sizler için gayet güzel bir çıkış noktası. 
Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Beni dinlediğiniz için de teşekkür 
ediyorum.

Mine DEMİRBİLEK

Sayın Yücel’e değerli yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. 2. 
Oturum sona ermiştir. Hepinize teşekkür ediyoruz.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM  
Oturum Başkanı:  Rumeysa Nur GÜRBÜZ 

1. Hatice KARABULUT, Suçla Mücadelenin Dini Temelleri  
2. Yunus KOCABIYIK, Medeniyetin Hayat Damarı : “KISAS” 
3. Hatice Sümeyye BEYHAN, Kapitalizm, Komünizm Ve İslam Huku-
kuna Göre Mülkiyet 
4. Yeter Meryem KURUTAŞ, İslam Hukukunda Mehir Kavramının 
Roma Hukukunda Doss Kavramı İle Karşılaştırılması 
5. Hale Şeyma CANLI, İslam Hukukunda ve Yahudi Hukukunda Miras 
6. Havvanur ALTINOK, İbrani (Eski İsrail) Savaş Hukuku İle İslam Sa-
vaş Hukuku’nun Mukayesesi 
 
Müzakere: 1. Ar. Gör. Davut EŞİT 
                    2. Ar. Gör. Hadi Ensar CEYLAN
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OTURUM BAŞKANI

Rumeysa Nur GÜRBÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Arap Dili ve Belegatı Araştırma Grubu Öğrencisi)

Değerli katılımcılar sempozyumun 3. Oturumunu başlatıyorum. 
Oturumda toplam 6 tebliğ sunulacaktır. İlk olarak Hatice Karabu-
lut, Suçla Mücadelenin İslami Temelleri adlı tebliğiyle başlayacağız. 
Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi, 
aynı zamanda İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu öğrencisidir. 
Sözü kendisine bırakıyorum.
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“SUÇLA MÜCADELENİN İSLAMÎ TEMELLERİ”

HATİCE KARABULUT

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4.Sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

Suç, insanlık tarihi incelendiği zaman her devirde, her toplumda 
var olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar suçsuz 
bir dünya tahayyül etmek mümkünse de bunun pratik olarak bir kar-
şılığı yoktur. Bu yüzden her toplum, toplum düzeninin ihlaline neden 
olan bu davranışların1 azaltılması, engellenmesi ve bireylerde suç 
işleme düşüncesinin izale edilebilmesi amacıyla kurallara, tedbirlere 
ve müeyyidelere başvurmuşlardır.

İslam hukukuna göre suç; Şari’ tarafından yasaklanan bir fiili 
yapmak veya emredilen bir fiili terk etmektir.2 Modern hukuka göre 
ise; toplum tarafından onaylanmayan davranışların kanun tarafın-
dan düzenlenip yaptırıma bağlanmasıdır.3 Her iki tanımda da ortak 
nokta, bir fiile suç denilebilmesi için ceza kanunlarında bulunması 
gerektiği hususudur. İslam hukuku ve modern hukukun ayrıldıkları 
noktalar ise; İslam hukukunun kaynağının ilahi, modern hukukun 

1  Nuri Kahveci, Hukuk Açısından Ceza Vermenin Teleolojik Boyutu, K.S.Ü.İ.F.D., sayı:2, 2003, 
s. 21.

2  Abdülkadir Udeh, Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk I, (terc. Ruhi Özcan-Ali Şafak), 
Ankara, 1990, s. 69.

3  Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2009, s.188.
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kaynağının ise beşeri olmasıdır.4 İslam hukuku ahlakı, cemiyetin 
üzerine kurulduğu temel dayanak sayarak bunun ihlalinde yaptırıma 
giderken; modern hukukta ahlaksız olan bir fiil ancak toplum düzeni-
ni bozuyorsa ceza verilmektedir.5

İnsanın ahlaki zayıflığı gibi fıtri etmenler;6 suçlunun yaşadığı 
çevredeki örf ve adetler, ailesi ve eğitim durumu gibi sosyo - kültürel 
etmenler; işsizlik fakirlik gibi ekonomik etmenler kişiyi suç işlemeye 
iten sebepler arasında gösterilmektir. İslam, insanı suça yönlendiren 
sebepleri göz önünde bulundurarak sedd-i zerai ilkesi gereği insanı 
suça götüren yolları da yasaklamaktadır. Böylece suçun işlenmesini 
bekleyip suçlunun cezalandırılması yoluna gitmektense, önce top-
lumda suça götüren şartları gidermeyi amaçlayıp bu yolları tıkamak-
tadır.7 Suçun kök ve ayrılıkları hükmünde olan vesile ve reklamlarını 
men etmekle daha suçu ortaya çıkmadan engellemeyi amaçlamıştır.8 
Cezai yaptırımlardan çok önleyici tedbirlere önem vermek ceza hu-
kuku bakımından daha kolay bir yol olmakla birlikte suça götürecek 
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sebepleri ortadan kaldırmak suçla 
mücadelede cezai müeyyideden daha etkili bir yol olarak görülmek-
tedir.9 

İslam üç yolla suçlara engel olmaktadır: Birincisi; İnsanın 
ruhi yönden terbiye edilmesi ve arındırılmasıyla olmaktadır. 
İnsanın vicdanının terbiye edilmesiyle, İslam insana, insan olduğu 
hatırlatılmaktadır. Bunun yanında ön gördüğü ibadetlerle insanın 
kalbine toplumun üyesi olma ruhunu yerleştirmektedir. İşte bu 
fikir insanın suç işleme duygu ve düşüncesine engel olmakta ya da 
suç işleme hatırından geçtiği zaman bu düşüncede ısrarlı olmasını 
önlemektedir.10 İkincisi; faziletli bir toplum oluşturarak, suçsuz olan 
kimseyi suç işleyen kişiden sorumlu saymaktadır. Böylece toplum 
bazında oluşturulan genel bir terbiyeyle suçların vuku bulmasına 
engel olunmaktadır.11 Ayrıca toplumda oluşturulan akile, kasame ve 

4  Udeh, I, s. 73.
5  Udeh, I, s. 71, 72.
6  Kemalettin Özdemir-İbrahim Hatip, İnsan Fıtratı ve Suç, Ankara, 1997, s. 14.
7  Özdemir-Hatip, s.76.
8  Musa Çoban, “Suçla Mücadele Nasıl Olmalı?”, Tefekkür Dergisi, sayı:45, Nisan, 2011, s.48
9  Talip Atmaca, “İslamda Suç ve Suçla Mücadele Yöntemleri”, Dini Araştırmalar, c.7, sayı:20, 

s. 349
10 Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, İstanbul, 1994, s. 26.
11  Ebu Zehra, s. 27.
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hisbe gibi sosyal denetim mekanizmalarıyla da bunu pekiştirmekte-
dir.12 Üçüncüsü ise; işlenen suçlara tayin edilen cezalar yoluyla suçla 
mücadele yoludur.13 Bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz.

Suçla mücadele edebilecek bir yapının kurulabilmesi için önce-
likle suçun karşılığında verilen cezalarla neyin amaçlandığı çok iyi 
tespit edilmelidir. Genel anlamda cezalar incelendiği zaman İslam hu-
kukunun korumayı hedeflediği din, can, akıl, nesil ve mal ile alakalı 
menfaatlerin ihlali karşılığında verildiği görülmektedir.14 Bir insan 
için şerefli bir hayat niteliği ancak bu beş değer korunursa mümkün 
olmaktadır. Bu yüzden bu beş esas ilahi dinlerin tamamında,15 felsefi 
sistemlerde16 ve beşeri hukukta17da korunması amaçlanmıştır. İslam 
hukukuna göre, adam öldüreme canı, içki aklı, zina nesebi, hırsızlık 
malı, irtidat ise dini koruma amacıyla yasaklanmış ve ihlalinde cezai 
müeyyidelere bağlanmıştır.18 İslam ceza hukukuna göre suç oluştu-
ran fiilinden dolayı suçluya ceza uygulamanın amaçları iki genel baş-
lık altında toplanarak incelenebilir:

1)Cezaların Şahsa Yönelik Gayeleri: Cezalardan şahsa yönelik 
olarak insan haysiyet ve şerefinin korunması ve kollanmasını, suç-
lunun ıslahını(uslandırma), mağdur yakınlarının teselli ve tatmin 
edilmesini ve hususi caydırıcılığı(önleme) temin etmesi beklenir.19 
İslam hukukuna göre bu gayeleri gerçekleştirebilme amacıyla suç ve 
cezanın kanuni olması,20 kanunu bilmemenin mazeret olması,21 şahsi 
sorumluluk,22 şüphe halinde hadlerin düşmesi,23 cezaların korkutu-
cu özelliğinin bulunması, şahsi öcün önlenmesi amacıyla cezaların 
devlet tarafından infaz edilmesi, ceza infazında işkencenin yasak ol-
ması,24 mahkemeye intikal etmeden önceki faal nedamette cezanın 

12  Sabri Erturhan, İslam Hukukunda Suçla Mücadele Yöntemleri, İslam Hukuku Araştırmaları 
Dergisi, sayı:9, 2007, s. 133-137.

13  Ebu Zehra, s.29.
14  Kahveci, s, 25; Talip Atmaca, s.347; Ebu Zehra, s. 38.
15  Ebu Zehra, s. 37.
16   Kahveci, s. 25.
17  Udeh I, s. 71.
18  Ebu Zehra, s. 35, 36, 37.
19  Kahveci, s, 30, 31, 32; Ebu Zehra, s. 29, 30.
20  Cevat Akşit, İslam Ceza Hukuku ve İnsani Esasları, (Doktora Tezi), s. 68.
21  Akşit, s. 83; Halil Cin-Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c. I, Konya 1989, s. 258.
22  Akşit, s. 93.
23  Akşit, s. 100.
24  Akşit, s. 104.
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düşürülmesi,25 suçun isbatının üzerinde hassasiyet gibi ilkeler kabul 
edilmiştir.26 Bu ilkeler ışığında cezalar değerlendirildiği zaman ceza-
landırmadaki asıl amacın suçluya acı çektirmek, onu yok etmek de-
ğil onu mümkün mertebe ıslah ederek topluma kazandırmak27 ve suç 
mağdurunu meşru yollarla teskin edip suçun sonucunda ortaya çıkan 
kötü etkileri azaltabilmek ve yeniden işlenmesini önleyebilmektir.

2) Cezalandırmanın Topluma Yönelik Gayeleri: Cezalardan 
topluma yönelik olarak; toplum maslahatını, genel ahlak ve adabın 
korunmasını, adaletin sağlanmasını ve umumi caydırıcılığı(önleme) 
temin etmesi beklenir. İslam hukukuna göre bu gayeleri gerçekleşti-
rebilme amacıyla infazda aleniyet28 suç ve cezanın birbirine denk ol-
ması, suça karşılık verilecek cezanın kesin olması 29 gibi ilkeler göze-
tilmiştir. Bu ilkelerle, suçla ihlal edilmiş olan toplum düzenin yeniden 
tesisi amaçlanmaktadır. İnfazın aleni olarak gerçekleştirilmesiyle suç 
işlemeye meyilli olan kişilerin ibret alması, cezaların kesinliği ile de 
suçlunun işlemiş olduğu cezanın yanına kar kalmadığının toplum ta-
rafından bilinmesi sağlanmaktadır30 Bu yollarla toplumda suç işleme 
düşüncesinin izale edilmesi ve meydana gelebilecek suçları önleme 
amaçlanmıştır. Bu yönüyle cezaların sadece geçmişe yönelik değil, 
geleceğe yönelik olarak toplum düzenini ve bireyleri koruyucu bir 
nitelik taşıdığı söylenebilir.

 İslam ve Beşeri Hukukun Suçla Mücadele Açısından Suça Ön 
Gördüğü Cezalar ve Suçu Engellemedeki Etkisi

A)Bedeni cezalar:

İslam ceza hukukunda kasıtlı olarak hayata ve vücut bütünlüğüne 
karşı suçlara kısas31 unsurları tam olan hırsızlık suçunun karşılığı 
olarak el kesme32 Hirabe suçunun ağırlığına göre öldürme asılma 
veya el ve ayakların çarprazlama kesilmesi,33 muhsan olmayan ki-

25  Akşit, s.112.
26  Akşit, s. 128.
27  Akşit, s. 113.
28  Nur, 24/2.
29  Kahveci, s. 26, 27.
30  Kahveci, s. 26.
31  Şamil Dağcı, İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalarla İlgili Özel Hükümler, Ankara, 1996, s. 

14-18
32  Dağcı, s. 36-40.
33  Dağcı, s. 28.
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şiler tarafından işlenen zina suçu ve kazf suçunun karşılığında sopa 
(celd),34 muhsan olan kişiler tarafından işlenen zina suçunun karşılığı 
olarak recm35 cezasını ön görülmüştür. İslam hukukunda bu suçlara 
ağır bedeni cezaların ön görülmüş olması, suça konu teşkil eden de-
ğer, hak ve menfaatlerin ne kadar kutsal ve dokunulmaz olduğunu 
göstermektedir.36

Beşeri hukukta ise 19.yy başlarından itibaren ağır cezai müey-
yideler gerektiren suçların cezası yerini hürriyeti bağlayıcı cezalara 
bırakmıştır. Bunda cezanın neticeleri itibariyle tamir ve izale edebil-
mesi düşüncesi etkili olmuştur. Çünkü ölüm cezası gibi bedene yö-
nelik cezalarda herhangi bir adli hatada telafisi mümkün değildir. Bu 
nedenle şiddetle eleştirilmektedir.37 Oysa İslam hukukunda bu suçlar 
bir taraftan ağır cezai müeyyidelere bağlanmışken diğer taraftan en 
ufak bir şüphede bu cezaların düşürülmesini emredilmiştir.38

İslam hukukunda cezanın infazında aleniyet39 ilkesi benimsenerek 
bununla hem suç işleme meyilinde olan kişilerin cezadan korkarak 
cezanın caydırıcı olması sağlanmış hem de suçlunun halk önünde çek-
tiği bu cezadan sonra bir daha tekrarlamaması amaçlanmıştır. Ayrıca 
cezaların aleni infazı, şahsi kin dolayısıyla işkence yapılmaması için 
de garanti altına alan bir yoldur.40 Modern hukukta ise cezaların ahla-
kiliği benimsenmiş ve insan onuruyla bağdaşmadığı için aleni olarak 
dayak, dağlama veya failin elinin kesilmesi ön görülmemiştir.41 

B)Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar

İslam ceza hukukunda hapisten ne genel bir cezalandırma şekli 
ne de belli bir suçun cezası olarak söz edilebilir. Bu açıdan nasslar 
incelendiğinde, Kur’an-ı Kerim’de hirabe suçunu işleyenlere 
uygulanması ön görülen dört tür cezadan en hafifi suçluların 
bulundukları yerden sürgün edilmesidir.42Hadis-i şerifte de zina eden 

34  Dağcı, s. 56.
35  Dağcı, s. 50.
36  Dağcı, s. 72.
37  Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 519; Sulhi Dönmezer-Sahir Erman, Na-

zari ve Tatbiki Ceza Hukuku (Umumi Kısım), s. 560.
38  Akşit, s. 99.
39  Nur, 24/2.
40  Akşit, s. 38.
41  Demirbaş, s. 519.
42  Ali Bardakoğlu, “Hapis”, DİA, c. 16, s. 55.
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bekarlar için 100 değneğin yanında bir yıl sürgün ön görülmektedir.43 
İslam hukukunda hapis cezası asli bir ceza olmaktan çok ihtiyati ha-
pis cezası olarak uygulanmıştır. Suçlu olup olmadığı sabit oluncaya 
kadar sanığın, cezası infaz edilinceye kadar suçlunun, borcunu öde-
yinceye kadar borçlunun alıkonmasıyla asli cezanın infazını sağlayıcı 
bir emniyet tedbiri niteliği taşımaktadır. Tazir cezalarında ise hapis 
asli ceza niteliğinde olup suç sabit olduktan sonra yargı kararıyla 
suçlunun hapsedilmesini ifade etmektedir.44 İslam hukukunda her ne 
kadar literatürde ayrımlar yapılsa da genelde hapis cezasının belli bir 
süresi yoktur. Hürriyeti kısıtlamanın amacı suçluyu ıslah olduğu için 
hakimin iyi haline hükmetmesiyle hapis cezası sona erer.45  

Beşeri hukukta ise asli ceza olarak daha çok hapis cezasının uy-
gulandığını görmekteyiz. İşlenen suçla orantılı olarak ağırlaştırılmış 
müebbet, müebbet, uzun süreli ve kısa süreli hapis cezaları öngö-
rülmektedir.46 Hapis cezasının; hazineye yük getirmesi ve iş gücü 
kaybına yol açması, mahpusun sorumluluk duygusunu öldürmesi ve 
yeniden topluma kazandırılmasını zorlaştırması, cezanın şahsiliğini 
aşıp mahpusun yakın çevresinin de zarar görmesine yol açması, fertte 
ruhi ve ahlaki çöküntüye yol açması, mahpusların ıslah olacak yerde 
daha da bozulup hapishanelerin birer suç okulu haline gelmesi gibi 
birçok olumsuz yönüne dikkat çekilmekte ve bu yüzden eleştirilere 
maruz kalmaktadır.47 Günümüzdeki uygulamalar dikkate alındığında 
suç işleyen insanları yakalayıp ceza evine koymak işlenen suçları 
azalmakta kesin bir çözüm olmayıp pansuman/günü birlik tedbirler 
niteliğinde olmaktadır. Bataklığın ürettiği sineklerle mücadele 
edilmekte fakat bataklığın kurutulması hiç düşünülmemektedir.48 Bu-
nun sonucunda da cezalardan beklenen amaçlara ulaşılamamaktadır. 
Türkiye suç istatistikleri incelendiğinde her geçen gün suçlu sayısının 
ve suç türünün arttığı bir tabloyla karşı karşıyayız:

    SUÇ TÜRÜNE GÖRE CEZA İNFAZ KURUMUNA GİREN  
HÜKÜMLÜLER

43  Dağcı, s. 49.
44  Bardakoğlu, s. 56.
45 Abdu’l-Ganî’l-Ganîmî el-Meydanî, el-Lübâb fî Şerhi’l-Kitap, Beyrut 2010, s. 109; Bardakoğ-

lu, s. 60.
46  Fatma Karakaş Doğan, Cezanın Amacı ve Hapis Cezası, İstanbul, 2010, s. 169-192.
47  Bardakoğlu, s. 63; Doğan, s. 154-157.
48  Halil Dağ, Suçla Mücadele, http://www.polisdergisi.pol.tr , Erişim: 16 Ocak 2013 Çarşamba.
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YILLAR 2008 2009 2010 2011

SUÇ TÜRÜ     

Öldürme 3447 1514 2958 3484

Yaralama 7802 7647 8400 7885

Hırsızlık 6933 5728 6527 6445

Cinsel Suçlar 986 562 909 828

Uyuşturucu İmal ve Ticareti 4164 1576 3139 2811

Uyuşturucu Kullanma ve Satın Alma 35 1029 1276 1320

Toplam 76.607 74.404 88.480 80.096

Devlet İstaistik Enstitüsü

Osmanlı döneminde Ankara II numaralı şeri siciline göre 1588-
1590 yılları arasında iki adam öldürme suçu, iki sarhoşluk suçu, bir 
tanede bir kadının iffetsizlik ettiğine dair şeri sicil bulunmaktadır.49

C)Mali Cezalar 

 İslam ceza hukukunda mali cezalar; öldürme ve yaralama 
suçlarında mağdurun isteği üzerine kısas yerine diyetin ödenmesi50 
veya ta’ziren suçluya para cezası verilmesi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Ta’zir cezalarında suçludan alınan paranın muhafaza edilip ıslah 
olması durumunda iade edilmesi51  bu cezanın suça engel olabilme 
amacıyla uygulandığını göstermektedir. 

Beşeri hukukta ise kısa süreli hapis cezası ve taksirli uzun süreli 
hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilmektedir.52

D) Nefsi (Manevi) Cezalar

Suçlunun şahsiyetine yönelik olan bu cezalar hakimin mahkemede 
suçluyu uyarması, ona nasihat etmesi, sert bir uyarıdan sonra meclisi 
terk etmesiyle olabildiği gibi işlenen suçun ağırlaşmasıyla suçlu halk 

49  Halit Ongan, Ankara’nın İki Numaralı Şeriye Sicili I, 1974.
50  Meydanî, s. 28.
51 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, (t.y.), III, s. 

309.
52  Doğan, s. 198.
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arasında teşhir edilerek halka suçu duyurulması şeklinde de olabil-
mektedir.53Nefsi cezalar insanın hayatı boyunca taşıyacağı bir ceza 
olduğundan özellikle toplum içerisinde itibar edilen kişilerin bu tür 
bir cezayla muamele göreceklerini bilmeleri, bu cezaların önleyici bir 
rol oynamasını sağlamaktadır. Ta’ziren verilen bu cezalar suçu engel-
leme niteliğine göre zaman ve yere göre değişebilmektedir.

Beşeri hukukta ise insan onurunu zedelediği ve umumi adetlere 
aykırı bulunduğu için bu tür cezalar uygulanmamaktadır.54

Sonuç

Suçla mücadele açısından İslam hukuku incelendiğinde İslam’ın 
suçları engellemede en son yol olarak cezai müeyyidelere başvurdu-
ğu görülmektedir. Kur’an-ı Kerim’deki 114 surenin %80’i geldikten 
sonra cezai müeyyidelerin gelmesi suçla mücadelede cezadan önce 
önemli olanın ahlaklı bir toplum oluşturulması gerektiğini göster-
mektedir. Yani İslam, cezai müeyyideden önce, oluşturulmak istenen 
birey ve toplum modeliyle ve şahısların kendi iradeleriyle suç doğu-
ran fiillerden kaçınmalarını sağlamak için Kurandaki ahiret hayatıyla 
ilgili ifadelerden yararlanarak hukuka içsellik kazandırılmayla suçla 
mücadele etme yoluna gittiği görülmektedir. İslam’ın bu konudaki 
hedefi bireylere iç denetim mekanizmasını kazandırarak bireylerin 
dini ve ahlaki olarak suç teşkil eden fiillere yönelmelerini önlemektir.

Beşeri hukukta ise suçla mücadelede sadece cezai müeyyide ön 
plana çıkmaktadır. Bu yolun kendi başına yeterli olmadığı suç oran-
ları ve suç türleri incelendiği zaman görülmektedir. Her geçen gün 
hazırlanan yeni projelere rağmen suçların önüne istenilen seviyede 
geçilememektedir. Son zamanlarda hazırlanan ’Sosyal Ahlak Mer-
kezli Değerler Eğitimi Projesi’ kapsamında bireylere ahlaki erdemleri 
kazandırarak suça karşı toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi yoluyla 
suçların önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Son olarak şunu diyebiliriz ki; suçla mücadelede İslam öncelik-
le nefislerde Allah korkusunu yerleştirmeyi hedeflemiştir. Zihinler-
de öyle bir algı oluşturulmuştur ki zina suçu daha cezaya bağlanma-
mışken insanlar zina yaptığında “Helak oldum Ya Resûlullah senin 

53  Bilmen, III, 306, 307.
54  Dönmezer-Erman, s. 560.
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getirdiğin dinde bu yasak olmalı” diyecek kadar İslam’ın özünü ve 
ana hedeflerini içlerine sindirmişler, özümsemişler yani müslüman-
ca düşünmeyi öğrenmişler ve hayatlarını buna göre düzenlemişlerdi. 
Merhum Mehmet Akif Ersoy’un şu beyitleriyle sözlerimi sonlandır-
mak istiyorum:                                                           

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin Havf-ı Yezdan’ın...

Ne irfanın kalır te’sîri kat’iyyen, ne vicdanın.”

 
Rumeysa Nur GÜRBÜZ

Sayın Karabulut’a bu güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Sıradaki tebliğcimiz Yunus Kocabıyık. Kendisi Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olmakla beraber aynı za-
manda İlamer İslam Hukuku araştırma grubu öğrencisidir. Konusu 
‘Medeniyetin Hayat Damarı: Kısas’. Sözü kendisine bırakıyorum.
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“MEDENİYETİN HAYAT DAMARI : KISAS”

YUNUS KOCABIYIK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

Bismillahirrahmanirrahim.

Cenab-ı Allah’a hamd, o’nun sevgili rasulü hz. Muhammed 
(s.a.v)’e sonsuz salat ve selam olsun, Allah’ın selamı rahmeti bere-
keti üzerinize olsun.

Konumuza medeniyetin hayat damarı kısas dedik, Çünkü Cenab-ı 
Allah Bakara Suresi 179. ayette “Velekum fi’l-kısasi hayatun” kısas-
da sizler için hayat vardır diyerek kısasın hayati yönünü bizlere bil-
dirmektedir. Bu itibarla kısas gibi geniş mahiyete sahip bir konuda; 
kısasın şartları, manileri, iskat durumları, uygulanışı gibi konularn 
üzerinde durmak yerine 15 dakikalık süremizi de göz önünde bulun-
durarak kısasın hikmet yönünden daha sık bahsetmek istiyorum.

İslam Ceza Hukukunda her konuda olduğu gibi kısas konusunda 
da, kendi içerisinde muazzam bir düzen vardır. Kısas, şartları, ma-
niler, düşüren sebepleri, özel durumları ile Kur’an’ın belirttiği gibi 
toplum için tam bir hayat verici unsurdur. 
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Kısas, kassa fiilinin masdar ismidir sözlükte aynıyla karşılık ver-
mek demektir. Herhangi bir hakkı dengiyle takas etmek, değiştirmek 
anlamına da gelmektedir. Kısas, kanı aynıyla ödetmektir. Kavram 
olarak bir suç işleyenin aynı cinsten bir ceza ile cezâlandırılmasıdır. 
Bir hakkı misliyle takas etmek demektir.

Kısasın Şartlarından kısaca bahsetmek istiyorum;

Katilde bulunması gereken şartlar,

a- Katil, akıllı ve bülûğ çağına ermiş olmalıdır. Çocuk ve deliye 
kısas uygulanmaz. Eğer öldüren akil bir durumda suçu işlemiş an-
cak suçu işledikten sonra aklını kaybedip cünun durumuna düşmüş-
se kısas yine uygulanmaz. Ancak, dört mezhebe göre sarhoşa kısas 
uygulanır. Çünkü sarhoş mükelleftir. Sarhoşa içki içme haddi/cezâsı 
uygulandığı gibi kısas da uygulanır. 

b- Katil, kasden öldürmüş olmalıdır. Hataen bir sebepten dolayı, 
hataya veya kasta benzer uygulamada ceza uygulanmaz. Çünkü kısas 
cezası kesinlik ister şüphe durumunda uygulanmaz.

Maktulde bulunması gereken şartlar;

a- Maktul, öldürülmesi yasak olan birisi olmalıdır. Meselâ, düş-
man askerini öldürmek kısas gerektirmez, çünkü öldürülmesi yasak 
değildir. Buna karşın bir müslümanın, bir zimmînin öldürülmesi ya-
saktır. Yine aynı şekilde kısas cezası sebebiyle cezaya çaptırılan ki-
şinin öldürülmesi de yasak değildir. Öldüren görevliye de bir ceza 
uygulanmaz.

b- Maktul, katilin bir parçası olmamalıdır. Buna göre, bir baba 
oğlunu öldürdüğü için kısas edilmez; hukukçular bu konuda ittifak et-
mişlerdir. Buna karşılık oğul babasını öldürse kısas gerekir. Babanın 
oğluna karşı bir menfaat beklemeden şefkat ve merhamet duygusu 
beslendiği düşünülürse oğlunu öldüren babanın kısas cezasına çaptı-
rılmamasının hikmeti de çözülür.

Kısas, kasten birini öldürmenin cezasıdır. Kasden öldürmenin üç 
temel unsuru vardır: 

Maktûlün, öldürülmesi yasak olan canlı bir insan olması, 
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Öldürmenin katilin fiilinin sonucu olması, Eğer katil öldürmeye 
niyet etmiş ancak onun filinin sonucu değil de başka bir fiil sonucun-
da kişi hayatını kaybederse yine kısas gerekmez.

Katilin, ölümün meydana gelmesini kasdetmesi. Kasıt katl de çok 
önemlidir. Eğer bir kasıt yoksa kısas uygulanmaz hatta öldürme niye-
ti olmayan karşısındaki kişiye zarar verme niyetiyle hareket ederken 
karşısındaki öldüren kimseye yine kısas uygulanmaz.

Haksız yere adam öldürmek, en büyük günahlardandır (6/En’âm, 
151). Yüce Allah, İsrâil oğullarına, bir adam öldürenin, bütün insan-
ları öldürmüş gibi olacağını bildirmiştir. Bir kişiyi haksız yere öldür-
mek, cinayetlerin topluma yayılmasına, can güvenliğinin kalkmasına 
sebep olur. Canı, ancak veren alabilir. Allah’ın verdiği canı başkası-
nın almağa hakkı yoktur. Cana kıymak, hem insanın, hem de Allah’ın 
hakkına saldırıdır. Din için yapılan savaşta adam öldürmek hak olur. 
Haksız yere adam öldüreni öldürmek, yani kısas da haktır. Bunların 
ikisi de Allah’ın buyruğudur. Bu durumda öldürmek, Allah adınadır. 
Ancak kısası kişiler değil, mahkeme kararıyla İslâm devleti uygular. 
Savaş ve kısas dışında her insanın canı dokunulmazdır. Haksız yere 
adam öldürenin, Allah’ın lânet ve gazabına uğrayıp ebedî cehennem-
de kalacağını vurgulayan Kur’an, haksız yere bir canı öldürmeyi, bü-
tün insanları öldürmekle eş bir suç saymaktadır (5/Mâide, 32). 

Neden bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek sayılmıştır? 
Çünkü bir insan, türünü temsil eder. Bir insanın haksız yere öldü-
rülmesi, toplumda öldürme olaylarının yayılmasına, sonunda bütün 
insanların birbirine düşmesine, haksızlıkların ve düşmanlıkların ço-
ğalmasına, toplum düzeninin bozulmasına yol açar. Birinin hayatını 
koruyup kurtarmak da toplumda can güvenliğini sağlar. Toplumu gö-
nül huzuru ile yaşatır. Yüce Allah, bir ferdin hayatını, bir toplumun 
hayatı kadar değerli görmüş; fertlerin hayatlarına saygının; toplumun 
hayatı, güvenliği, mutluluğu ve toplumda cinayetleri önlemek için 
kısasın gerekliliğini anlatmak istemiştir. Allah’ın elçisi de şöyle bu-
yurmuştur: “İki	müslüman	birbirine	kılıç	çekip	saldırırsa	öldüren	de,	
öldürülen	de	ateştedir.”	“Ya Rasûlallah, öldüren ateşte ama, öldürü-
len niçin ateşte oluyor?” dediler. Buyurdu ki: “Çünkü	o	da	arkadaşını	
öldürmek	istiyordu.”  
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İslâm’a göre insan öldürmek, intihar etmek, kana, mala ve ırza 
(iffete) tecâvüz haramdır. Müslümanın canı, malı, ırzı ve şerefi koru-
ma altındadır. Yine müslümanın müslümana, hakaret etmesi, onunla 
alay etmesi, ona karşı kibirlenmesi, ona eliyle ve diliyle zarar vermesi 
de helâl değildir. Bir kimse bir insanı öldürürse veya bedenine zarar 
verirse; İslâm bunun cezâsının verilmesini öngörür. Hem insan hak-
larının korunması, hem toplum huzurunun sağlanması, hem de kin ve 
nefret duygularının azalması için buna ihtiyaç vardır. Karşılığı veril-
meyen suçlar, hem sahibini hem de maruz kalanları daha da azdırır.

Allah’ın insana verdiği en önemli nimetlerden biri hayattır. Hayatı 
veren Hayy ve Muhyî isimlerinin sahibi Allah, onu alan da el-Mumît 
ismiyle yine Allah’tır. Allah’a ait olan bu hak ve yetkiyi O’nun dı-
şında, O’nun izni ve emri olmadan kimsenin kullanma hakkı yoktur. 

Hiç kimse haksız yere bir cana kıyamaz. Allah (c.c.) haksız yere 
cana kıyanlara ve insanların bedenine zarar verenlere belli cezâların 
verilmesini emreder.	“Bu	nedenle,	İsrâiloğullarına	şunu	yazdık:	‘Kim	
bir	nefsi,	bir	nefse	ya	da	yeryüzündeki	bir	fesâda	karşılık	olmaksızın	
(haksızca)	öldürürse,	sanki	bütün	insanları	öldürmüş	gibi	olur.	Kim	
de	onu	(öldürmesine	engel	olarak)	diriltirse,	bütün	insanları	diriltmiş	
gibi	olur...” (5/Mâide, 32). Görüldüğü gibi bir insanı haksızca öldür-
mek bütün insanları öldürmek kadar ağır bir suçtur. Böylesine ağır 
bir suçun cezâsı da kendi cinsinden olmalıdır. Bu, adâletin gereğidir.

Bir kimsenin hayatına saldıranın, bunu hayatıyla ödemesi, birinin 
vücudunu yaralaması, kendi bedeninde bunun karşılığı kadar zede-
lenmeye uğramasını gerekir. Bu, insana ve onun haklarına bir say-
gıdır. Öldüreni affetmek, ölenin hakkına tecâvüzdür. Kur’an, katilin 
bağışlanmasını tavsiye etmektedir. Affedenlerin mükfatını ahrette ve-
rileceği bildirilmektedir.  Ancak, bu af yetkisi, yalnızca ölenin yakın-
larına âittir. Onlar dilerse affederler, dilerse (kan bedeli) alırlar. Ama 
affetmezlerse, suçlunun cezâsı verilmelidir. Katili affetme yetkisi yö-
netime ait değildir maktulun velilerine aittir.

a- Kısas, cinâyeti (suçu) kim işlemişse ona uygulanır.

b- Kısası ancak otorite sahipleri yerine getirir. Herhangi bir kişi 
veya topluluk bunu yapamaz.
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c- Bir cinâyeti birkaç kişi beraber işlemişse, kısas hepsine uygu-
lanır. 

d- Cinâyetin işlendiği tam kesin olmazsa, yani şüphe halinde kı-
sas uygulanmaz. Peygamberimizin hadisi üzerine biliyorsunuz hadler 
şüphe durumunda kesinlikle uygulanmaz.

e- Suçlulara bu cezâ uygulanırken makamlarına göre ayrım yapıl-
maz. Halk ile devlet başkanı arasında bile fark yoktur.

g- Öldürülenin vârisleri veya yaralananın kendisi ‘diyet’ isterse 
veya affederse, kısas uygulanmaz. Hatta velilerinden sadece bir tanesi 
affetse yine kısas uygulanmaz diğer velilere diyet verilir.

h- Kısas, kendi dengine göre uygulanır, aşırıya gidilmez. 

Öldüren katilin yaşama hakkı, öleninkinden daha kutsal değildir. 
Hem ahlâk yönünden, hem sosyal barış yönünden, hem caydırıcılık 
yönünden, hem de merhamet yönünden en tutarlı yol, kısastır. Zaten 
İslam ceza hukukunda cezaların en önemli amaçlarından bir tanesi de 
caydırıcılık ilkesidir. Cezada caydırıcılık ilkesi olmazda İslam ceza 
hukukunun ceza verme amaçlarına da ter düşer.

Kur’ân-ı Kerim, haklının hakkını ortaya koyduktan sonra, hak 
sahibini affetmeye çağırır. Bu da tam bir denge, adâlet ve merha-
mettir. Asıl haksızlık, bu cezâların kaldırılması, ölenin yakınlarının 
haklarının kendilerine sorulmadan ellerinden alınmasıdır. Kim, hangi 
yetkiyle öldürülenin vârislerinin bu hakkını ellerinden alıyor? Katile 
cezâ vermemek, bir başkasının hakkına saldırıdır. Aynı zamanda öle-
nin vârislerinin intikam duygularını kabartır. 

Nitekim birçok yerde, katillere hak ettiği cezâ verilmediği için ölü-
nün yakınları cezâ vermeye kalkıyorlar ve kan davaları sürüp gidiyor.

Kıymetli dinleyiciler sonuç olarak, kısas, kangren olmuş bir uz-
vun kesilmesiyle vücudun kurtarılmasının sağlanması gibi, hayat 
sağlayan bir yaptırımdır. Çünkü kısas, dini veya nefsi müdafaa gibi 
meşrû bir sebep olmadan bir adamı zulmen öldürenlere uygulanır. 
Birisinin yaşama hakkını yok yere, kaba gücüne dayanarak elinden 
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alan kimseye, kendisinden daha güçlünün var olduğunu bildirmek, 
onun da elinden hayat hakkını almak lâzımdır.

 Birisini haksız yere öldürdüğü takdirde kendisinin de öldürülece-
ğini bilen insan, kimseyi öldürmeğe cesâret edemez. Böylece toplum-
da öldürme olayları çok azalır.  zâlimler öldürülünce mazlum olarak 
öldürülen kimsenin yakınlarının kalbinde kin ve intikam hissi kalmaz. 
Hak yerini bulacağı için, fertler intikam hissine kapılıp kendileri ceza 
vermeğe kalkmazlar, kan davaları olmaz. Belki birkaç yılda bir kişi 
kısas olarak öldürülür ama, kendisinin kısas yapılarak öldürüleceğini 
düşünen kimse, başkasını öldürmeye kalkmaz, insan yaşar toplum ya-
şar. Her gün yüzlerce insanın çeşitli cinayetlere kurban gitmesi yerine 
saldırgan bir insanın öldürülerek toplumda güvenin sağlanması daha 
iyi değil midir? Kısas’da toplum için gerçekten hayat vardır. Teşek-
kürler.

Rumeysa Nur GÜRBÜZ

Sayı Kocabıyık’a tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sı-
radaki tebliğcimiz Hatice Sümeyye Beyhan. Kendileri Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olmakla beraber aynı 
zamada İlamer İslam Hukuku araştırma grubu öğrencisidir. Konusu 
‘Kapitalizm, Komünizm ve İslam Hukukuna Göre Mülkiyet’. Sözü 
kendisine bırakıyorum.
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“KAPİTALİZM, KOMÜNİZM VE İSLAM HUKUKUNA 
GÖRE MÜLKİYET”

HATİCE SÜMEYYE BEYHAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünya tari-
hi bakımından oldukça önemli olan Komünizm, Kapitalizm ve İslam 
Hukukuna Göre Mülkiyet kavramından bahsedeceğim. 

Öncelikli olarak mülkiyeti genel itibariyle açıklamak gerekirse; 
insanın yaratılıştan meyyal,  üstelik yaşamak için bir mecburiyet 
şeklinde muhtaç bulunduğu pek çok ve çeşitli şeyleri kendisine ait 
olmak üzere “edinme” ve onlara “sahip olma” hadisesinin adına 
denir.1

Hukuksal düzen içinde mülkiyetin kime ait olacağı, mülkiyet üze-
rindeki tasarruf, kullanma ve yararlarına iktidarlarının kimin elinde 
bulunacağı ve bu hakların hangi sınırlar içerisinde kullanılacağı çok 
önemli ve tartışmalı bir özellik taşımaktadır. Sözgelimi Yunan dü-
şüncesinde Platon ve Aristo arasında geçen ve mallara toplumun mu 
yoksa kişilerin mi sahip olmasının daha iyi olacağı biçimindeki tar-
tışma günümüze kadar siyaseti ve siyasal düşünceyi sürekli biçimde 
etkilemiştir.2

1  Demir, Fahri, İslam Hukukunda Mülkiyet ve Servet Dağılımı, D.İ.B.Y., Ankara 2003, s. 8.
2  Bulut, Nihat, Mülkiyet Konusundaki Temel Yaklaşımlar ve Türk Anayasasında Mülkiyet 
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Tarihi sürece bakıldığında, mülkiyetin kime ait olması gerektiği 
konusunda iki temel yaklaşımın bulunduğu görülür. Birincisi özel 
mülkiyeti mutlak ve dokunulmaz bir hak olarak gören yaklaşım ki bu 
kapitalizmdir, ikincisi ise kapitalizme itiraz sadedince ortaya çıkan ve 
kollektif mülkiyeti kabul eden yaklaşım olan komünizmdir.3

Mülkiyetin ilk olarak nasıl ortaya çıktığı ile ilgili çeşitli varsa-
yımlar üzerinde durulmasıyla birlikte, insanların bir arada yaşamaya 
başlamasıyla mülkiyet de bireysel olmaktan çıkmış ve kollektif bir 
nitelik kazanmıştır. 4

Mülkiyeti tarih içerisinde incelemek istersek kapitalizmin nüvele-
rinin ilk oluşmaya başladığı ortaçağ dönemine bakmamız gerekir. Or-
taçağ Avrupası’nda ekonomik ilişkileri ve mülkiyet düzeninde beliren 
değişikliği etkileyen en önemli iki olay, batı roma imparatorluğunun 
yıkılışı ve bu yıkılışın nedeni olan Cermen istilası sayılabilir. Böylece 
eşit olmayan gelişme seviyesindeki medeniyetlerin karşılaşması ve 
birleşmesi imkanı doğmuştur.5 Ortaçağ’da Avrupa’da yaşam tarzını 
belirleyen feodalite ve kilisedir.6 Feodal üretim tarzının esası; ba-
ğımlı dolaysız üreticiler  (serfler) yani yarı köleler tarafından üretilen 
artı değere, toprak sahibi sınıf (senyörler) tarafından emek-rant, ürün-
rant yada para-rant olarak el konulmasıdır. 7

 
Feodal toplumda üretim sisteminin temelini, feodal beyin üretim 
araçlarındaki özel mülkiyeti ve onun artık öldürme yetkisinin olma-
dığı fakat özgürce alıp satabildiği serfler üzerindeki yarı mülkiyeti 
oluşturur. Fakat köleci toplumdan farklı olarak serflerin sınırlı bir 
mülkiyet hakları vardır. Kendi iş araçlarına sahiptirler ve feodal beye 
hizmet ettikten sonra ürettiklerinin geri kalanını kendileri alırlar. Bu 
durum serflerin yaptıkları işe ilgi duymalarını sağlamış ve üretimde 

Hakkı, s. 15.
3  Bulut, Nihat, Mülkiyet Konusundaki Temel Yaklaşımlar ve Türk Anayasasında Mülkiyet 

Hakkı, s. 16.
4  Üçok, Çoşkun –Mumcu, Ahmet – Bozkurt, Gülnihal; Türk Hukuk Tarihi, Ankara 2011, s. 

159.
5  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, A.Ü.H.İ.F, No: 253, Ankara 1969, s. 71.
6  Çetin, Halis, “Liberalizmin Tarihsel Kökenleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilim-

ler Dergisi, 2002, Cilt: III, Sayı: 1, s. 80-81.
7  Bulut, Nihat, “Mülkiyet Konusundaki Temel Yaklaşımlar ve Türk Anayasasında Mülkiyet”, 

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: X, Sayı:3-4, Erzincan 2006, s. 17.



Öğrenci Sempozyumu204

artışa neden olmuştur. 1 Bu dönemde roma hukukunun mutlak mül-
kiyet kavramı da değişmiş, yumuşamış bulunuyordu. Artık malikin 
bazı ödevleri olduğundan söz ediliyordu.2

Ortaçağ ekonomisi geniş ölçüde tarıma dayanmakta olup, insan-
ların büyük çoğunluğu geçimini tarımsal üretim sayesinde sağlamak-
taydılar. Tarıma dayalı topraklarından elde edilen gelirin büyük bir 
kısmına kilise sahipti. Bu nedenle kilise uygulanan sistemin haklılığı 
veya haksızlığının tartışılmasını istememekteydi. Çünkü mevcut mül-
kiyet sisteminin tartışılması, kilisenin büyük gelir kaynağını tehlike-
ye düşürebilirdi.3 Kilise dinsel ideolojik gerekçelerle bütün feodal 
sistemi destekliyordu. 

XVI. yüzyıl ekonomik hayatının doğurduğu şartlar ortaçağ 
sınıf yapısını temelinden sarsıyor, sermayenin pazarın rekabetin 
rolü gittikçe büyüyordu. Bu rolün XVI. Yüzyılda, daha sonraki 
döneme göre daha az önemli olduğu doğru olmakta birlikte modern 
kapitalizmin bütün unsurları ortaya çıkmış bulunuyordu.4

Reform ulusal ayrımları güçlendirdi. Avrupa’nın din birliği ilkesi 
parçalandı. Kilise ticareti, çalışmayı, zenginliği kutsayan bir boyut 
kazandı. Protestan dini anlayış liberalizmin hem ekonomik hem siya-
sal alt yapısını oluşturdu. Böylece burjuva sınıfı önündeki din enge-
lini de ortadan kaldırılmış oluyordu. 5 John Calvin batıda başlayan 
Reformasyon sürecinin önemli kişilerindendir. 6 İlk kapitalist düşü-
nür olarak kabul edilen Calvin’ de bu çağda (reformasyon çağı) orta-
ya çıkmıştır. Calvin’de ilk kez, emeğinin ekonomik bir değer olarak 
belirlemeye başladığın görülmüştür.7

Mülkiyet ve emek kavramları arasındaki ilişkiye ve bağlılığa 

1  Etgü, Mehmet Akif, “Marksist Mülkiyet Yaklaşımı”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt No: 12, Sayı: 2-3, Erzincan 2008, s. 120.

2  Güriz, Adnan, “Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu”, s. 74.
3  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 77.
4  Güriz, Adnan, “Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 80 
5  Çetin, Halis, “Liberalizmin Tarihsel Kökenleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilim-

ler Dergisi, 2002, Cilt: III, Sayı: 1, s. 86.
6  Kılıç, Ramazan, İktisadi Düşünce; İktisadi Düşüncenin Gelişimi, İktisadi Düşünce Okulları, 

İktisadi Düşünürler, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006, s. 34.
7  Hançerlioğlu, Orhan, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi 9. Basım, İstanbul 2002, s. 308.
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dikkati çekerek, mülkiyet hakkının meşruluğunu emeğe dayandıran 
ve böylece batı düşüncesinde mülkiyet konusunda bir reform yara-
tan fikir adamı John Locke olmuştur. Onun amacı, mülkiyet hakkına 
sağlam bir dayanak bulmak, bu hakkın tabiattan geldiğini belirtmek 
olarak özetlenebilir.8 Locke’un özel mülkiyet hakkının kaynağını, 
Tanrı’nın yeryüzünü insanlara ortaklaşa verdiği ilkesinden hareketle 
meşrulaştırdığı belirtilebilir. 9 Avrupa ülkelerinde de, feodalizmin 
tekelini ve ayrıcalığını yıkmak isteyenler, onun teorisine başvurmuş-
lardır. 10

    Kapitalist zihniyetin belli başlı ilkeleri;

  1.Kazanç ilkesi: kazanç peşinde koşma kar elde etme kapitaliz-
min temel özelliklerinden birisi hatta can damarı sayılabilir. Bu ilke 
kapitalizmde her şeye hakimdir. Dolayısıyla sermaye ve onun arttırıl-
ması isteği de kapitalizminde ayırıcı özelliklerinden birisi durumuna 
gelmektedir.11

 2.Rekabet ilkesi; kazanma eğilimini iktisadi hayatta kendisini 
gösterebilmesi kişinin istediği ölçüde kazanabilmekte serbest olması-
nın temin eden hukuk güvenliğinin sağlanmasını ve bunu yasaklayan 
hukuki engellerin bulunmamasını zorunlu kılmaktadır.12

 
3.Ekonomik rasyonellik; rekabet düzeni içinde kazanma eğilimini 
gerçekleştirmek için her teşebbüsün rasyonel şekilde yönetilmesi ge-
rekmektedir.13 

 Kapitalizmde özel mülkiyetin savunulması:

Psikolojik kanıt temel olarak, malik olmayı, maddi nesne-
ler üzerindeki egemenliğe sahip olmayı, ahlaki yönden yararlı 
bir insani nitelik saydığı gibi, medeni toplumun gelişimi için 
zorunlu malların en iyi şekilde üretimini sağlayan kaçınılmaz 
bir saik olarak değerlendirmektedir. Zenginliğin dağılımında 

8  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 134. 
9  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 135
10  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 141.
11  Güriz, Adnan, Teorik açıdan mülkiyet sorunu, s. 244.
12  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet sorunu, s. 245.
13  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 245.
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insanlar arasında görülen eşitsizlik, insanı ıstıraba katlanma-
ya ve çalışmaya götüren, üretimi artıran asıl sebep sayılabilir.

Biyolojik kanıt temel olarak tabii seleksiyonun etkilerini 
korumanın ve varlık için rekabet mücadelesinde en elverişli 
olanın hayatını devam ettirebilmesinin tek yolunun kapitalist 
iktisap ve rekabet sisteminde bulunduğu öne sürülmüştür.

Sosyo-ekonomik kanıt toplum üyelerinin birbirleriyle re-
kabet eden menfaatlerinin, ancak kapitalist sistem sayesin-
de tabiata ve adalete uygun şekilde düzenlenebileceğini göz 
ününde tutmaktadır.14

Kominist düşüncenin sınırlarını ise Karl Marx’ın, Marksist düşün-
celeri oluşturur. Marksist düşünce Engels’e göre maddi ilişkiler üstün 
bir faktör olarak tarihsel gelişimi tayin eder. Bu ilkeye bağlı olan ve 
onu tamamlayan 2.esas ise; bütün hukuk fikrinin devlete bağlı bulun-
duğu ve devlet sayesinde, üretim araçlarını ellerinde tutanların, diğer 
insanlar üzerinde kontrol gücüne sahip olduğudur. Marksist anlayışa 
göre üretim araçları üzerindeki mülkiyetin topluma geçmesiyle bir-
likte, ferdin kurtulması yolunda önemli ilk adım atılmış bulunacak ve 
meşruluğunu zorlama fonksiyonundan olan devlet ise daha sonraki 
gelişim süreci içinde ortadan kaybolacaktır.15

Marksist görüşe göre, fertler arası çatışmanın nedeni olan üretim 
anarşisinin bulunmadığı, bedeni ve fikri çalışma ayrımının sona erdi-
ği, baskı altında bulunacak bir sınıfın görülmediği komünizm döne-
mine ulaşıldığında devlet ortadan kaybolacak “ herkesten kabiliyetine 
göre, herkese ihtiyacına göre” ilkesi uygulanacaktır.16 Marksist dev-
letin tedrici şekilde kendiliğinden son bulacağını ileri sürmektedir. 
Marksizm’e göre insanın özü çalışmalıdır. Emek ve eylem hem kişi-
sel, hem sosyal anlamında varlığın temelidir.17

 Emek ve eylem insanın özü olmakla birlikte, insan ancak kendisi 
için çalıştığı zaman hürdür, kendisinindir ve kendisidir. İnsan çalışma 
sattığı zaman tamamen yabancılaşır. Çünkü hukuki veya fiili olarak 

14  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 247-252.
15  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 280.
16  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 281.
17  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 282.
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başka bir insanın kölesi olur. İnsanı yabancılaştıran yani çalıştıran, 
antik dönemde vatandaş, feodalizmde senyör, modern çağda kapita-
list olarak görülür.18

Marksizm devletin bir sınıfın değeri tarafından baskı altında tu-
tulması için yararlı bir araç olduğunu ve bundan ötede bir fonksiyonu 
bulunmadığı inancından hareket etmektedir. Zaten devletin fonksi-
yonunu yitireceği ve ortadan kaybolacağı görüşü de kaynağını sınıf 
mücadelesinden ve bu mücadelenin komünist döneme ulaşıldığı za-
man sona ereceği fikrinden almaktadır. Özel mülkiyet kuralı ortaya 
çıktıktan sonra, toplum, geçimi için gerekli alandan daha fazlasını 
üretmekte ve artık-değer ortaya çıkmaktadır.19

Feodal devlet düzeni Marksizm’e göre, komin temeline dayan-
makta, fakat üretim ödevini yüklenenler, köleler değil, serfleşmiş 
köylüler olarak belirmektedir. Marksizm’e göre feodalizmden kapita-
lizme geniş temelde feodal evrimi bir sonucu sayılmak lazımdır. Fe-
odalizmin yerini kapitalizme bırakması şehirlerde başlamıştır. Lonca 
dışındaki sermaye birikimi feodalizmin çözülmesini çabuklaşmıştır. 
Burjuvazinin gelişimi için temel hizmetini gören üretim ve değişim 
araçları feodal toplumda doğmuştur.20

 Marksist teoriye göre kapitalist toplum döneminden komünist 
aşamaya geçiş “geçici nitelik taşıyan” proleterya diktatörlüğü ol-
maksızın imkansızdır. Sosyalist dönemde, üretim araçları üzerinde-
ki özel mülkiyetini yerini toplum mülkiyetine bürokrasi gereği üze-
rinde durulmaktadır. 1848 tarihli komünist partisi Manifestosu’nda 
Proletarya’nın hakimiyeti eline geçirdiği zaman mülkiyet kumrunu 
ilgilendirecek üzere alınacak tedbirlerin, üretim araçlarının toplum-
sallaştırılması amacını güttüğü söylenebilir. Marksist teoriye göre 
sosyalist dönemde tüketim mallarının dağıtımı “herkese çalışmasına 
göre” ilkesi uygun şekilde yapılacaktır. Dolayısıyla bu dönem sosyal 
eşitsizliğin devamına tanıklık edecektir. Daha sonra ise diğer malların 
toplumsallaştırılması yoluna gidilecek ve ancak devlet ortadan kalktı-
ğı zaman insanlar arasındaki sosyal eşitsizlik sona erecektir.21

18  Güri, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 283.
19  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 284.
20  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 285.
21  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 287-288.
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Marksizm düşüncesi feodalizmden başlayarak kapitalizm sos-
yalizm ve en sonunda komünizm devletine ulaşma imkanını sağlar. 
Marksist düşüncesürekli bir başkalaşma varsayımından (transforma-
tion) hareket etmektedir. Doktrinin temel ilkelerinden birisi artık de-
ğerlidir. İş gücünün satın alınması karşılığında ödenmemiş emekten 
sağlanan değer artık-değer olarak ifade edilebilir. Artık değerden ya-
rarlanma özellikle kapitalist dönemde daha belirgin ve etkili olarak 
kendini göstermektedir.22 

Mümkün olduğu kadar fazla artık-değer üretilmesi, dolayısıyla 
işgücünün kapitalist tarafından mümkün olduğu kadar çok istismar 
edilmesi, kapitalist üretim sürecinin kesin amacıdır. Marx; kapitalis-
tin üretim araçları üzerindeki hakimiyeti dolayısıyla toplumda fiili bir 
kontrol yetkisini elde geçirdiğini açıklar. 23

1848 tarihli komünist partisi Manifestosunda mülkiyet kurumu 
eleştirilirken, burjuva mülkiyetinin kaldırılmasının gerekli olduğuna 
değinilmiş ve toplumdaki sınıf çatışmasının aslında üretim araçları 
mülkiyetine sahip olanlarla olmayanların çatışması, olduğu, genel 
anlarıda mülkiyetin değil, fakat burjuva mülkiyetinin kaldırılmasının 
gerektiği, bu mülkiyetin sınıf düşmanlığına sebep olmakla kalmadığı, 
aynı zamanda çok sayıda insanın az sayıda insan tarafından sömü-
rülmesine dayanılarak mal üretilmesinin ve iktisap edilmesinin en 
son ve en tam ifadesi olduğu üzerinde durulmuştur. İnsanın özü olan 
emek, mülkiyetin yaratıcısıdır. Sosyalizm döneminde üretim araçları-
nın mülkiyeti topluma geçecek, komünist dönemde ise bütün mülki-
yet toplumsallaşacaktır. Marksist uygulamanın en eski geçmişe sahip 
bulunduğu ülke Sovyet Rusya’dır.24

  Sovyet sisteminde mülkiyet tipleri 4’e ayrılabilir.

Devlet Mülkiyeti: Toprak dahil olmak üzere üretim araçları mül-
kiyetinin devlete yani bütün halka ait bulunduğunu açıklamaktadır. 
Sovyet düzeninde devlet mülkiyeti başlıca ve hakim yeri işgal eder ve 
bütün diğer mülkiyet tiplerini devlet mülkiyetine dönüştürmenin bir 
amaç kabul edildiği belirtilebilir. Devlet çiftliklerinde, işçiler, ücret 
karşılığı çalışmakta, üretilen mallar doğrudan doğruya devletin ol-
maktadır.25

22  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 289-290.
23  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 290-291.
24  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 293-294.
25  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 296-297.
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Kollektif Çiftlik Mülkiyeti: Kollektif çiftlikler toprağı üzerinde 
mülkiyet hakkı devlete ait bulunmakla birlikte, yararlanma hakkın-
dan devlet parasız ve süresiz vazgeçmiş bulunmaktadır.26

Kişisel Mülkiyet: Kişisel kullanmaya ve yararlanmaya tahsis edi-
lebilen mallar kişisel mülkiyet kullanımına girer. Kişisel mülkiyet 
kavramına genel olarak. Kişinin ikamet yeri de dahil olmak üzere 
maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan malların girdiği ve bu mal-
ların çalışmadan gelir elde etmek amacıyla kullanılacağıdır.27

Özel Mülkiyet: Özel mülkiyet bir insanın kendisine gelir sağlamak 
amacıyla kullandığı mallar üzerindeki mülkiyettir.28

Sovyet Rusyada’ki mülkiyet düzeni marxist uygulamanın bir pro-
totipi olarak kabul edildiği takdirde, bu düzene ait bazı nitelikler be-
lirtilebilir. Sovyet hukukunda mülkiyet konusu olabilecek nesneler 
hususunda batı hukuk sistemlerinde görülmeyen bir sınıflandırmanın 
varlığı göze çarpmaktadır. Devlet;  toprak ve üretim araçları dahil ol-
mak üzere her çeşit mülkün sahibi durumundadır.  Ekonomik bakım-
dan, toplumsal üretiminde en önemli fonksiyon devlet mülkiyetine 
eşit bulunmaktadır. 29

İslam’da bu yapıya baktığımızda ise; İslam ekonomi de itidali 
emreder. İslam’a göre evrendeki her şey Allah’a aittir. İnsanların 
elde ettiği mal ve mülkün hepsi onundur. İnsanlar Allah’ın kendileri 
için yarattığı rızık ve nimetleri meşru yollarla elde etmek suretiyle 
yararlanabilirler ve onları mülke edinebilirler. Her ne kadar özel 
mülkiyet varsa da mutlak mülkiyet hakkına insan sahip değildir. 
Mutlak manada sahip olmadığı her şeyinde tasarruf yetkisi bakımından 
sınırlar vardır. İslam’da harcama ve tüketimi, israf değil iktisat diğer 
bir ifadesiyle verim ekonomisi temeline oturtulmuştur. Verilen her 
nimetten sorguya çekilme yaptırımı işlemi var. Modern zamanlarda 
dominant hayat alanı ekonomidir ve iktisatdır. Bütün diğer alanlar 
ekonomiye göre şekillenir. Günümüzde bilgiyi, siyaseti, devleti, 
insan, hatta sosyal ilişkileri bile ekonomi belirlemektedir.

26  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 298.
27  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 300.
28  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s.302.
29  Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 304-305.
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 Kur’an-ı Kerim’de mal-mülk, bazı ayetlerde Allah’a, bazı ayet-
lerde topluma, bazı ayetlerde ise kişilere ait olarak bildirilmekte-
dir.30İslam’da en azıyla yetinme mecburiyeti olmadan iyi ve rahat 
bir derecede olmak üzere bireysel (ferdi) tüketim yasak değildir. Bu 
husus Kuran’da şöyle dile getiriliyor. 

“De ki Allahın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim ha-
ram kılmış.”31

“Ey iman edenler! Allahın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri 
kendinize haram etmeyin.”32

  Ancak İslam’da mülk ve milk ayrımı vardır. Mülk devlet güç 
demektir. Komünizmin kapitalizmin anladığı ve Türkiye’de mülki-
yet denilen şey ise fıkıhta milktir. İslam’a göre insanlar isteseler de 
istemeseler de bütün mülk Allah’ındır. İslam hukukunda mutlak mülk 
yoktur. İslam’da mülkiyet hep bir şeylere tavsif edilir. Mesela İslam 
fıkhında Bir şey satın aldıysan milk-i rakabe, bir şey emanet bırakıl-
dıysa milk-i yemin, karşı cinsle nikah akti yapıldıysa milk-i mut’a 
denir. Ama mutlak mülk yalnızca Allah’ındır. Bizde mülk denilen şey 
batıda kullanıldığı anlamda insana aitse, insanda İslam’a göre Allah’a 
aittir. Şöyle ki ( inna lillahi ve inna ileyhi raciun) Allah’tan geldik 
Allah’a dönceğiz, ona aitiz. Bunun içindir ki İslam’a göre insan bıra-
kın malı; bedeninin bile sahibi değildir. Onun içindir ki İslam’a göre 
insan kendi kendine hayatını sonlandıramaz, suçtur. Kendi parmağını 
kesemez. Kendi böbreğini veremez. Kafasına göre bedeniyle oynaya-
maz. Bırakın bedene bir şey yapmayı, mülkün sahibinin istemediği 
yerini gösteremez. Mülkiyeti kabul edemeyen komünizm nasıl başa-
rısız oldu ortadadır. Buna göre İslam da bir yandan tüketimde yapı-
lacak aşırı sınırlamalar kınanırken, diğer yandan haksız “göze batan” 
tüketim eleştirilir. Modernizmin getirdiği kapitalist anlayış ile birlikte 
insaoğlu tüketmek için tüketiyor. Ancak Müslüman zihniyet üretmek 
için tüketir. Peki, İslam’da bu nasıl belirlenir? İslam’da çözüm “ih-
tiyaç” kavramıyla sınırlandırılır. İhtiyacın kadar yer, ihtiyacın kadar 
harcarsın ihtiyaçtan fazlası israftır.  

30  Demir, Fahri, İslam Hukukunda Mülkiyet ve Servet Dağılımı, s. 143.
31  Araf, 7/32.
32  Maide, 5/ 87.
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Herşeyi yaratan Allah aynı zamanda tek sahibi bulunduğu kai-
nattaki varlıklardan göklerde ve yerdeki şeyleri, yani insanın dünya 
hayatını kuşatan çevredeki nimetleri, insanların istifadesine tahsis et-
miş; bu tahsisin “istihlaf” mahiyetinde bir tahsis olduğuna işaret bu-
yurmuştur. İnsan esasen muhtaç olduğu nimetleri, sahibinin koyduğu 
kurallar çerçevesinde istediği kadar edinebilir. Herşeyin maliki olan 
Allah, kendisine ait mallardan bir kısmını belli şartlarla, insanlara 
vermektedir. Kendisine mal verilen insan, hesabını ahret de vermek 
üzere dünya hayatı boyunca bu malın  “ malik” i olur. Kendi rızası 
olmadıkça normal durumlarda malı kendi mülkiyetinden çıkmaz. İn-
san maliki bulunduğu malında, kendisine tanınan sınırlar çerçevesin-
de tasarruf edebilir: Kullanır, değiştirir, tüketir,saklar,miras bırakır.. 
Böylece ezeli ve ebedi, gerçek Malik yanında, insanlar da Allah’ın 
koyduğu kanun çerçevesinde maliktirler. Allah’a ait mülkiyet yarat-
ma ile ilgili mülkiyet iken, insanlara tanınan mülkiyet, ihtiyaç savma 
ve yararlanma ile ilgilidir. 33 Nasıl malın kazanılması “ meşruiyet” 
şartı ile sınırlı ise mülkte tasarruf da meşruiyet şartı ile sınırlıdır.

Genel anlamda özetleyecek olursak ki kapitalizm de önemli olan 
kazanmaktır ve kapitalizmin temeli mutlak ve sınırsız mülkiyet an-
layışıdır. Kominizm ise özel mülkiyeti tanımaz, her şeyi eşit dağıt-
ma iddiasındadır. Dolayısıyla bütün kavgaların temel çıkış noktası 
mülkiyet ve servete sahip olma kavgasıdır ve bu kavga hayvani bir 
kavgadır. Ne kapitalist kapitalizmi egemen kılarken insanileşiyor. Ne 
komünist komünizmi egemen kılarken insanileşiyor. Ne kapitalist ka-
pitalizmi egemen kıllarken insanileşiyor. Senin olacak benim olcak, 
daha çok benim olacak senin az olacak, hepimizin eşit olacak senin 
hiç olmayacak. Bütün bunlar hep aşağı doğru inişin göstergesidir. 

Mülkiyet saltanatının hakim olduğu toplumlarda ‘sahip olmak’ her 
zaman ‘olmak’tan önce gelir. Kapitalist bir dünyaya gözlerini açan 
kuşaklar yaşadıkları hayatı bir Pazar yeri ya da bir süpermarket olarak 
görmeye yatkındırlar. Zannederler ki dünyanın asli düzeni budur ve 
dünyaya gelene düşen bu çarka tabi olmaktır. Belki de bu sebepten 
modern insanın dindarlığı mülkiyetle arasına bir sütre koyamadığı 
için hep problemli ve eğreti bir dindarlıktır. Mülkün gerçek sahibinin 
Allah olduğunu bildiği halde eşyaya dair tecrit hareketini gerçekleşti-
rememiş insanların dünya ve ahret algıları da aynı derecede sorunlu-
dur. Çünkü eşyayla kurulan her aidiyet bağı kişiyi eşyanın ahkamına 
eğmeye zorlar.

33  Demir, Fahri, İslam Hukukunda Mülkiyet ve Servet Dağılımı, s. 143-144.
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  Özel mülkiyetin varlığını; zenginleşmenin ve fakirleşmenin 
sosyal bir realite olduğunu Kuran kabul ediyor. Karl Marx ise ne 
zenginliği ne de fakirliği kabul ediyor. Herkes eşittir, eşit olmalı 
diyor. Peki realitede, gerçek hayatta bu böyle mi olmuştur? Hayır, 
çünkü toplumlara bakıldığında zengin ve fakir her zaman olmuştur. 
Kapitalizm ise büyürken birilerini küçülterek büyümeyi hedef 
alıyor. Her şeye rağmen büyüyor. Karl Marx’ın ifadesiyle kapitalizm 
gölgesini satamadığı ağacı keser. Biz bugün evi olan, arabası olan 
orta halli bir aile, İncek’te Ümitköy’de gezse açlıktan ölüyorum 
zanneder. Bunun neresi İslami? Bu fakirlerden fellik fellik kaçmanın 
neresi İslami? Fakirlerde bunları gördükçe örgütleniyor ve kahrolsun 
sermaye diyor.

Aslında bütün sıkıntı biz bu dini bilenlerin İslam’ı yaşamadığımız 
için anlamamamız, anlayamadığımız için de anlatamamamız. Ya-
şanmayan İslam anlatılamaz. Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki 
İslam medeniyeti Fıkıh medeniyeti’dir. Bizler ne kadar İslam’ı anla-
maya yaşamaya çalışırsak o kadar sosyal, iktisadi, politik yaşamamızı 
kurtarmış oluruz. Ne hazindir ki Eşyaya dair tecrit hareketini ilk baş-
latması gereken kesim Müslümanlar olması gerekirken günümüzde 
kapitalistleşmiş Müslümanların varlığı dikkat çekmektedir. İnsanın 
en muteber iç sesi olan vicdan, inancından aldığı cesaretle derki: ge-
çici olan hiçbir şeyi elinde tutma! Yarın elinden çıkacak şeyi Allah’ın 
huzurunda senin olması için şimdiden ihtiyaç sahibine ver! 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 213

Rumeysa Nur GÜRBÜZ

Sayın Beyhan’a bu güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Sıradaki tebliğcimiz Yeter Meryem Kurutaş. Kendisi Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi. Aynı zamada İlamer İslam 
Hukuku araştırma grubu öğrencisidir. Konusu, İslam Hukukunda Me-
hir Kavramının Roma Hukukundaki Dos Kavramıyla Karşılaştırılma-
sı. Sözü kendisine bırakıyorum.



Öğrenci Sempozyumu214

“İSLAM HUKUKUNDA MEHİR KAVRAMININ ROMA 
HUKUKUNDA ‘DOSS’ KAVRAMI İLE KARŞILAŞTI-

RILMASI”

YETER MERYEM KURUTAŞ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

ABSTRACT

The Comparison Between Mehir in Islamic Jurisprudence/Law 
and Dos in Roma Jurisprudence/Law

Cost Mehir (mahr) in Islamic Law is a mandatory required amount 
of money or possessions paid by the groom (husband) to the bride 
(wife) herself at the time of marriage. Mehir is among “rükuns ne-
cessities” of marriage not a condition for its “sıhhat”. It is a compul-
sory right of woman that man is obliged to pay to her. Although the 
minimum mahr (mehir) is ten dirhams (which is approximately 31 
grams of silver as mentioned in the hadith), there is no certain maxi-
mum limit to the amount mentioned in Hadith. Divided into two as 
mehr-i misil and mehr-i müsemma, mehir can be donated to husband 
by bride. 

However “Dos” in Roman Law is a term which was used for the 
different items given to groom by bride. Here “dos” means that gro-
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om shares the wedding expenses/costs. It is given to groom by her 
relatives (parents) if she has nothing to pay. Therefore woman’s right 
to claim legacy in her family ends. “Dos” is a property belonging to 
woman and only “right to use (intifa)” and management of it belongs 
to man. If she wants, wife may donate it to her husband. Even though 
upon the end of a marriage, the dos can be paid to woman in kind or 
equivalent of exchange for it, it is returned to her family (her father) 
by discounting the interests of the children if she has any.  

İSLAM HUKUKUNDA “MEHR”  KAVRAMI İLE ROMA 
HUKUKUNDA “DOS” KAVRAMININ MAHİYETİ

Roma Hukuku tarihine bakıldığında ilk etapta İus Civile olarak 
bilinen yurttaşlar hukuku göze çarpmaktadır. Bu hukuk bölgesel bir 
nitelik taşımaktadır. Roma hukukunun gerçek tarihini M.Ö. 450 yıl-
larında yazıldığı varsayılan on iki levha kanunu ile başlatmak müm-
kündür. 

Roma’da ilk yıllarda müstakil bir aile hukukunun varlığı görül-
memektedir. Aile hukukunda baba egemenliğinin geçerliliği kabul 
edilmiş, erkek çocuğun özgür kılınmasıyla, kız çocuğun ise evlilikle 
bağımsız hale geleceğine hükmedilmiştir. Aile eşlerin karşılıklı rıza 
beyanına dayanıyordu. Aynı zamanda evlendikten sonra Roma huku-
kuna göre sahip olduğu bütün mallar kocanın mülkü haline gelmek-
tedir.

Roma’da Aile nedir ne anlaşılır? En eski aile tipi Roma devletin-
den evvel siyasî mahiyeti de haiz olan Gens’dir. Oniki levha kanu-
nundan evvel Gens’i teşkil eden çeşitli ailelerin bir pater idaresinde 
ayrı aile grupları haline dönüştükleri görüldü. Bu devirden itibaren 
aile, Pater familias hâkimiyetine tâbi bir topluluk adını aldı.  Domus 
denilen bu birliğin/ topluluğun reisi Pater idi. Ancak ilk zamanlarda 
hâkimiyet altında bulunanlar, domus’a ait mülkiyete Pater ile birlikte 
müştereken sahipken, zamanla bu mülkiyet paterin şahsında koloni-
leşti. Sonuç olarak, Roma ailesi, Pater’e tâbi özerk bir rejim haline 
dönüştü.

Roma aile hukukunda yerleşik olan bazı kavramları ele almak daha 
sonra ele alınacak konuyu anlamak açısından faydalı olacaktır. Fami-
lia, geniş ve dar mana da iki anlamı vardır. Geniş manada Familia, 
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ortak bir cedden gelen bütün kimselerin topluluğudur. Ortak cedde 
bağlılık erkek evlâtlara göre tesbit edilirdi. Dar manada familia, «kü-
çük» ailelerin ismidir. Familia’nın bu ikinci manasında bir Pater Fa-
milias’ın hükmü ve idaresi altında bulunan şahısların tümünü anlarız. 
Bu şahıslar Pater Familias a kan hısımlığı ile bağlı olabileceği gibi, 
bu bağ evlât edinme şeklinde sun’î bir şekilde de meydana getirilmiş 
olabilir. Roma Hukukunda Pater Familias’ın hükmü altında bulunan 
bu kimseler ilk devirlerde onun kölelerinden az farklı bir durumda 
idiler. Pater Familias onların hürriyetleri üzerinde tasarruf etmek hak-
kına malikti, onları satabilirdi. Hattâ daha ileri gidebilir, hayatına da 
hükmedebilir, dilerse hâkimiyeti altındakileri öldürebilirdi. Çok eski 
devirlerde mevcut olan bu hak sonradan sınırlandırıldı.1                                                       

EVLİLİK HUKUKU

Nişanlanma (sponsalia): Bu devir de nişanlanma daha çok kızın 
pater familiası ile erkeğin pater familiası arasında yapılan şekli bir 
muameledir. Bu muamele bir sual ve ona verilen cevaptan ibaretti. 
Nişanlanmada yaş sınırı yoktu temyiz gücüne sahip olunması yeterli 
idi.

Nişanlı çiftlerin birbirine hediye vermesi onların muhabbet gös-
tergesi idi. Bu hediyeleşmeye roma hukukunda evlenmeden önce ya-
pılan bağışlar / donatio propter nuptias denirdi. Bu hediyeleşmenin 
evlilik öncesi olması gerekiyordu çünkü eşler arasında hibe olama-
yacağı dolayısıyla cayma muhayyerliği kapısının olduğu öngörülmek 
istenmiştir. Donatio propter nuptias şu bakımlardan önemliydi: koca-
nın ölümü ile kanuni miras hakı olmayan kadının iaşe ve ihtiyaçlarını 
temin eder aynı zamanda boşanma durumunda ceza mahiyetinde idi. 
Kadın suçlu ise bu hibe yi kaybederken erkek suçlu ise bu hibenin 
tamamını ödemekle sorumludur. Kadın çok defa donatioyu  ‘dos ‘ola-
rak kocasına verirdi. Donatio ile dos arasında bir nevi irtibat tesis 
ediliyordu. Dos ‘un donatio ile aynı miktarda olması da buradan ge-
liyordu.2 

1  Paul Koschaker - Kudret Ayiter, Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukuku Ana 
Hatları, Sevinç Matbaası, Ankara -1977, s. 299-304.

2  Paul Koschaker - Kudret Ayiter, Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukuku Ana 
Hatları, s. 302-303.
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 Taraflardan birinin sözlü beyanla istemediğini dile getirmesi ile 
nişan sona ermiş olurdu. Nişanın bozulması halinde verilen hediyeleri 
geri almak her zaman mümkün değildi. Nişanlılardan birinin ölümü 
halinde verilen hediyeler geri alınabilirdi. Kızın verdiği hediyeler ay-
nen geri alınırken erkeğin verdiği kısmen verilirdi. Kadın bu elde et-
tikleri ile – dos ve donatio- istikbalini sağlamış oluyordu. Diğer yan-
dan erkek için ise ceza vasfı taşımakta idi. Erkek dos ve donatio yu 
düşünerek yerli yersiz boşanmaktan çekinirdi. Kadın “dos” dışında 
kalan hediye malların idaresini kaideten kocasına bırakırdı. Sermaye 
kadına, hasılat kocaya aitti.3

Roma da evlilik manuslu ve manussuz olarak ikiye ayrılırdı. Ma-
nus, kadının mal durumu idi. Manuslu evlilikte koca karısının tüm 
malına malik olurdu. Buna rağmen bu maliklikten ayrı olarak dos u 
da görmekteyiz. Dos u kavramsal olarak inceleyek olursak;

Dos / çehiz: Roma hukukuna göre evliliğin tüm külfetleri kocaya 
aitti. Bu manus evliliğinin bir sonucudur. Kadın, manus evliliği ile 
miras hakkını kaybederdi. Bundan dolayı kendisine mirasın yerini tu-
tan bir şey verilirdi. Buna dos denirdi. Bunun miktarı ailenin maddi 
durumuna göre farklılık arzederdi. Roma’da dos yalnız erkeğe verilir, 
bütün şumüllü ile kocaya aitti. Koca hasılatı evlilik için harcardı ve 
sermayeye dokunma hakkı yoktu. Dos’u tarif edecek olursak; evlili-
ğin icap ettirdiği masraflara iştirak için kadın tarafından kocaya veri-
len bir maldır. Erkek filius familias / pater familia malikinde ise ev-
lilik masraflarını üstüne almadığı gibi dos u da alamaz. Bu durumda 
dos, veren kişiye bağlı olarak ikiye ayrılır demek mümkündür: 

1) Dos profectitia:  Kadın mala sahip değilse baba tarafından çeyiz 
talep etme hakkına sahipti. Bu kimseler tarafından verilen çeyize de-
nir. Kadının ölmesi durumunda dos onu veren kişilere verilir. Çocuğu 
varsa her çocuğu için kocanın 1/5 ini kesme yetkisi vardır.

2) Dos adventitia: Başkasının hakimiyetine tabi olmayan kadın 
veya üçüncü bir kişi tarafından verilen dos a denir. Boşanma durumun-
da direk kadının şahsına ait bir kazançtır. Ölümü durumunda kocada 
kalır.4 Pater’in çocuklar ve kadın üzerindeki hâkimiyeti mutlaktır ve 
hayatı boyunca devam ederdi. Mutlaktı, çünkü çocuklarını köleleri 
gibi istihkak dâvası ile taleb edebilir, onları terk ve onlarla olan 

3  A.g.e., s. 317.
4  A.g.e., s. 321.
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karabetini red ve inkâr edebilirdi. Pater, çocuklar üzerinde ölüm dirim 
hakkini da haizdi: onları Roma hudutları haricinde öldürebilirdi.5 

Dos’un verilmesi için evlilik şarttır. Aksi durumda hukuki sebep-
ten mahrum olur ve hak talebinde bulunulması söz konusu olamaz. 
Dos un verilme şekillerine bakıldığında dos verilecek kişi karşı tara-
fın borçlusu ise borcu dos a mukabil sayabilir. Aynı zaman da dos mal 
olursa, malların kocaya direk intikali söz konusu olabilir. Vasiyetna-
me ile de dos tahakkuku söz konusu olabilmektedir.

Dos olmaya el verişli mallara bakıldığında hasılat getiren mallar 
buna en elverişli iken mameleki olan her türlü mal bunun konusu ola-
bilirdi. Basit ailelerde dos kadının bir miktat elbise ve ev eşyasına 
yani modern çeyize tekabül eder. Her Romalının evli olması gereken 
Roma da mal ayrılığı kocanın karısına bakma mükellefiyetini bile ka-
bul etmiyordu. Bu durumda dos un olması gayet tabii idi. Eğer kadın 
mal birliğini kabul etmiyorsa evinden üç gün uzak iki tarafın rızasıyla 
uzak kalıyordu. Bu suretle manus doğmuyordu.

Manus evliliği ile kadın kendi ailesindeki miras hakkını kaybeder-
di.  Bundan dolayı mirasın yerini tutan bir şey verilirdi buna dos de-
nirdi. Dos üzerinde koca tasarruf yetkisine sahipken meliklik kadına 
ait olup, boşanma durumunda tüm haklar tekrar karıya dönmekteydi.6

İSLAM HUKUKU

Roma hukukunda müstakil bir aile hukuku teriminin kullanılması 
16. yy lara rastlarken İslam ilhamını aldığı kutsal kitabında bu mese-
leye tafsilatıyla yer vermiştir. Müstakil İslam ilimlerinden olan İslam 
hukuku ve Hadis’te de biz bu konunun “kitabün nikah” adı altında 
zikredildiğini görmekteyiz. Konumuz olan ‘mehr’ kavramı ise İslam 
hukuku kitaplarının kitabü’l nikahın bir alt başlığı halinde babü’l 
mehr olarak müstakil bir yere haizdir. Bununla da yetinmeyip öden-
mediği takdirde meydana gelecek cezai müeyyideler ceza hukukun 
da bir konu olarak yerini almış durumdadır. Hadis literatüründe ise 
kitabün nikah ve talak da yer almaktadır. Mehir kitap sünnet icma ile 
sabittir.

5  Şakir Berki, Roma Hukuku, Milli kütüphane, Ankara 1975, s. 112.
6  A.g.e., s. 170.
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Ayetlere/Kitaba bakıldığında ‘mehrin güzellikle kadınlara veril-
mesi öğütlenmiş mehir konusunda anlaşılmasında bir beis görülme-
miştir. Cahiliye deki erkeklerin yaptıkları gibi verdikleri mehirleri 
almamaları’ için erkekleri cenab-ı Allah öğütlemiştir.7 (Nisa 4, 20-
21,24-25, Bakara 229, 237)

Nisa suresinin 4. ayetinde “kadınlara mehirlerini bir bağış olarak 
verin” ifadesinden de anlaşıldığı üzere mehir bir bağıştır. Bireyin ya 
da bir bedelin karşılığı değildir.8

Mehrin sübutu için şu hadislerde zikredilebilir. Sehl b.sa’d hak-
kındaki rivayettir.9 

  Medine’ye hicretten sonra Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu 
Anh)’a, Sa’d bin er-Rebi (Radiyallahu Anh) kardeş yapıldı. Sa’d 
er-Rebi (Radiyallahu Anh) kardeşine hitaben:

−Ben mal cihetiyle Ensar’ın en zenginiyim, malımı ikiye böleyim. 
İki tane de hanımım var. Bak, hangisi hoşuna giderse onu boşayayım, 
iddeti bitince onunla evlenirsin dedi. Abdurrahman bin Avf (Radiyal-
lahu Anh)’da Sa’d er-Rebi (Radiyallahu Anh)’a:

−Allah ehlini ve malını sana mübarek kılsın diye karşılık vererek 
ticaret yapılan çarşılarını sordu. Ona Beni Kaynuka çarşısını gösterdi-
ler. Artık her gün o çarşıya gider gelir, keş ve yağ alıp satardı. Böylece 
mehir verebilecek kadar para biriktirip Ensar’dan bir kadınla evlendi. 
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunun üzerine bir koyun ile 
de olsa velime yemeği yedirmesini emretti.

Hz peygamberin eşlerini mehirlerine bakıldığında örneğin 
Hz Safiyye’nin mehri özgürlüğü olmuştu. Hz Aişe mehrinin 12 
okıyye ve bir neşş idi  (yarım okıyye/500 dirhemdir) demiştir. 
 
Hz Fatıma ve Ali evlendiklerinde Hz peygamber Hz Ali den mehir 
sormuştur. Hz Ali bir şeyi olmadığını söylemiş buna mukabil Hz pey-
gamber ‘zırhını ver’ buyurmuştur.

7  Nisa, 4/20-21, 24-25; Bakara, 2/229, 237
8  Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme,  s. 225
9  Mehmet Sofuoğlu, Sahih-i Buhari Tercemesi, c.4, s. 321.
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İslam hukuku alimleri de mehrin farz olduğuna dair icma 
etmişlerdir.10

Kuranı kerim mehri sadak ve nıhle olarak isimlendirmiştir. Hamdi 
döndüren İslam hukuku, Eramat mat., İstanbul,  s.185)

Kullanılması ve satılması yasak olmayan her şey mehir olabilecek 
mallar kapsamına girer.11

Mehrin kelime ve ıstılah anlamları:

Mehr cemi mühür ve emhardır. Mehir annenin babanın velinin de-
ğil bizzat kadının hakkıdır. Nikah anında zikredilip zikredilmemesi, 
nefyedilmesi mehre mani, değildir.12 ; kadına verilmesi gereken bir 
borç yada kadının sahip olduğu bir eşyadır.

Nikahta koca kadına bir mal vermeyi taahhüt eder. Buna mehir 
denir. Fıkha göre mehir bid’in bedelidir. Bu kadının hakkıdır. Ondan 
vazgeçebilir onu bağışlayabilir. Mehir sadece Malikilere göre nikahın 
sıhhat şartıdir. Mehir olmadan yapılan nikahı fasid olarak nitelendirir-
ler. Diğer İslam hukukçularına göre ise mehirsiz de nikah sahih olur.13

Mehrin azamisi için muayyen bir miktar yoktur. Asgarisi İmam ı 
Azam’a göre 10 dirhem gümüş, Malikilere göre saf altından bir di-
narın  ¼, halis gümüşten 3 dirhemdir. Şafii, Ahmed, Sevri, Ebi Leyla 
Davudi Zahiriye göre mehrin muayyen bir miktarı yoktur. Her mal 
olan şey az olsun çok olsun mehir olabilir. Zira Sehl bin sa’d (ra)’dan 
rivayetle Rasulullah a bir kadın gelerek kendini hibe mehir olarak ve-
receği bir şeyi yoktu. Rasulullah o sahabiye Kur an’dan ezberindeki 
surelerle seni bu kadına malik kıldım demiştir.14

Mehrin farziyeti:  Mehr şer-i bir şarttır. Mehir maldır, kadına mülk 
edindirmedir. Mehr, maliki mezhebi dışındakilere göre nikahın sıhhat 
şartı değildir. Mehri misil akitle vaciptir. Mehrin en azı 10 dirhemdir.  
Hz peygamber ‘10 dirhemden az da mehir yoktur. Çünkü bu vacip 

10  Hamdi Döndüren, İslam Hukuku, Eramat Mat., İstanbul, s. 185.
11  Döndüren, a.g.e., s. 185
12   Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukukı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen Yayınları, 

İstanbul 1970, c. 2, s 121, El- ihtiyar s.146; Münekehat ve müfarekat.
13  Halil Cin, Türk Hukuk Tarihi, S.Ü.Y., Konya 1989,  I, 214-225
14  Tecrid-i Sarih Tercemesi, DİB  Yay., Ankara  1975, c. XI, 293-294; Bilmen,  c. 2, s. 121.
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olan açık bir şer’i haktır’. Kendi malından takdir edilir. Delilimiz 
hırsızlık nisabındaki 10 dirhemdir. Eğer az söylenmişse 10 dİrhem 
olarak takdir edilir. İmam züfere göre ise mehri misil lazım gelir. Mü-
semmanın üstüne ziyade eylenmişse o müsemmadır.15 

Üst sınırı Hz Ömer tarafından çizilmek istenmiş fakat gelen 
itirazlar sonucunda sınırlandırma yapılamamış vazgeçilmiştir.16 

1917 tarihli Hukuku aile kararnamesinde Hanbeli mezhebinin gö-
rüşü kabul edilip kanunlaştırılmıştır ve mehrin asgarisi ve azamisine 
bir sınır konulmamıştır.17 

Mehrin tesbit esasına göre sınıflandırılması:

Mehri müsemma: Tarafların konuşup anlaşarak kararlaştırdıkları 
mehirdir. Mehr-i müsemma malum ve mütekavvim olmalıdır. Ma’lum 
dan kasıt mehrin ne olduğu yada ne olmadığının ortaya konulması-
dır. Nikahın da bir akid olması hasebiyle sınırlarının çizilmiş olması 
gerekmektedir. Mehir eğer hayvan olarak belirtilmişse; bunun orta 
hallisini vermekle yükümlüdür. Sınırları belli olmayan bir elbise, bir 
hayvansa mehr-i misil gerekir. Seneye ağaçta olacak meyveler yada 
doğacak koyun senin olacak denmesi de mehr-i misili gerektirir.18 

Mehri misil: Mehrin ne olduğu  kararlaştırılmazsa şu yol izlen-
mektediraranan şartlar güzellik yaş, bekar ve dul olmak, ahlak bakı-
mın dan misli ile kıyas edilir. 

Ödenme bakımından mehir muaccel ve müeccel olarak ikiye 
ayrılır. Peşin verilene muaccel, bunu almadıkça kadın nefsini isterse 
teslim etmeyebilir. Ölüm veya boşanma halinde verilene müeccel de-
nir. Mehirde de sınıflandırma yapılmıştır. Mehr-i müeccel ve muac-
cel. Mehri muaccel verilme vakti belirlenmiş mehir demekken mehri 
müeccel bir vakit tayin edilmemişse, mehr talak ve birinin vefatına 
kadar bu şekilde addolunur.

15   İbn Hümam, Fethü’l- Kadir, c.4 s.214-215; Meydani, el- Lübab fi şerhi’l- Kitap, Kitabü’t 
Da’va, c.3, s. 149; Nikahta yerine getirilmesi en önemli şart mehirdir. Sahih -i Buhari Terce-
mesi. 5242.

16  Halil Cin - Ahmet Akgündüz, Türk –İslam Hukuk Tarihi, Timaş Yay., C.2, İstanbul 1990, s. 95,  
17  Akgündüz, s. 97
18  Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukukı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen Yayınları, 

İstanbul 1970, c. 2, s 122.
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Mehr-i misle gelince mehir tesmiye edilmediği takdirde olur. Bu-
radaki kriter o kadının dengi olan kadınla kıyasıdır. Bir kadın nenesi, 
annesi veya teyzesi ile kıyaslanamaz. Kadının dengi olan başka bir 
bayanla kıyası söz konusudur. Buradaki denklik kadınların güzellik, 
yaş, ahlak, bekarlık durumlarında söz konusudur.

  Mehir veremeyeceğin halde evlenirsen bu cebr olur. Nikah sa-
hih fakat günahkar olur. Mehir kavramı: lügatte evlilik akdi sebebiyle 
erkeğin kadına verdiği şeydir. Mehrin on üç ismi vardır. Sadak, nah-
le…19

 Mehr tesmiye edilmemişse ve boşanma vuku bulmuşsa üç parça 
elbiseden oluşan mut’a verilir.20

Bir müslimin aldığı kadın kitabiye olsada ona da mehir düşer. 
Mehrin azamisi için muayyen bir miktar yoktur. Asgarisi İmam ı 
Azam’a göre 10 dirhem gümüş, Malikilere göre saf altından bir di-
narın  ¼, halis gümüşten 3 dirhemdir. Şafii, Ahmed, Sevri, Ebi Leyla 
Davudi Zahiriye göre mehrin muayyen bir miktarı yoktur. Her mal 
olan şey az olsun çok olsun mehir olabilir. Zira Sehl bin Sa’d (ra)’dan 
rivayetle Rasulullah a bir kadın gelerek kendini hibe etmişti. Rasulul-
lah gözlerini yere indirip sukut buyurunca fakir bir sahabi bu kadına 
talip oldu fakat mehir olarak vereceği bir şeyi yoktu. Rasulullah o sa-
habiye Kur’an’dan ezberindeki surelerle seni bu kadına malik kıldım 
demiştir.21

Anladığımız kadarıyla kadın kocasının mahkumu değil hayat ar-
kadaşıdır.

İbn hacere göre nikahtan önce verilen yüzük vb de mehir kapsamına 
girmektedir.22 Asr-ı saadette 10 dirhem gümüşle iki koyun satın alına-
biliyordu. 12 okıyye yaklaşık 400 dirhemdi. Mehirde evlenilecek er-
keğin ve o beldenin örfü mehir miktarının tespitinde önemlidir. Nikah 
akdi esnasında mehir belirlenmemişse kadının amcasının ve halasının 
kızı ile kıyas edilir, onların ki dikkate alınır. Mehir belirlenmemişse 

19  Muhammed Sururi, Ahkamunnikah, s. 65.
20  Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, Müftüoğlu Yayınları, Ankara 1969, ss. 235-

236; Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukukı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kamusu, c. II, s. 124; Halil 
Cin-Ahmet Akgündüz, Türk –İslam Hukuk Tarihi, Timaş Yay., , İstanbul 1990, c.II, s. 97-99,  

21  Tecrid- i Sarih Tercemesi, c. XI, s. 293-294, , Bilmen, c. 2, s. 121.
22  İbn Hacer el-Askalanî, terc.  Ahmed Davutoğlu, c. III, s. 250
 Yusuf Kerimoğlu, Fıkhi Meseleler, s. 31.
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2/236. Belirlenmemişse de sahihtir.23 Nikah kıyılırken kadına mehir 
biçilmemişse de erkek ile kadının varlığı akdin sıhhati için yeterlidir.24 
Mehir nikahın rüknü değildir.25 Miktarı hususunda ise hatırı sayılır 
bir mal verilmelidir. Çünkü der;  İmam Şafii hırsızlık nisap miktarı 
10 dirhemdir.26 10 Dirhemden azsa da 10 dirhem olrak kabul edilir. 
İmam Züfer’e göre ise mehri misil gerekir.27 Kadın başta mehrim ol-
masın diyemez ancak onun hakkı olduktan sonra almayabilir. Eşine 
bağışta bulunabilir.28 Müt’a 2/236 ne mehr-i mislin yarısından fazla 
ne de 5 dirhemden az olamaz.29 Bir müslimin aldığı kadın kitabiye 
olsada ona da mehir düşer.30 

KARŞILAŞTIRACAK OLURSAK;

Evlâtların kazançları bile Pater mülkiyetine ait idi. İslâm huku-
kunda ise çocuğun kazandığımallar babaya değil, kendisinin malına 
dahil idi. Dikkat edilecek nokta şudur: Roma hukukunda gayrı reşid 
çocukların değil, reşidçocukların kazançları bile Patere ait idi. 

En eski Roma hukukunda ailenin üyeleri her şeyden evvel kö-
lelerdir. Romada daima aile reisliği erkeklere mahsusdur. Kadınlar 
aile reisi olamazlar. Sui juris(baba hakimiyetinde bulunmayanlar) bir 
kadın manussuz evlenme ile evlense bile, yine, o ailede aile reisliği 
durumuna yükselemez. Zira Roma’da kadınlar daimi olarak vesayet 
altında idiler. Hâkmiyete tâbi kimseler ise hâkimiyet icra edemezler. 

İslâm Hukukunda ise, kadın hürdü. Kocasının ne velayetine 
ne vesayetine tâbi değildi. Hattâ İslâm Hukukunda kadın, İsviçre 
Hukukunun hilâfına olarak, ticaret yapabilmek için kocasının 
müsaadesine bile muhtaç değildi. Muamelât sahasında hürriyeti tam 
olarak istifade hakkına sahipti. Bu incelemeden sonra 1917 tarihli 
hukuku aile kararnamesinin maddelerini okumakla yetineceğiz.

23  Hidaye Tercümesi, Kahraman Yayınları, c. II, s. 28. 
24  Hidaye, s. 29.
25  Fıkhi Meseleler, s. 34.
26  A.g.e., s. 29.
27  Hidâye, s. 29; Bidâyetü’l- Müctehid, 482.
28  Nisa, 4/4
29  Hidaye, s. 30.
30  Bilmen, s. 122
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BAB-I SADİS FASL-I EVVEL

Madde 80: Mehr ya mehr-i müsemmadır ki tarefeynin az veya çok 
tesmiye ettikleri maldır. Veya mehr-i misildir ki zevcenin babası tara-
fından olmadığı takdirde beldesi ahalisinden akran ve emsali kadın-
ların mehridir. 

81: Mehr-i müsemmanın tamamen veya kısmen ta’cil ve tecili ca-
izdir.

82: Mehr-i müeccelde bir müddet tayin edilmiş ise hululunden 
evvel mütalebeye zevcenin hakkı yoktur. Müddet tayin edilmemişse 
talak veya zevceynden birinin vefatı vukuuna kadar müeccel addolu-
nur.

Rumeysa Nur GÜRBÜZ

Bu aydınlatıcı tebliğlerinden dolayı sayın Kurutaş’a teşekkür edi-
yoruz. Şimdi sırada Hale Şeyma Canlı arkadaşımız var. İlkel ve İla-
hi Dinlerde Kadın Algısı ve İslam Hukukunda Kadının Mirasçılığı 
konusunu bizlere anlatacak. Sözü kendisine bırakıyorum.
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“İLKEL VE İLAHİ DİNLERDE KADIN ALGISI VE  
İSLAM HUKUKUNDA KADININ MİRASÇILIĞI”

HALE ŞEYMA CANLI

(Ankara Üniversitresi İlahiyat Fakültesi 4.sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

  İslam miras hukukunda kız çocuklarına verilecek pay meselesi 
sıkça gündeme taşınan ve İslam’ın aleyhinde kullanılmak istenen 
konulardan biri gibi görünmektedir. Her sistemin dayandığı temel 
düşünceler ve prensipler vardır. İslâm miras hukuku da kendisini 
şekillendiren ve uygulamaya ışık tutan prensiplere dayanmaktadır. 
Bunları:»temsil ve dayanışma, yakınlık, mecburilik,  ihtiyaç ve âdil 
dağıtım şeklinde sıralamak mümkündür. Ele alacağım konu “ ihtiyaç 
ve âdil dağıtım “ prensibi ile ilgilidir. İslâm hukukunda ihtiyaç ve 
âdil dağıtım prensibinin en fazla kendini gösterdiği saha, kız çocuk-
lar ile erkek çocuklar arasındaki -ikili birli- pay farkıdır. İlk bakışta 
adaletsiz gibi gözüken bu fark, tamamen adalet ve ihtiyaç prensibine 
dayanmakta, ortaya âdil bir denge koymaktadır. Miras Hukuku’nda 
kadının yerini, eşitlik konusunu anlamak için öncelikle;  İslamiyet 
öncesi dönemde kadının durumunu değerlendirmemizde fayda vardır.

Din, mensubu olan insanlara belirli bir dünya görüşü sağlar.1 Di-
nin kadın ve erkeğe belirlediği rol ve statüler, o toplumda toplumsal 
cinsiyetin belirlenmesine ve insanların buna göre değer yargılarına 

1  Ejder Okumuş, Toplumsal Değişme ve Din, İnsan Yay. , 2003, 69.
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ulaşmasına neden olmaktadır. Dinin en önemli işlevlerinden biri-
si de meşrulaştırma işlevidir.2 Bu bağlamda toplumlarda var olan 
katı toplumsal cinsiyet ayırımları din adına meşrulaştırılmakta, dinin 
buyruğu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Böylece din ve kültür adı-
na uygulanıp meşrulaştırılan pratikler, kadınları ikincil bir konumda 
tutmakta, aile içi ilişkilerde hak eşitliğini sağlayacak ve kadınların 
durumunu iyileştirecek yeniden yapılanmaları engelleyebilmektedir. 
Din, kadın haklarının inkârı için gerekçe olarak gösterilebilmektedir.3                                                                                                              

Tarih boyunca süregelmiş toplumlarda her zaman bir din anlayışı-
nın mevcut bulunduğunu görmekteyiz, bundan dolayıdır ki; geçmiş-
ten günümüze sayısız dinden söz etmek mümkündür. Ancak bu din-
lerin hepsini ve bunların kadına bakış açılarını incelemek olanaksız 
görünmektedir. Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için ilkel dinler-
den günümüze kadar öne çıkan belli başlı dinleri, medeniyetleri ve 
onların kadına bakış biçimlerini ele almak daha yararlı olacaktır.

HİNDUİZM 

Hind yasasında, kadının babasından, kocası ve çocuğundan ayrı 
yaşama hakkı yoktu ve bunlar öldüğünde kadın kocasının akrabasın-
dan bir adama verilirdi. 17. Yüzyıla kadar devam eden kocasının na-
şıyla beraber kendisini yakma geleneği mevcuttu.4

Kadınların mülk edinme hakları yoktu. Kadın her türlü işte çalışıp 
para kazanabilirdi ancak tüm kazandıklarını babasına, eşine veya dul ise 
oğluna vermeliydi. Kadın tek başına karar veremezdi. Hatta kadınlar her-
hangi bir kitap veya Hinduların kutsal metinleri olan Vedaları dahi oku-
yamazlardı. Hinduizm de bu zihniyette din kadına hitap etmemekteydi.5 

YUNAN VE ROMA MEDENİYETİ

Uygarlığın beşiği olarak görülen Yunan’da ise kadının hemen he-
men kölelerle bir tutulduğu görülmektedir. Koca karısını dövebildiği 

2  Okumuş, a.g.e., 80.
3  Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, Metis yay., İstanbul, 2006, 63-64.
4  Mustafa es-Sıbai, Tarih Boyunca Kadın Haklarının Gelişimi ve Müslüman Kadının Hukuku, 

20.
5  Nazife Gürhan, “Toplumsal Cinsiyet ve Din”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı 5, 

58-80, 64.
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gibi, başkasına da armağan edebilirdi. Tüm miras erkek çocuklara ait-
ti ve kadınlar mirasta hiçbir hak iddia edemezdi. Kadının tüm malları 
eşinin tasarrufundaydı. Onun izni olmadan kadın kendi mallarını har-
cama yetkisine sahip değildi.6 Kadın, çocukluğunda ebeveyninin, 
gençliğinde kocasının, dulluğunda da çocuklarının himayesi altında 
yaşamak zorundaydı.7

Roma yasaları, uzun süre kadının durumunu aşağı tutmuştur. Dai-
ma aile reisi olan koca, çocuklar ve karısı üzerine tam bir otorite sahi-
bidir ve kocası istediği anda karısını kovabilir durumdadır. Baba, kızı 
kendi istediği erkekle evlendirme hakkına sahipken aynı zamanda da 
evliliği istediği zamanda bozabilme hakkına sahipti. Boşanma sistemi 
520 yıllarına kadar bilinmiyordu.8 Kız çocuğunun hiçbir zaman mal 
mülk edinme hakkı yoktu. Kızlar evlendiklerinde kocalarıyla kocanın 
efendi olduğunu kabul etmek üzere “Efendilik Anlaşması” denilen bir 
sözleşme yaparlardı.9

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kadına ait fikri, kadının günaha meyyal ve kusurlu 
olduğu yolundadır.10 Yahudilerin her sabah tekrar ettikleri duaların-
da “Ezeli ilahımız, kâinatın kralı, beni kadın yaratmadığın için sana 
hamdolsun” cümlesi geçmektedir. 11 Yahudilikte erkek egemenliği 
ön plandadır. Tevrat’ta evlilik, boşanma ve mirasa ilişkin kurallar 
tümü ile erkeklerin lehinedir. Kız çocuğu miras alamaz. Ancak baba-
sının hiçbir erkek çocuğu yoksa o zaman alabilirdi. Ama bu durumda 
da kız kesinlikle yabancı aileden birisiyle evlenemezdi. 12

Günümüz Yahudi toplumuna baktığımızda kadın özgürlük hare-
ketlerinin etkisiyle, kadının toplumdaki konumu bu kadar “aşağı” ol-
mamakla beraber, anlayışın temelinde yine bu mantığın yattığını gör-
mekteyiz. Kadına toplumsal hayatta birtakım özgürlükler verilmesine 
rağmen, toplumun kadına bakış açısı hala aynıdır.13

6 es-Sıbai, 15-113.
7  N.M. Shaıkh/ M.A.LL.B, İslam Toplumunda Kadın, çev. Ali Zengin, Fikir Yay., İstanbul 1983, 

7.
8  N.M. Shaıkh/ M.A.LL.B, 7.
9  es-Sıbai, 19.
10  N.M. Shaıkh/ M.A.LL.B,  12. 
11  M. Tayyib Okiç, İslamiyet’te Kadın Öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1978, 

7.
12  es- Sıbai, 21.
13  Gürhan, 67.
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HRİSTİYANLIK

Hıristiyanlıkta kadına karşı davranış daha sert bir şekilde ele alın-
mıştır. Kadının gebelik süresi, doğum ağrıları, karı-koca ilişkisindeki 
baskı, ezme ezilme durumları, insanın geçimini sağlamak için top-
rakla uğraşma, aşırı emek tüketme zorunluluğu, kıtlık, açlık, sıkın-
tı, geçim darlığı gibi pek çok olay yani insanın alınyazısı, Tanrı’nın 
Adem-Havva çiftinin suç işlemelerine kızarak düzenlediğine inanıl-
mıştır. Az çok düşünen, soru soran kadınların Engizisyon’un hışmına 
uğradığı ve “cadılık” gerekçesiyle yakıldığı Ortaçağ Batısında kadı-
nın konumu şu atasözleriyle özetlemek mümkündür. “Bir kadın evin-
den dışarıya üç kez çıkmalıdır: Vaftiz edildiği, evlendiği ve öldüğü 
zaman.”14

İSLAM’DAN ÖNCE ARABİSTAN’DA KADIN

İslam’dan evvelki Arabistan’da kadının hiç miras hakkı yoktu.15 
Hatta kadınlar bir eşya gibi ölünün mirasçılarına intikal ederdi. Öle-
nin malı en yakınlarından erkek olup harp edebilecek yaşta bulunan-
lara düşerdi16. 

Bununla beraber, Medine’deki uygulamada da, sadece bûluğ ça-
ğına ermiş erkekler babalarının mirasçısı olabilir, küçük kız ve erkek 
kardeşleri, hattâ anneleri mirasçı olamazdı17. Bundan dolayıdır ki; 
“Allah	size,	çocuklarınızın	miras	taksimi	hususunda	erkeklerin	pay-
larının,	kızların	alacağı	payın	iki	katı	olmasını	emretmektedir.”18 âye-
ti inince bu hüküm, müşriklerin hoşuna gitmemiş ve şöyle demişler-
dir: “Kadına dörtte bir, ya da sekizde bir, kız çocuğa yarım ve küçük 
çocuğa da mirastan pay veriliyor. Oysa onlar ne ata binebiliyor, ne de 
düşmanla savaşabiliyor. Küçük çocuğa da miras veriliyor, oysa çocuk 
hiçbir işe yaramıyor.” Bu bakış açısından açıkça şu anlaşılmaktadır 

14  Gürhan, 68.
15  N.M. Shaıkh/ M.A.LL.B, 9.
16  Ali Osman Ateş, İslâm’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, İstanbul, 1996, 379-

388.
17 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberleri, İstanbul, 2004, c. I, 260.
18  Nisâ, 4/11. 
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ki, o gün insanın değeri iktisadî hayata katkısıyla ölçülüyordu19 bu-
nunla beraber cahiliye döneminde, erkek mirasçı bıra1kmadan ölen 
kişilere kadınların mirasçı olmaya başladıkları da görülmektedir20. 

İSLAM’DA KADIN 

Öğreti itibariyle İslamiyet’in kadın sorununa ilişkin temel 
problemleri çözdüğü; ilerici ve devrimci çabalarla kadına ilişkin cahili 
kabulleri değiştirerek insanlığın yarısını teşkil eden kadın cinsini 
yeniden insanlığa kazandırdığı; bilinen, genellikle de kabul gören 
bir gerçektir.21 İslam Dini, kadın ve kadın hakları üzerinde titizlikle 
durmuş ve kadına, hiçbir sistemin veremediği bir değeri vermiştir. 
Bu açıdan baktığımızda İslamiyet’te kadın zirveyi yakalayabilmiştir 
diyebiliriz.22

İslam; kadının diri diri toprağa gömüldüğü bir cahiliye çağında, 
“cennet anaların ayakları altındadır”, “iki kız çocuğunu İslam üzere 
yetiştiren aileler iki parmağının birbirine yakınlığı gibi cennette 
benimle beraber olacaklardır.” , “Hiç şüphe yok ki kadınlar erkeklerin 
dengi, eşi ve bir benzeridirler.” Diyerek kadının ulvi yerini tanımla-
mıştır. İslam kadına yalnızca bunları vermekle kalmamış; Kur’an’da 
Allah(c.c.) kadınlar için yedi adet özel sure (Nisa suresi, Nur suresi, 
Meryem suresi, Ahzab suresi, Mümtehine suresi, Tahrim suresi,  Ta-
lak suresi.)  ve yüzlerce ayet göndererek kadın hukukunun tüm boyut-
larını gösterebilmiştir. Bu surelerde Kadının aile hukuku, evinde ve 
dışarıda kadın, kadının örtüsü, giyimi, kuşamı, kadın-erkek ilişkileri, 
kadının erkeğe ve topluma saygısı, erkeğin de kadına duyacağı sevgi 
ve saygı, kadının iş hayatında, sokakta ve hatta savaştaki konumu, 
kadının ve erkeğin birbirlerine haramlık ve helallik boyutları, boşan-
manın hükmü, nikah, evlilik, kadın-erkek uyuşmazlığı noktaları, ço-
cukların durumu gibi kadınlarla alakalı konular anlatılmıştır.

Şimdi sormak istiyorum ki; bugün T.C. anayasasında gerek 1924, 
gerek 1961 ve gerekse 1982 anayasasında kadına kaç maddeyle, kaç 
bölümle ve kaç sayfa yer verilmiştir? Türkiye’de kadına seçme ve 
seçilme hakkı ancak 1934 yılında verilebilmiştir. Almanya’da 1942 

19  Selman Kuzu, Kadının Mirası ve Eşitlik, S: 53, Eylül 2001.
20  Coşkun Üçok /Ahmet Mumcu / Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 2002, 106.
21  Cihan Aktaş, Kadının Toplumsallaşması ve Fitne, İslami Araştırmalar Dergisi, C.5, S. 4,Ekim 

1991, 252.
22  Gürhan, 70.
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ve İsviçre’de 1971 yılında kadın seçilme haklarına kavuşmuştur. 23 
Oysa İslamiyet de daha 622 yılında gelen Mümtehine suresi 12. Ayet-
le birlikte kadınların seçme hakkına sahip olduğunu görmekteyiz.24

İslam, bir insan olarak erkeğe tanınan temel insan haklarını kadına 
da tanımıştır. Buna göre; hayat hakkı, mülkiyet ve tasarruf hakkı25, 
kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele görme hakkı, mesken do-
kunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, inanç ve düşünce hürriyeti, 
evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatının gizliliği ve dokunulmaz-
lığı, geçim teminatı, siyasi haklar gibi temel haklar bakımından ka-
dınla erkek arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.

İslâm, kadın hakları alanında pek çok yeni düzenleme getirdiği 
gibi miras hakkı konusunda da iyileştirici hükümler koymuş ve 
onu hiç miras almazken pay sahibi olma konumuna yükseltmiştir. 
Ancak toplumda kökleşmiş gelenekleri bir anda kaldırma ve yerine 
getirilecek yeni hükümleri hazmetmedeki güçlükleri dikkate alan 
Şâri’ Teâlâ, kadının miras payını bir defada ilan etmemiş, içkinin 
yasaklanmasında olduğu gibi tedric yolunu tercih ederek önce miktar 
belirtmeden ana, baba ve akrabanın bıraktıklarından erkeğe olduğu 
gibi kadına da bir pay olduğunu bildirmiştir. Bilindiği üzere bazı 
hükümler bazı sebeplere binaen teşrî kılınmıştır. 26

Bu konudaki hüküm de Evs b. Sâbit’in karısının, kocasının mira-
sından tamamen mahrum edilmesi üzerine konmuştur. Evs öldüğünde 
amcaoğulları gelip İslâm öncesi geleneğe göre mirasın tamamına el 
koymuşlar ve hanımı ile iki yetim kızına hiçbir şey vermemişlerdi. 
Perişan olan kadının, durumunu Resûl-i Ekrem’e bildirmesi üzerine 
“Ana,	baba	yakınların	bıraktıklarından	–	ister	az	olsun	ister	çok	–	ka-
dınlar	için	de farz	kılınmış	bir	pay	vardır”27 âyeti inerek cahiliye âde-
tine son verip kadınları da mirasa dâhil etti. Daha sonra da kadınlar 
dâhil her hak sahibinin payını belirten miras âyetleri nâzil oldu. Buna 

23  Hasan Hüseyin Ceylan, İslam’da Kadın Hakları, Rehber basın-yayın, Ankara 1993, 
c.1,12. 

24  Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınevi, İstanbul 1980, c. II, 933.
25  “Erkeklerin de çalışıp kazandıklarından nasipleri var, kadınların da çalışıp kazandıklarından 

nasipleri var…”(Nisa Suresi 4/32) ayeti, kadının mal-mülk sahibi olmasına bir engel bulun-
madığını ifade etmektedir.

26  Ahmet Efe, “İslam Miras Hukukunda Kadın-Erkek Hisselerinin Farklı Oluşu Üzerine Bir De-
ğerlendirme”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 157-168, 161.

27  Nisa, 4/7.
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göre ölen kişinin malından defin masrafları, varsa borçları ve vasiyeti 
gibi terikeye taalluk eden haklar yerine getirildikten sonra, kalan mal 
İslam miras hukukunda belirtilen esaslar çerçevesinde hak sahipleri 
arasında pay edilir. Biz burada, bu payların ayrıntılarına girmeden, 
miras âyetlerinden sadece kadın- erkek paylarını karşılaştırabilece-
ğimiz örnekleri seçerek aralarındaki farkları göstermeye çalışacağız.28

Kur’ân-ı Kerim’de miras payları üç âyette, Nisâ sûresinin on bir, 
on iki ve yüz yetmiş altıncı âyetlerinde belirtilmiştir.29On birinci 
âyette ölenin çocukları ve ebeveyninin miras durumları ele alınmıştır. 
Buna göre:

• Ölenin mirasçıları sadece oğlu ve kızı ise mirası kıza yarım, er-
keğe bir pay düşecek şekilde taksim ederler. Başka mirasçılar olsa da 
oğul-kız beraber bulundukça pay oranları değişmez.

• Ölenin mirasçıları sadece ana-babası ise –çocukları yoksa– anası 
üçte bir, babası kalanı alır.

• Çocukları da varsa ana-babasından her biri altıda bir alır. Kalanı 
çocuklarınındır.

• Ölenin kardeşi/kardeşleri varsa anası altıda bir, babası asabe ola-
rak kalanı alır. Kardeşler ise hacb olur, mirastan bir şey alamazlar.30

On ikinci âyette eşlerin ve ana bir kardeşlerin durumu ele alın-
mıştır. Buna göre, hanım öldüğünde çocuğu varsa koca mirasın dört-
te birini çocuğu yoksa yarısını alır. Koca ölürse çocuğu varsa hanım 
mirasın sekizde birini çocuğu yoksa dörtte birini alır. Ölenin mirasçı 
olarak, sadece ana bir kardeşleri kalmışsa bakılır: İster kız ister erkek 
olsun tek kardeş ise altıda bir alır. Daha fazla iseler mirasın üçte birini 
–kız erkek ayrımı yapmadan– eşit olarak paylaşırlar. Öz veya baba 
bir kardeşlere gelince; kız ve erkek iseler erkeğin hissesi iki kız his-
sesi kadardır.31 “Hakîm” olan ve kullarına adil olmayı emreden Yüce 
Allah’ın miras paylaşımında haksızlık yapması mümkün olmadığına 
göre bazı hallerde erkeğe kadına verdiği payın iki misli pay vermesin-
de mutlaka birtakım hikmetler olacaktır.32

28  Efe, a.e.g.e., 161.
29  Diyanet İlmihali, c. II, 18/44.
30  Efe, a.g.e., 162.
31  Efe, a.g.e., 163.
32  Efe, a.g.e., 164.



Öğrenci Sempozyumu232

Bu yüzdendir ki; ayet-i kerimelerde miras paylarının farklı oluşu-
nun illet ve sebeplerine dair herhangi bir açıklama bulunmadığı gibi, 
Nisâ sûresi on birinci âyette ana, baba ve çocukların payları belir-
tildikten sonra “Bunlardan	 fayda	 bakımından	 size	 hangisinin daha	
yakın	olduğunu	bilemezsiniz” buyrularak bu konuda akıl ile adil bir 
sonuca varmanın mümkün olmadığına işaret edilerek bir anlamda 
ta‘lil ve tahlil yerine teslimiyet yolu tavsiye edilmiş olmaktadır. İslâm 
âlimleri, nassla belirlenen miktarlarla ilgili hükümlerin hikmetten 
hali bulunamayacağını, dolayısıyla muhalefet etmenin caiz olamaya-
cağını söylemişlerdir. Bu itibarla yaklaşık bir rakam verme amacı bu-
lunmayan, tahdit getiren, ziyade ve noksanlaştırma imkanları bulun-
mayan konularda, zaruret hali hariç ahkamda herhangi bir değişikliğe 
gitme imkanı yoktur. Mesela; miras payları o devrin içtimai ve ikti-
sadi konumuna göre düzenlenmiştir. Bugün ise konum değişmiştir, 
dolayısıyla paylar da değişmeli, ya da iddet, rahmin temizlenmesi ve 
neseb ihtilatına meydan verilmemesi içindir. Bugün gelişen teknoloji 
ve bilim sayesinde yapılacak testlerle netice kesin olarak alınmakta-
dır. Dolayısıyla belirlenen gün kadar beklemeye gerek yoktur, şeklin-
deki te’villere tamamen kapalı bulunmaktadır.33

Nassla belirlenmiş olan kadın ve erkeğin mirastaki paylarında 
değişikliğe gidilmesi mümkün görünmemektedir. Bu konuda İslam 
âlimlerinin yaptığı şey, yalnızca İslam ailesi içinde kadın ve erkeğin 
hak ve sorumlulukları çerçevesinde onlara tanınan miras paylarında-
ki farkın makul hikmet ve sebeplere dayandığını ortaya koymaktan 
ibarettir. Bundan maksatları da, Hz. İbrahim (as)’in inandığı halde 
sırf kalbi mutmain olsun diye Cenâb-ı Hak’tan ölüleri nasıl dirilttiğini 
kendisine göstermesini istemesi34 gibi, mirastaki kadın payı konusun-
da Müslümanların kalplerinin mutmain kalması ve bu husustaki rıza 
ve teslimiyetin devam etmesini sağlamaktır. Şartlar değiştikçe payla-
rın değişmesine zemin hazırlamak değildir. İslam âlimleri bu husus 
ile ilgili açıklamalarında, kadının neden az aldığından çok, erkeğin 
neden fazla aldığı üzerinde dururlar. Bu meseledeki yorum ve değer-
lendirmeler, İslâm’a göre nafakanın erkek üzerine vacip olması ve 
mehri onun veriyor olması etrafında yoğunlaşır. 35

33  Mehmet Erdoğan, Ahkâmın Değişmesi, MÜİFAV, İstanbul, 2000, 127.
34  Bakara 2/260. “İbrahim: “Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” dediğinde, “İnan-

mıyor musun?” deyince de, “Hayır öyle değil, fakat kalbim iyice kansın” demişti. “Öyleyse 
dört çeşit kuş al, onları kendine alıştır, sonra onları parçalayıp her dağın üzerine bir parça 
koy, sonra onları çağır; koşarak sana gelirler. O halde Allah’ın güçlü ve Hakim olduğunu bil” 
demişti

35  Hayri Kırbaşoğlu, Kadın Konusunda Kur’ân’a Yöneltilen Başlıca Eleştiriler, 151-177,  163. 
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Bilindiği üzere, “Onları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz evde 
oturtun… Eğer hamile iseler (boşandıktan sonra) doğum yapıncaya 
kadar nafakalarını verin”36, “İmkânı geniş olanlar, nafakayı imkân-
larına göre versin, rızkı daralmış olan da Allah’ın kendisine verdiği 
kadarından nafaka ödesin”37, “Onların örfe uygun olarak beslenmesi 
ve giyimi çocukların babası üzerinedir”38 âyetlerinde yer verilen na-
faka emrinin muhatabı erkektir. Mirasta erkeğin fazla almasını, nafa-
ka külfeti ve sorumluluğu ile gerekçelendiren Fahruddin er-Râzî, bu 
yüzden erkeğin masrafının fazla olduğunu, masrafı fazla olanın mala 
daha çok ihtiyacı olacağını, dolayısıyla mirasta asıl desteklenmesi ge-
reken tarafın erkek olduğunu ifade eder.39

En ilkel dinlere mensup olanlar dahi, inandıkları ilahın adaleti terk 
edip zulüm yapabileceğini şiddetle reddederken, semavi dinlerin en 
mükemmel ve son şekli olan İslam’ın ilahı olan yüce Allah’ın, adale-
ti terk ederek, kendi yarattığı kadına zulmedebileceğini, ona hakkını 
tam olarak vermeyebileceğini nasıl düşünebilirler. Erkek çocuklarına 
kız çocuklarının hakkının iki misli pay verilmesinin sebeplerini şu 
şekilde ifade etmek mümkündür:

İster anne, ister eş, ister kız çocuk isterse kız kardeş olsun, 
kadının geçimi, kendisine ait olmayıp; oğul, koca, baba veya erkek 
kardeşin sorumluluğundadır. Çoğunlukla kadın kendisi dışında 
başkasının geçimini sağlamakla da yükümlü değildir. Erkek ise, tam 
aksine, hemen bütün toplumlarda eşinin, kızının, annesinin veya 
kız kardeşinin geçimini sağlamakla mükellef olandır. Bu sebepledir 
ki, “nimet külfete göredir” esasına uygun olarak, eşinin, kızının, 
annesinin veya kız kardeşinin geçimini sağlamakla yükümlü olan 
erkeğe, böyle bir yükümlülüğü olamayan kadının payının iki misli 
pay verilmiştir. Bu ise adaletin ta kendisidir.40

Kadın kendi mal varlığında istediği gibi tasarruf etme hakkına sa-
hiptir. Kadının mali durumu yerinde olsa dahi, ailenin harcamalarına 
iştirak etmesi zorunluluğu yoktur. Bu açıdan bakılınca, kadın ile er-
keğe aynı pay verilecek olsa, hisseleri aynı olduğu halde erkek ailenin 

36  Talâk, 65/6.
37  Talâk, 65/7.
38  Bakara, 2/233.
39  Efe, a.g.e., 163.
40  Kırbaşoğlu, a.g.e., 166.
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geçimini sağladığı, kadının ise böyle bir sorumluluğu olmadığı için, 
denge erkek aleyhine bozulmuş olacaktır ki, bu erkeğe haksızlık edil-
mesi demektir.41

Kadının boşanma tazminatı olan mihir erkeğin ödemesi gere-
ken mali bir yüktür; kadının ise erkeğe karşı böyle bir yükümlülüğü 
yoktur. Kadın boşandığı takdirde iddet süresi boyunca onun barın-
ma, yeme, içme, giyim, kuşam masraflarını ödemek kadını boşayan 
kocanın görevidir; kadının ise kocasına karşı böyle bir sorumluluğu 
yoktur.42

Bu durumu akıllarda kalıcı olması açısından bir örnekle izah ede-
cek olursam; geride bir oğul, bir de kız bırakarak vefat eden bir şahsı 
ele alabiliriz. Şahsın yüz elli bin lira miras bıraktığını kabul edelim. 
İslâm miras hukukuna göre bunun yüz bin lirasını oğul, elli bin lira-
sını da kız alacaktır. Kız elindeki parayı aynen muhafaza edebilecek, 
hatta arttırabilecektir; çünkü evlenirken mehir almak suretiyle ser-
vetini arttıracak, geçimi kocasının üzerine olduğu için mal varlığını 
koruyabilecek, isterse ticaret vb. ile çoğaltacaktır. Oğul ise evlenirken 
masraf edecek, eşine mehir verecek, evlendikten sonra evin gider-
lerini karşılayacak, askerlik yapacak, diyet ödeyecek akrabasından 
muhtaç olanların nafakalarını verecektir. Bu iki ihtiyaç tablosu karşı-
laştırılınca kız evlâdın, erkek evlattan daha kazançlı ve daha avantajlı 
olduğu açıkça görülmektedir.

İslam miras hukukunda payların tamamına yakını bizatihi Allah 
(cc) tarafından, pek azı da Sünnet ile tesbit edilmiştir. Bu konuda 
temel paylarda ictihâda yer bırakılmamıştır. Çünkü aklî meleke ve 
idrakler farklı olduğundan sonuçlar da farklı olacak ve miras gibi 
herkesi ilgilendiren hukukî bir konuda toplumda birlik sağlanamaya-
caktır. Bu sebepledir ki, hukuk tarihinde birbirinden çok farklı miras 
sistemleri ortaya çıkmıştır. Esasen bunları ortaya koyanların hepsi 
akıl ve idrak sahibi insanlardır ve hepsi de kanunlarının adalete uy-
gunluğunu iddia ederler. Ancak biri hukuken kadını erkekle eşit tu-
tarken diğeri tutmaz, birinin miras hakkı tanıdığına diğeri tanımaz. 
“Aklın yolu bir” olması gerekirken, özellikle mirasta böyle olmayışı-
nın sebebi, pay miktarları belirlenirken dikkate alınan kriterlerin fark-

41  Kırbaşoğlu, a.g.e., 166.
42  Kırbaşoğlu, a.g.e., 166.
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lı oluşudur. Bu konuda mirasçının ölüye yakınlığı, sevgi ve saygısı, 
genç oluşu, fakir ve muhtaç oluşu gibi etkenleri saymak mümkündür.43

Bunlar herkese göre değişen ölçülerdir. Mesela, kişiye oğlunun mu 
kızının mı, anasının mı babasının mı daha yakın olduğu sorusu ortaya 
atılsa, farklı cevaplar verilecek, hatta pek çok insan kararsız kalacak-
tır. İşte bundan dolayı Allah (cc) payların tesbitini akıllara bırakma-
mış ve sonunda da “Bunların	hangisinin	fayda	bakımından	size	daha	
yakın	olduğunu	bilemezsiniz”44buyurarak miras paylarının tesbitinde 
adaletin akla değil, ancak O’nun hükümlerine teslimiyetle gerçekle-
şebileceğini açıkça ifade buyurmuştur. Ayrıca Allah (cc) miras âyetle-
rinin sonunda “Bunlar	Allah	tarafından	konulmuş	farzlardır	(paylar-
dır).	Şüphesiz	Allah	ilim	ve	hikmet	sahibidir”45, “Şaşırmamanız	için	
Allah	 size	bunları	 açıklıyor,	Allah	her	 şeyi	 bilmektedir”46buyurarak 
miras hükümlerinin asıl sahibinin kendisi olduğunu bildirir.47

Görüldüğü üzere mali mükellefiyetler bakımından kadın erke-
ğe karşı eşit olmak bir yana, avantajlı bir konumda bulunmaktadır. 
Pek çok konudaki mali yükümlülükler erkeğe yüklenmiştir. İşte bu 
sebeplerden dolayıdır ki; erkeğe mali yükümlülüklerin ağırlığına uy-
gun olarak iki hisse; erkeğe nazaran hemen hiçbir mali yükümlülüğü 
olamayan kadına da bir hisse verilmektedir. Eğer adalet ve hikmetin 
kaynağı olan Allah’ın bu taksimi adalet değilse, yeryüzünde adalet 
yok demektir. 

Mirastan kadına bir, erkeğe ise iki hisse verilmesinin adalete ay-
kırı hiçbir yanının bulunmadığı bu kadar açık olduğu halde, “İslam 
erkeğe mirastan kadının hissesinin iki katı pay vermekle, erkeği ka-
dından üstün tuttuğunu ortaya koymaktadır.” Şeklindeki bir iddia 
nasıl olup da ileri sürülebilmektedir. Bence bu aşikar hatanın, hatta 
haksızlığın ve bağnazlığın temel sebebi, İslam’ı anlamaya çalışmak 
için samimi bir tutum takınmak yerine, peşin fikirle ve şartlanmış bir 
şekilde meseleleri ele alma cihetine gidilmesidir. İslam’ın mirasta ke-
sinlikle kadın-erkek gibi bir ayırımı yoktur. İslam Miras Hukukunda 
baba, oğul, anne, kız, anne-baba bir kız kardeş, anne- baba bir erkek 

43  Efe, a.g.e., 167.
44  Nisâ, 4/11.
45  Nisâ, 4/11.
46  Nisâ, 4/176.
47  Efe, a.g.e., 168.
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kardeş vardır. Görüldüğü üzere İslam’da her zaman için bireyler ön 
plandadır.

Bildirimi sonlandırmadan İslam hukukunda kadının haklarının 
korunmadığını, mirasta hakkının yendiğini belirten insanlara şunu 
söylemek isterim ki; Medeni dünyanın bugün geldiği noktada bugün-
lerde idrak etmiş olduğumuz anneler gününde annelerine ehemmiyet 
verip kadın ve erkek arasındaki ikili taksimi eleştirenleri, ölen bir er-
keğin mirasının eşi ve çocukları arasında taksim edilmesi söz konusu 
olan ve onu besleyen, büyüten, yetiştiren annelere hiçbir hak verme-
yen bugünkü sistem karşısında tavırsızca hüsnü kabul göstermiş ola-
rak susması son derece hayret verici bir durumdur.

Bildirimde kız ve erkek çocuklarına mirasta ikili birli taksimin 
hikmetlerini sıralamamızın sebebi insanların kafasında adil bir İslam 
algısı oluşturmak için değildir. Bunların hiç biri aklımıza gelmese 
bile, adaletin kaynağı olan Cenabı Hakk’ın sadece söylediği adalettir 
diye biz buna iman ediyoruz. Ben bir bayan olarak bütün bu gerek-
çeleri elimin tersiyle itiyor ve beni yaratan Allah’ın adaletine teslim 
olduğum için bunları kabul ediyorum. 
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“İSLAM SAVAŞ HUKUKU İLE İBRANİ(YAHUDİ)  
SAVAŞ HUKUKUNUN MUKAYESESİ”

HAVVANUR ALTINOK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

“İnsanların farklı farklı yaratılmaları ve bu farklılık üzerine de-
ğişik siyasi ve sosyal gruplar ile millet kültürleri oluşturmaları, bir 
yaratılış gerçeğidir.”1 Bu gerçek Kur’an’da şöyle ifade edilir: “Ey 
insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbiri-
nizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki 
Allah katında en değerli ve en üstün olanınız; O’na karşı gelmekten 
en çok sakınanınızdır.”2    

Hayatın her alanında olduğu gibi devletler ve milletler arasındaki 
hasmane ilişkiler ile ilgili de İslam Hukukunun çok önemli hüküm-
leri mevcuttur. İslam hukuku incelendiğinde bütün hükümlerin “dini, 
hayatı, aklı, malı ve nesli” korumak için vaz’edildiği ortaya çıkmak-
tadır. Mesela kısas hayatı ve hırsızlık yasağı da malı korumak için 
konmuştur.3 Bu bağlamda cihad olarak da ifade edilen ‘savaş ilahi 
emri’ ise dini korumak temeline dayanmaktadır.

1  Ahmet, Yaman, “İslam Hukukunda Uluslararası İlişkiler”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt 28, Sayı 2, 
s. 115. 

2  Hucurat, 49/13.
3  Hayrettin, Karaman, Anahatlarıyla İslam Hukuku, Ensar Neşriyat, İstanbul 2011, s. 117.



Öğrenci Sempozyumu240

İslam devletler hukuku, İslam hukukçularının iftiharla iddia ettiği 
ve batılı hukukçuların da inkâr edemedikleri oldukça orijinal bir 
yapıya sahiptir. Savaş hukuku devletler hukukunun bir bölümü olarak 
ele alınmaktadır. İlk olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin öğrencisi 
İmam Muhammed Eş-Şeybani tarafından oldukça sistemli bir şekilde 
Kitabu’s-Siyer isimli eserde ortaya konmuştur. Bu tarihten yüzyıllarca 
sonra teşekkül eden Modern devletler hukukunun temellerinin 
oluşturulmasında İslam’ın ortaya koyduğu hükümlerin büyük bir 
etkisi olduğu inkâr edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

İslam ve Yahudilik hukuk sistemlerinin birbirine yakın özelliklere 
sahip oldukları iddia edilmektedir. Ancak savaş hukuku alanında çok 
önemli bir fark söz konusudur. Çünkü savaşın temel gayesi noktasında 
ciddi bir ayrım göze çarpmaktadır. İslam’da savaşın asıl hedefi zulmü 
ortadan kaldırmak ve insanları hidayete kavuşturmaktır. Yahudilikte 
ise, amaç kendilerine vaat edildiği iddia edilen topraklara (ne şekilde 
olursa olsun) sahip olmaktır. Bu uğurda Yahudi tarihi boyunca hukuka 
aykırı birçok uygulamaya rastlamaktayız.

İlim adamlarının yaptığı çalışmalarda İbranilerin, Kenan toprakları 
olarak bilinen bölgeyi işgal etme ve oradaki halkları köleleştirme 
isteklerini meşrulaştırmak amacıyla Hz. Nuh ile ilgili mitolojik 
bir anlatımı uydurdukları yönünde önemli kanıtlar mevcuttur. Bu 
anlatımda Hz. Nuh’un oğullarından Ham’ın ya da Ham’ın oğlu 
Kenan’ın Hz. Nuh’u öfkelendirecek büyük bir günah işlemesi ve 
bunun sonucunda da Hz. Nuh’un Kenan soyunu lanetlemesi olayı 
yer almaktadır. Ayrıca lanetlenen bu soyun insanlığın diğer iki temel 
ırkına köle olmaya mahkûm oldukları da ifade edilmektedir. O dönem 
için belli bir bölgedeki topraklara sahip olmak amacıyla ortaya atılan 
ve dini temellere dayandırılan bu iddianın sonucunda; olumsuz 
etkileri günümüze kadar uzanan bir tablo ortaya çıkarmıştır. Tevrat’ta 
lanetlenen bu kavmin köleleştirildiği4 ve yine Tevrat’ta bu bölgede 
yaşatılmamaları gerektiği5 ile ilgili bölümler mevcuttur. Bu amaç-
larla yapılan savaşlar anlatılmaktadır.

Bununla beraber Yahudi geleneğinde lanetleme Ham’ın diğer ço-
cuklarını da kapsayacak şekilde genişletilmiş ve günah sebebiyle kara 

4  Yeşu, 9/21-27; Hâkimler,1/28-35; 1.Krallar, 9/20-22.
5  Sayılar, 33/51-56; Tesniye, 7/1-2, 20/16-17.
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derili hale geldikleri iddia edilmiştir. Hrıstiyanlığa mensup Batı’nın 
zenci olan halklara yönelik uyguladığı zulüm ve sömürge faaliyetleri 
de dini dayanağını Yahudilikten aldığı bu genel kabul ile oluşturmuş-
tur.6 Bu anlaşılamaz tutum o kadar ileri götürülmüştür ki, katı bir 
ırkçılık ekseninde diğer halkların insan olarak görülemeyeceği ya da 
zekâ seviyelerinin geride olduğu gibi iddialar dahi öne sürülmüştür. 
Bu şekilde düşük zekâlı, insan ile maymun türü arası, alt sınıf insan-
lar olarak görülen halklar arasında kuzeyde bulunan Türkler de yer 
almaktadır.

Bu noktada İslam hukukuna baktığımızda ise, her bir insanın hak 
sujesi olduğunu görüyoruz. Müslüman olmayan kişiler iman etme ih-
timali olan kişiler olarak kabul ediliyor ve o şekilde muamele görü-
yorlar. Ayrıca, İslam’ın Hz. Muhammed(s.a.v.) ile tüm insanlığa gön-
derilmiş evrensel bir din olduğunu da hatırımızdan çıkarmamamız 
gerekiyor. Başta da belirttiğimiz gibi İslam’a göre üstünlük, yalnızca 
Allah’a karşı nasıl bir kul tavrı takındığımız ile doğrudan ilişkilidir.

İslam hukukundaki savaş hükümlerine baktığımızda, öncelikle 
tavsiye edilenin barış halinin muhafaza edilmesi olduğunu görüyoruz. 
İslam’ın ilk yıllarında Allah tarafından savaş izni verilmemiştir. 
Müslümanlara uğradıkları işkence ve zulümler karşısında 
sabretmeleri ve kötülüğü en güzel tavırlarla önlemeleri ayetlerle 
tavsiye edilmiştir.7 Peygamber (s.a.v.)’e yalnızca duyurmakla yetin-
mesi yüz çevirenlere aldırış etmemesi ile ilgili ayetler nazil olmuş-
tur.8 Hicretin birinci yılında gelen ve savaşa izin veren ayette savaş 
düşmanın zulmüne dayandırılmıştır.9

Tevrat’ta ise; vaat edilmiş toprakların Yahudilerin hakkı olduğu 
ve ele geçirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bir kente saldırmadan 
önce sulh teklif edilir. Eğer kabul eder ve kapılarını açarlarsa o kentte-
ki halk Yahudiler için çalışmaya başlar yani köle durumuna geçerler.10

İslam Hukukunda ise savaşın gayesi; İslam toplumuna yönelik 
saldırıları engellemek ve Allah’ın dinini insanlara ulaştırmak, bu 
yoldaki engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle karşılaşılan 

6  Mehmet, Katar(2012) “Nuh’un Laneti ile Arz-ı Mev’ud Arasındaki İlişki”, Bütün Yönleriyle 
Yahudilik Sempozyumu Bildirileri, Ankara, s. 45-59.

7  Fussilet, 41/34. 
8  Al-i İmran, 3/20.
9  Hacc 22/39.
10  Tesniye, 20/10-11.
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topluma önce İslam’ı kabul etmeleri teklif edilir. Bu topluluğa daha 
önce tebliğ ulaşmış olsa da bu teklifin yinelenmesi güzel görülmüştür. 
Eğer İslam olmayı kabul ederlerse savaş gerçekleşmez, o toplum da 
diğer bütün Müslümanlarla aynı haklara sahip olur. Çünkü savaşın 
asıl hedefi insanları hidayete kavuşturmaktır, onlara zulmetmek ya 
da toprak kazanmak değildir. İslam dininin temelinde ırkçılık gibi 
bir anlayış da kesinlikle yer etmediği için hangi ırktan olursa olsun 
Müslüman olan kişiler eşit haklara sahip olmaktadır. Sınır tanımayan 
bir İslam birliği anlayışı önemle vurgulanmaktadır.

İslam’da kişinin inancında serbest bırakılması esastır.11 Yani iddia 
edildiği gibi insanların Müslüman olmak noktasında zorlandığı, tüm 
dünyanın Müslüman olması amacının daima mevcut olduğu ‘kutsal 
savaş’ iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır.12 Hz. Peygamber’in uy-
gulamalarında kendini gösteren “meşru savaş” kapsamındaki cihad 
ile, Batılıların esas itibariyle kendilerinin tarih boyunca uyguladıkla-
rı, buna rağmen Müslümanlara isnad ettikleri “Kutsal savaş” kavram-
larını ayırmak gerekir.

Karşılaşılan topluma Müslüman olmayı kabul etmediklerinde ciz-
ye denilen vergi teklif edilir. Cizyeyi kabul etmeleri halinde Müs-
lümanların hakları o topluluğun da hakkı, sorumlulukları da onların 
da sorumlulukları haline gelir.13 Görüldüğü gibi İslam hukukunda üç 
aşamalı bir yaklaşım söz konusudur. Ancak Yahudilikte köle olmak 
ya da ölmekten başka bir çare bulunmamaktadır. Tarihte Kenan 
topraklarındaki kişilerin zulümler karşısında İbrani olmak için çaba 
harcadıkları; ancak dil, inanç ve kültür olarak İbranileşseler bile bu 
çabalarının onları kölelik statüsünden kurtaramadığı da kayıtlarda yer 
almaktadır. 14 Çünkü Yahudilik milli bir dindir ve bir kişinin Yahudi 
olabilmesi için en az bir ebeveyninin Yahudi olması gerekmektedir.

Mukayese ettiğimiz iki hukuk sistemi arasında savaş yükümlülüğü 
ile ilgili bazı farklılıklar da mevcuttur. Yahudi Hukuk sistemine göre, 
yeni ev yapıp evinde oturamayan, bağı olup üzümünü toplayamayan, 
nişanlı olan, korkan, cesaretini kaybeden ve evliliği bir yılı doldur-
mamış olan kişilerin savaşa katılma zorunlulukları yoktur.15 Burada 
görüldüğü gibi amaç toprak ve maddi kazanım olduğu için, geride 

11  Bakara, 2/256; Yunus, 10/99.
12  Yaman, Ahmet, İslam Devletler Hukukunda Savaş, Beyan Yayınları, İstanbul 1998, s. 59. 
13  İhtiyar, Lübab.
14  Katar, a.g.m., s.54. 
15  Tesniye, 24/5.
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maddi anlamda zarara sebep olacak durumu olan kişilerin savaşa ka-
tılmama hakları bulunmaktadır.   

İslam Hukukuna göre ise, savunma savaşında yani düşmanın 
İslam toplumuna saldırdığı seferberlik halinde mazereti bulunmayan 
herkesin savaşa katılması zorunludur. Böyle bir durumda hanımların 
ve kölelerin eşlerinden ve efendilerinden izin alma zorunluluklaru 
bulunmamaktadır. Ancak zayıf, hasta ve savaşa katılacak maddi güce 
sahip olamayan kişiler muaf tutulmuştur.16 Savaşa katılmak konu-
sunda korkaklık, gevşeklik ve zaaf göstermenin doğru olmadığı ayet-
lerde belirtilmiştir.17 

Askeri güç açısından üstün olunduğu zaman barış istenmemesi ge-
rektiği ve cihada iştirak edenlerin nasıl mükâfatlarla karşılaşacakları 
da ayetlerle açıklanmıştır.18 Bununla beraber dinin ve ilmin korun-
ması amacıyla bir grup ilim sahibinin döndüklerinde Müslümanlara 
yol göstermek için savaşa katılmaması da tavsiye edilmiştir.19 İs-
lam’ın yani Allah’ın adının herkese ulaştırılması ve zulmün ortadan 
kaldırılması noktasında, dünyaya yönelik bir kazanç uğrunda savaşa 
katılmamak mazeret olarak kabul edilmemektedir.

Yahudi hukukunda barış teklifi kabul edilmediği takdirde kenti ku-
şatmak, erkeklerin tamamını öldürüp kadınları, çocukları, hayvanları 
ve kentteki her şeyi yağmalamak izni verilmiştir.20 Ayrıca Rabb’in 
miras olarak vereceği, yani vaddettiği bazı kentlerde nefes alan hiçbir 
canlıyı bırakmamak ile ilgili bir hüküm de mevcuttur.21 Kuşatmanın 
uzun sürmesi halinde ağaçlardaki meyvelerden yenebileceği ancak 
ağaçların kesilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Ürün vermediği bi-
linen ağaçlar ise kesilip kuşatmada kullanılabilecektir.22

İslam Hukukuna baktığımızda fiilen savaşan, komuta eden ya da 
strateji tesbit eden kişiler asıl hedeftir. Bu kişilerin cinsiyeti, yaşı ya 
da toplumdaki statüsü önem arz etmemektedir.23 Ancak savaşa ka-

16  Tevbe, 9/91-93; Fetih, 48/17.
17  Âl-i İmrân, 3/139; Muhammed, 47/35; Âl-i İmran,  3/143–148; Nîsâ, 4/104.
18 Nisa, 4/77-78; Nisa, 4/95-96; Tevbe, 9/16-19; Muhammed, 47/35.
19  Tevbe, 9/122.
20  Tesniye, 20/12-14.
21  Tesniye, 20/16.
22  Tesniye, 20/19-20.
23  İttifak.
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tılmayan kişilere zarar verilmesi yasaklanmıştır. İslam Hukukunda 
savaşta serbest olan fiiller arasında gerekli görüldüğünde esirlerin 
öldürülmesi, kalelerin ve müstahkem yerlerin bombalanması, ateşe 
verilmesi, su altında bırakılması sayılabilir. Ayrıca düşmanın moralini 
bozmak, zaferin bir an önce ve daha az kan dökülerek gerçekleşme-
sini sağlamak amacıyla ekinler ve meyve ağaçları tahrip edilebilir. 
Bununla beraber satımını yapmamak şartıyla gıda maddelerinin, eti 
yenen hayvanların ve hayvan yemlerinin düşman topraklarından te-
min edilmesi de caizdir.24 Ancak yağmalama yapmak kesin olarak 
yasaktır.25 

Savaş halinde yasak olan fiillere baktığımızda ise öncelikli olarak; 
“bir genel prensip” gereği, insanoğlunun kanını akıtmak aslen haram 
olduğundan, savaşçı olmayanların öldürülmesi yasaktır.”26 Özellikle 
kadın, çocuk ve yaşlılar ile ibadethanelerde bulunan kişilere herhangi 
bir şekilde zarar verilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca değerlere ve tabii 
haklara saygısızlık yapılmaz. Peygamber(s.a.v.) Hayber’in fethinden 
sonra Yahudilere Tevrat nüshalarının iade edilmesini emretmiştir. Bu 
konuda Yahudi hukukuna baktığımızda ise mabedlerin yıkılması emri 
ile karşılaşmaktayız.27 

İslam Hukukunda düşman askerlerini yakmak, işkence yapmak 
ya da cesetlerine zarar vermek ile anlaşmaları bozmak, kadınlarla 
gayri meşru münasebetler içerisinde bulunmak yasaktır. Karşı taraf 
Müslüman rehineleri öldürse de düşman rehineleri öldürmek de 
yasaklanan fiiller arasındadır. 

Yahudi hukukuna göre düşman ile anlaşma yapmak, kız alıp ver-
mek ve merhamet etmek mutlak surette yasaklanmıştır.28 İslam Hu-
kukunda ise, Müslümanların lehine sonuç doğuracağına inanılıyorsa 
anlaşma yapmak tavsiye edilmiştir.29 

Savaş sonunda elde edilen ganimetlerle ilgili Tevrat’ın farklı bö-
lümlerinde değişik hükümler yer almaktadır. Ganimetlerin askerler 
ve toplumun geri kalanına paylaştırılması, askerlerin payından beş 

24  Yaman, a.g.e., s.137-143.
25  Yaman, s. 147.
26  Yaman, s. 144.
27  Tesniye, 7/5.
28  Çıkış, 34/12; Tesniye, 7/2-5.
29  Enfal, 8/61.
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yüzde bir, halka ayrılan paydan ise ellide bir kâhinlere ve Levililere 
verilmesi şeklinde bir hüküm mevcuttur.30 İkinci tür olarak toplanan 
malların yakılması ve kentin yeniden onarılamayacak şekilde yıkıntı 
halinde bırakılması ile ilgili emirler de mevcuttur.31 Ayrıca vaat edi-
len topraklar ile ilgili olarak da ele geçirildiğinde toprakların boylara 
göre kurayla paylaştırılması yönünde ifadeler yer almaktadır.32 

Kur’an-ı Kerim’de ganimetlerin helal olduğu ayette bildirilmiş-
tir.33 Taksimi konusunda ise beşte birin Beytü’l-mal’e geri kalanın 
ise aralarında paylaştırılmak üzere savaşa katılan ve sağ olarak dönen 
askerlere ait olduğu ifade edilmiştir.34 Savaşta şehid olan askerlerin 
ailelerine ganimetten pay ayrılmamıştır. Buradan da İslam’da yapı-
lan vurgunun dünyevi ve maddi bir kazanca yönelik olmadığını, yani 
amacın ganimet kazanmak olmadığını görüyoruz. Bu noktada eleşti-
rilere şöyle bir cevap verilebilir ki zaten dul kalan hanımlara devlet 
bakmakla yükümlüdür. Hiç kimsenin muhtaç hale düşmesine İslam 
toplumu ve hukuku asla müsaade etmemektedir. Savaşsız olarak ele 
geçirilen ganimetler (fey) ise devletin yararına kullanılmak üzere 
Beytü’l-mal’e ayrılmaktadır.35

As a result, savaş tavsiye ve tasvip edilen bir durum olmaması-
na rağmen devletlerin ve milletlerin daima karşı karşıya kaldıkları 
bir olgu olagelmiştir. Hayatın her alanına ilişkin kendine özgü ilke 
ve hükümler ortaya koyan İslam Hukukunun, savaş hükümleri ile de 
dünya medeniyetlerinin zirvesinde olduğu inkâr edilemez bir gerçek-
tir. İslam’ın insana, insanın onur ve şahsiyetine verdiği değerin boyut-
ları savaş ile ilgili hükümlerde en güzel şekillerde ortaya konmuştur. 
Muhammed Hamidullah’ın tespitleri ışığında Peygamber (S.A.V.)‘in 
vefatı sırasında üç milyon kilometre kareden daha fazla bir alana ya-
yılmış olan ümmet topraklarının küçük bir şehir-devletinin bazı cad-
delerinden ibaret olarak başladığını hatırlamamız gerekmektedir. Bu 
alan Rusya hariç Avrupa büyüklüğünde ve o zaman üzerinde milyon-
larca insanın yaşadığı bir alandır ve fethi, savaş alanında düşman saf-
larından yalnızca 250’ye yakın kişinin öldürülmesine mal olmuştur. 

30  Sayılar, 31/25-31.
31  Tesniye, 13/16-17.
32  Sayılar, 33/53-54.
33  Enfal, 8/68-69.
34  Enfal, 8/1, 41.
35  Haşr, 59/7-8.
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Bu tablo insanlık tarihinde eşsizdir ve insana verilen değerin en güzel 
göstergesidir.36 

Bununla beraber, tamamen dünyaya yönelik ve maddi kazançlar 
elde etme amacıyla ortaya konan bir Yahudi savaş hukuku ile kar-
şı karşıyayız. Bu hukuk sisteminin İslam’ın getirdiği insanlığa barış 
getiren bir savaş hukuku ile karşılaştırılmasının dahi imkânsız oldu-
ğunun farkındayız. Ancak etkileri günümüz insanlığını bile derinden 
etkileyen bu insancıl hukuka aykırı hukuk sisteminin üzerinde durul-
ması gerektiği düşüncesi bizi bu çalışmaya yöneltti. 

İnsan hayatının önemini yitirdiği, savaşlarda insanlık dışı ve 
elbette hukuk dışı, birçok muamele ile bilebildiğimiz kadarıyla her 
gün binlerce insanın hayatına son verildiği böyle bir dünyada, İslam’ın 
savaş hukuku ile ilgili ortaya koyduğu güzelliklerin insanlığa yeniden 
ve yüksek sesle duyurulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Rumeysa Nur GÜRBÜZ

Sayın Altınok’a bu güzel tebliğlerinden dolayı biz de teşekkür 
ediyoruz. Oturumun tebliğler kısmı burada sona ermiştir. Müzakere 
bölümüne geçiyoruz. İlk müzakerecimiz Davut Eşit. Kendisi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Araştır-
ma Görevlisi ve doktora öğrencisi. İlk üç arkadaşımızın tebliğlerini 
müzakere etmek üzere kendilerini kürsüye davet ediyorum.

36  Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları,Beyan Yay., İstanbul 2012, s. 12-13. 
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III.OTURUM: Müzakere

Ar.Gör. Davut EŞİT

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Araştırma 
Görevlisi)

Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler hepinizi saygıyla selam-
lıyorum. İlk üç tebliğin müzakeresini yapmaya çalışacağım. Genel 
müzakerede tebliğlerin ortak problemlerine değineceğim. Özel mü-
zakerede ise tek tek başarılı ve başarısız yönlere dikkat çekmeye ça-
lışacağım. Her şeyden önce İslam hukukunda herhangi bir araştırma 
yapılırken İslam hukukunun sistematiğine uygun bir araştırmanın 
yapılması gerekiyor. Bildiğiniz üzere İslam hukuku mezhep temel-
li gelişmiş bir hukuk sistemi. İslam hukukunda herhangi bir görüş 
belirttiğimiz zaman söylediğimiz görüşlerin mezheplere uygun olup 
olmadığını bilmemiz gerekiyor. Mezheplerin sistematiğini göz ardı 
ederek söyleyeceğimiz herhangi bir hukuki görüşün meşruiyeti ayrı-
ca tartışılmaya açıktır. Bir de mezhep sistematiği göz önüne alınarak 
yapılan herhangi bir hukuki araştırma bizi aynı zamanda geleneğe 
bağlayacak. Çünkü gelenek olmadan söyleyeceğimiz herhangi bir 
görüşün hukuki olarak, İslam fıkhı olarak meşruiyeti ayrıca tartışıl-
maya açıktır. Bundan dolayı arkadaşlarımız tebliğlerinde genel ola-
rak İslam hukukçularına göre, İslam’a göre, Kur’an’a göre, sünnete 
göre vb. genel tabirler kullandılar. Bu genel tabirlerin yerine daha 
özel tabirler kullanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü genel tabirleri 
bilimsel olarak ispatlamak her zaman zordur. Ancak özel olarak şu 
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mezhebe göre yahut şu alime göre bir şeyleri söylemenin ve bunları 
ispatlamanın daha rahat olduğunu söylemek istiyorum. İkinci olarak 
bilimsel araştırmalarda giriş bölümünün bulunması gerekiyor. Bu gi-
riş bölümünde tebliğin amacı, yöntemi, tebliğin hangi açılardan ele 
alındığının belirtilmesi gerekiyor. Tebliğini müzakere ettiğim arka-
daşlardan hiçbirisi giriş bölümüne yer vermemiş. Tebliğin başlığıyla 
içeriğinin uyumlu olabilmesi için mutlaka bu giriş bölümünün olma-
sı gerekir. Çünkü çok genel bir başlık atıyorsunuz ama içeride çok 
özel bir konuyu işliyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek için tebliğin 
giriş bölümünde konunun hangi açılardan ele alınacağı, konunun sı-
nırlarının neler olduğunun açık bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. 
Arkadaşlara tebliğlerini yayınlarken veya sunulacağı zaman bu giriş 
bölümünün mutlaka bulunması gerektiğini belirtmek istiyorum. 

İkinci olarak özel müzakereye geçecek olursak sayın Karabu-
lut’un tebliği bilimsel kriterlere uygun olarak hazırlanmış. Bundan 
dolayı kendisini tebrik ediyorum. Güzel de bir sunum yaptı. Tebliğde 
yer yer kullanılan genel ifadeler dışında çok bariz hatalar yok. Ancak 
Osmanlı dönemiyle günümüz suç oranlarının karşılaştırılması bence 
doğru bir karşılaştırma değil. Çünkü günümüz suçlarının niteliği ve 
sayısıyla Osmanlı dönemindeki suçların niteliği ve sayısı elbette aynı 
olmayacaktır. Bundan dolayı bunun düzeltilmesini tavsiye ediyorum. 
Ayrıca kaynaklardan yararlanma, onlardan alıntı yapma ve bunları 
değerlendirme açısından başarılı bir çalışma olmuş. Tebliğin sonun-
da yer alan künye kısmının tebliğin başına alınmasını öneriyorum. 
Kaynakça kısmı tebliğde yer almamış. Bunun da tebliğin sonuna ek-
lenmesini istiyorum. Bilimsel kriterlere uygun hazırlanmış. Bundan 
dolayı arkadaşımızı tebrik ediyorum. 

İkinci arkadaşımız Yunus Beyin tebliğini iki şekilde değerlendire-
ceğim. Birincisi sunumundan hareketle, ikincisi ise elime ulaşan teb-
liğinden hareketle olacak. Burada yaptığı sunumla çok güzel bir teb-
liğ oldu. Yani tebliğinin amacına uygun şeyler anlattı. Bundan dolayı 
kendisine teşekkür ediyorum. Ancak elime ulaşan metin için aynı şeyi 
söylemem zor gibi görünüyor. Öncelikle tebliğin başlığının objektif 
bir başlık olması gerekiyor. Burada subjektif bir başlık kullanılmış. 
İkincisi bölüm sistematiği söz konusu değil. Giriş, gelişme, sonuç kı-
sımları tebliğin içerisinde yer almamış. Konunun hangi ekol sistema-
tiğine uygun olarak işlendiği belli değil. Çok genel ifadelerle İslam 
hukukçularına göre katil beşe, altıya ayrılıyor gibi ifadeler kullanı-
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lıyor tebliğinde. Bunların hangi ekol sistematiğine uygun olduğunu 
Yunus Beyin tebliğin içerisinde açıkça belirtmesi gerekiyor. Bunun 
dışında kısasın tarihiyle ilgili sonundaki metnin öncesine alınmasını 
istiyorum. Çünkü bir giriş mahiyetinde olan bu kısmın metnin giri-
şinde olması gerekir. Ayrıca kendisinden ricam kaynak ve dipnotların 
eklenmesi gerekir. Yunus beye sunumundan ve emeğinden dolayı te-
şekkür ediyorum. 

Üçüncü arkadaşımızın tebliğine gelince öncelikle başlığı değişti-
rilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başlıkta birer ideoloji olan 
Kapitalizm ile Komünizm’in bir din olan İslam’la aynı düzlemde, eşit 
bir şekilde tartışılmasını sağlıklı bulmuyorum. Bu yapılacaksa dahi 
Komünizm ve Kapitalizm ideolojisi ile İslam dinine göre mülkiyet 
başlığının atılmasının daha tutarlı olacağını düşünüyorum. Bu yapıl-
masa dahi metnin giriş kısmında ideolojiler ile dinin arısındaki farkın 
açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka 
bir konu ise metnin hangi zeminde tartışıldığı çok açık değil. Yani 
hukuki mi, ahlaki mi, felsefi mi, kelami mi? Hangi zeminde konuyu 
tartışıyor? Bu metnin içinde tam olarak anlaşılmıyor. Bazen kelami 
tartışmalara, bazen hukuki tartışmalara bazen de ahlaki tartışmalara 
yer verilmiş. Bundan dolayı metnin hangi zeminde tartışıldığı metnin 
içerisine sinmesi gerekiyor. Bunun dışında metnin bir yerinde milki 
emin tabirini kullandı. Milki emin tabiri biliyorsunuz İslam hukukun-
da köleler ve cariyeler için kullanılan bir tabirdir. Fakat metin yazarı 
bunu emanet olarak –en azından ben öyle anladım- kullanmış. Bunun 
düzeltilmesini talep ediyorum. Bunun dışında giriş, gelişme, sonuç 
başlıklarının sistematik olarak metinde yer alması gerekiyor. Metnin 
bir kısmında, komünizme göre özel mülkiyet hakkının olmadığını 
söylüyor ama metnin başka bir yerinde Rusya’dan bir örnek gösteril-
di ve Rusya’daki mülkiyet çeşitleri sıraladı. En son kısmında burada 
özel mülkiyet hakkı olduğunu söyledi. Burada metin açısından bir 
tutarsızlık var. Hem komünizmde özel mülkiyetin olmayacağını söy-
lüyorsunuz hem de Sovyet Rusya’dan örnek verirken özel mülkiyetin 
var olduğunu söylüyorsunuz. Bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Kanaatimce komünizmde sınırlı da olsa bir özel mülkiyet söz 
konusu. Çünkü tüketim araçları ve gereçleri şahsa ait olan şeylerdir. 
Devlete ait olan şeyler üretim araçlarıdır. Bunu İslam’dan ayıran en 
önemli şey de budur. Bir de İslam’ın mülkiyet anlayışının tam olarak 
hukuki mi, kelami mi ele alındığı bu metinde çok açık bir şekilde yer 
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almıyor ama komünizmden veya sosyalizmden İslam mülkiyetinin 
farkının tam olarak ne olduğu metnin içinde açık ve net bir şekil-
de izah edilmesi gerekiyor. Şayet bu hususlar göz önüne alındığında 
daha nitelikli bir çalışma olacağına inanıyorum. Arkadaşlarımız bura-
da medeni cesaretlerini göstererek sunum yaptılar. Emek gösterdiler. 
Bu dahi takdir edilmeye layık bir şey. Yalnız bu söylediğimiz hususlar 
dikkate alındığında daha nitelikli çalışmaların ortaya çıkacağına ina-
nıyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 

Rumeysa Nur GÜRBÜZ

Bizler de bu yapıcı müzakeresinden dolayı sayın Eşit’e teşekkür 
ediyoruz. İkinci müzakerecimiz sayın Hadi Ensar Ceylan. Kendisi 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisidir. Sözü kendisine bırakıyorum.
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Ar.Gör. Hadi CEYLAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim 
Dalı Araştırma Görevlisi)

Muhterem hocalarım, değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. Ben de öncelikle üç tebliğ için genel yargılardan 
söz edeyim. Daha sonra özel hususlara geçeceğim. Öncelikle şunu 
söylemem lazım. Bütün tebliğler için geçerli olarak kaynak kullanım 
sorunu. Mesela Davut hocamız eline ulaşan metinler üzerinden yap-
tı ama belki metinler tam haline ulaşmış olarak görülmeyebilir. Bu 
anlamda sunum üzerinden gitmek daha doğru olabilir. Ancak sunum-
lar üzerinden de kaynak kullanımının dile getirilmesi bence önem-
li bir husus. O anlamda biraz daha dikkatli hazırlanabilirdi sunum 
bölümleri. Davut hocamız bu konuda hangi ekole ait olduğu ya da 
hangi yazara ait olduğu şeklinde bu konuyu dile getirdi. Bu şeklinde 
ifadeler olsaydı sunum sırasında sunumlarda verilen bilgilerin daha 
doğru olması bakımından daha isabetli bir sonuca ulaşabilirdi. Hatta 
ben lisans döneminden hatırlıyorum. Bir hocamızın güzel bir tabiri 
vardı. Nereden bildin diye bir husustan söz ediyordu hoca. Nereden 
buldun diye bilinen tabir akademik camiada bir bilginin nereden bi-
lindiği noktasına önem vererek bu hususun yani bilgilerimizin hangi 
kaynaktan alındığının özellikle belirtilmesi gerektiğine dair hususun 
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dile getirilmesi gerektiğini söylememiz lazım. Çünkü bunun yol açtı-
ğı şöyle bir durum var arkadaşlar. Sunum esnasında hangi düşüncenin 
bizim kendi değerlendirmemiz ya da hangi düşüncenin aktardığımız 
bir düşünce olduğu tam olarak ortaya çıkmıyor. Tabi bütün tebliğlerin 
her bir aşamasında böyle bir sıkıntı yok elbette. Ama genel anlamda 
böyle bir şeyden söz edebiliriz. Bu yüzden kendi değerlendirmemizin 
neresi olduğu hangi bilgiyi, hangi kaynaktan aldığımız yolunda bilgi-
lerin dile getirilmesi önemliydi.

İkinci bir husus olarak burada tebrik etmem gereken bir durum 
var. Müzakeresini yaptığım her üç tebliğ de başlıkları ve konuları 
ele alışı açısından daha problematikti, daha dar alana yönelen tebliğ-
lerdi. Diğer tebliğlerde daha genel şeyler görebiliyoruz ama bu son 
üç tebliğ daha problematikti konu açısından. Dar olmaları açısından 
daha derine inme imkanına sahiplerdi. Ve bunu da çoğu zaman ya-
pabildiler. Bu yüzden tebrik etmemiz lazım gerçekten. Ancak sunum 
esnasında bu darlığın korunamaması ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. 
Sunumlar esnasında bu tarz sempozyumlarda biraz daha ders anlat-
maya veya bir hocamızın deyimiyle vaaz üslubu gibi bir benzetmesi 
olmuştu bir başka sempozyum için kullanmıştı bu ifadeyi. Bu tarz 
bir durumdan kaçınarak daha ziyade bir problematiği dile getirmek, 
onu çözümlemek ve varsa kendi değerlendirmemizi o anlamda dile 
getirmek çok önemli gerçekten. O yüzden üslup açısından burada bir 
sıkıntı vardı. Konular çok dardı evet ama üslup açısından biraz ders 
anlatma, sanki bir konuyu genel olarak özetleme tarzında bir yakla-
şım vardı. Bu manada ikinci açıdan bir düzenlemeye ihtiyaç olabilir. 
Bir üçüncü husus yine genel olarak takdire şayan bir husus vardı. O 
da şuydu arkadaşlar. Her üç tebliğ de gerçekten İslam hukukunun –
anti parantez söyleyecek olursak İslam hukuku bizim için elbette bir 
alternatif değildir. Biz Müslümanlar olarak İslam hukukunun haki-
katin bir parçası olduğuna ve gerçek doğru olduğuna zaten inanırız. 
Ayrı bir mesele ama seküler hukuk mantığının ya da seküler hukuk 
anlayışının hakim olduğu günümüzde İslam hukukunun ne kadar cid-
di bir alternatif olduğunu gösterdi arkadaşlar bu sunumlarıyla. Mesela 
diyelim ki devletler hukuku bağlamında ayrıntılara inildiği zaman ne 
kadar fazla hükmün seküler hukukta karşılaşabileceğimiz ya da başka 
hukuk sistemlerinde karşılaşabileceğimiz hükümlere göre ne kadar 
tercihe şayan olduğunu gösterdiler. Ya da aile hukuku konusunda yine 
miras hukuku vardı. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten takdire şayan 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 253

bir olguydu. Bence özel olarak İslam hukuku çalışanları genel olarak 
da İslam dinine ilişkin çalışmalar yapan akademisyenlerin İslam’ın 
ciddi bir alternatif olduğunu günümüze duyurmaları lazım. Bunu dile 
getirmeleri lazım. Ben bu açıdan arkadaşların tebliğini gerçekten teb-
rik ediyorum. Her üçünün de.

Özel hususlara gelecek olursak sayın Kurutaş’ın mehir ve dos kav-
ramını karşılaştırdığı tebliğ vardı. Yine son söylediğimden başlayacak 
olursam genel manada Roma hukukuyla İslam hukukunu karşılaştır-
ması açısından gerçekten başarılıydı. Biz biliyoruz ki Roma hukuku 
çok da beylik laflarla methedilen ya da kaynaklık ettiği söylenilen 
bir sistem olabiliyor seküler hukuk sistemleri açısından. Ancak İslam 
hukukuna gelince tabirimi hoş görürseniz tu kaka şeklinde görülen bir 
İslam hukuku mantığı var. Ancak biz bunun detaylara inildiğinde ne 
kadar ciddi bir alternatif olabileceğini, ne kadar akla, mantığa uygun 
ya da insan fıtratına uygun hükümler olabileceğini ayrıntılara indi-
ğimiz zaman görebiliyoruz. Bu anlamda başarılıydı bu tebliğ. İkinci 
olarak şu hususu değinmem lazım. Bu değindiğim Davut hocamızın 
daha önce değindiği meseleyle ilgiliydi. Mesela İslam hukukunda 
şöyle, böyle diye ifade edilen hususlarda genellikle arkadaşlar ayrın-
tılara inildiğinde uyuşmazlıklar, sıkıntılar olabiliyor. Mesela iki kü-
çük örnek vereceğim. Birincisi kadının vesayet altında olmaması ile 
ilgili tebliğcinin ifade ettiği bir durum vardı. Roma hukukunda daha 
ziyade vesayet altında bir kadını görüyoruz. İslam hukukunda vesa-
yet altında olmayan bir kadını görüyoruz gibi bir ifade vardı. Ancak 
benzer yaklaşımlara, ayrıntılara inildiğinde belki karşılaşılmayabilir 
arkadaşlar. Mesela bu anlamda İslam hukukunun da yine parantez 
içinde söylüyorum. Bir içtihat hukuku olduğunu bir taraftan da göz-
den çıkarmamamız lazım. Mesela velayet konusunda örnek verelim. 
Kadının vesayet altında olmaması mesela evlilik konusunda kendi 
görüşüyle hareket edebilmesi anlamındaki yaklaşım biliyorsunuz 
Hanefi ekolünün yaklaşımıdır. İslam hukukçularının çoğunluğunun 
görüşüne göre ise velayet müessesesi, kadının velisi İslam hukukun-
da nikahın kurucu şartı olduğu için veli olmadan nikah akdedilemez. 
İslam hukukuna göre diğer çoğunluğa göre. Onu söylemek istiyorum. 
Dolayısıyla seküler hukuku savunan birisi İslam hukukçularının bu 
görüşünü alsa, siz hani vesayet yok diyordunuz. Burada böyle bir şey 
var diyerek bunu dile getirebilir. Bu yüzden bu tarz düşüncelerin kim-
lere ait olduğu ne şekilde dile getirildiği şeklinde detaylı bilgilerin 
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verilmesi lazım. Bir başka örnek. Kadının malındaki harcamalar ile 
ilgili. Yine Roma hukukundaki bir tespitte bulundu tebliğci. Kadının 
kendi malında tasarruf hakkı olmadığına dair. Ancak İslam hukukun-
da da bazı mezheplerde kadının kendi mülkünde tasarruf hakkının 
sınırlandırıldığını görmek mümkün. Mesela Maliki mezhebine göre 
kadın malının üçte birinden fazlasında tasarruf hakkına sahip değildir. 
Kocasının izni olmadıktan sonra. Dolayısıyla çok genel olarak İslam 
hukukunda kadın herhangi bir vesayet altında değildir ya da böyle bir 
baskı altında değildir gibi yargılar, bizim bu yargılarımızın kolayca 
çürütülebilmesini sağlayabilir. Bu yüzden özel durumlarda belirtme-
miz lazım. Bir başka husus mehir dile getirilmezse fasit olur dedi 
tebliğci Maliki mezhebine göre. Ancak oradaki durumu arkadaşlar 
biraz tashih etmek gerek arkadaşlar. Mehir dile getirilmezse fasit olur 
değil erkek tarafı ‘ben sana mehri vermiyorum’ diye bir şey söylerse 
nikah akdi fasit olur. Tebliğde de taksim yapıldığı üzere zaten mehir 
dile getirilmediği zaman mehri müsemma olmaktan çıkıp mehri misle 
dönüşüyor. Dolayısıyla nikah akdi sırf mehir dile getirilmedi diye fa-
sit olmaz. Eğer erkek tarafı mehri ben sana vermiyorum, derse nikah 
akdi fasit olur, şeklindeki düzenlemeyi söylememiz gerekir. Bir başka 
hukuk dos kavramını ben de burada öğrenmiş oldum hep birlikte. Yal-
nız dos kavramını, tebliğci de buna değindi ancak bunun daha ziyade 
çeyizle bir araya getirilebileceğini ya da cihaz denilen kavramla yan 
yana getirilebileceğini düşündüm. Her ne kadar tebliğci son bölümde 
çeyiz kavramına deyindiyse de mesela mehir kavramıyla mukayesesi 
yerine İslam hukukundaki cihaz kavramıyla mukayese edilseydi belki 
burada bizim açımızdan daha iyi olabilirdi. Sonuca yönelik bir tebliğ 
olabilirdi. Bu tebliğle ilgili genel olarak bunları söyleyebiliriz.

İkinci tebliğe gelecek olursak, Sayın Canlı’nın İslam Miras huku-
kunda kadın algısı ve kadının mirasçılığı meselesiydi. Öncelikle bu 
tebliğle ilgili olarak bir tebrikle başlayalım. Özellikle tebliğcinin ihti-
yaç ve adil paylaşım ilkesini dile getirmesi gerçekten başarılıydı. Bu 
da İslam hukukunun kendi sistematiğinin savunulabilirliği açısından 
önemliydi. Ancak bu ilkenin ben merak ediyorum bu tebliğciye ait 
bir isimlendirmemiydi bu yoksa herhangi bir yerden alıntıladığı bir 
şey miydi ihtiyaç ve adil paylaşım diye? Çünkü eğer başka bir yerden 
alıntılandıysa bu mesela bunun dile getirilmesi daha ilmi bir durum 
olurdu. Falan araştırmacı bunu ihtiyaç ve adil paylaşım dile getirmiş-
tir dendiği zaman burada zaten önemli olan doğru olanın, inandığı-
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mız şeyin dile getirilmesi. Önemli olan kime ait olduğu değil ama 
ilmi kriterler açısından bu önemliydi. Dediğim gibi İslam hukukunun 
ayrıcalığını göstermesi bakımından gerçekten başarılıydı. Hatta ikili 
birli taksimi öylesine hararetli savundu ki tebliğci işi erkeklerin daha 
fazla pay alması gibi bir beklenti içerisine girdim. Neredeyse dörde 
bir şeklinde bir taksim olsun diyecekti. Ancak bu işin latife bölümü 
ama gerçekten o bağlamda başarılıydı. İslam hukukunun sistemati-
ğinin zahiren bakıldığında güya gayri adil gibi görünse de esasında 
detaylara bakıldığında, ihtiyaç ve adil paylaşım ilkesine göre bakıl-
dığında ne kadar gerçeğe uygun bir şey olduğunu bize gösteriyordu. 
Yine ikinci bir husus olarak bir eleştiride bulunmam gerekirse her 
ne kadar başlıkta bir problematik ele alınmış olsa da tebliğ esnasın-
da ders anlatma üslubu vardı. O yüzden bu tarz konumlarda bir şeyi 
genel olarak özetlemekten ziyade belli bir problem neyse onu ortaya 
koymak, o anlamda kendi iddiamızın ya da değerlendirmemizin ne 
olduğuna dikkat çekmek daha önemli olurdu. Çünkü bunun şu açıdan 
büyük bir önemi var. Sayın Canlı’nın sunduğu tebliğ arkadaşlar özel-
likle tarihselcilik bağlamında çok tartışmaya açık bir mesele olduğu 
için mesela şöyle yapılabilirdi. Bütün o ilkel ve ilahi dinlerdeki kadın 
algısı gibi şeylere değinmeden ya da İslam hukukunda kadının miras-
çılığı gibi genel bir şey koymadan sadece ikili birli taksime değinerek 
biraz da bunun tarihselcilik tartışmalarına, göndermelerine bakılarak 
sunum yapılsaydı bu bence çok daha başarılı, tartışmaya çok daha 
layık bir şey olabilirdi. O yüzden sunumlar açısından problematik git-
mekte fayda var. Son olarak diğer tebliğ için söylediğim şeyi bu tebliğ 
için de söylemem lazım. İslam miras hukukunun detaylara inildiğinde 
seküler hukuka ne kadar ciddi bir alternatif olduğunu yine bize gös-
terdi bu tebliğ. Bu nedenle sayın Canlı’yı tebrik ediyorum. 

Son olarak sayın Altınok’un İbrani savaş hukuku ile İslam savaş 
hukukunu mukayese ettiği tebliğine gelecek olursam genel yargılarla 
ilgili eleştirilebilecek bir durum vardı. Sunumun başlangıcında mo-
dern devletler hukukunun İslam devletler hukukundan ciddi manada 
kazanımlarının olduğuna dair bir cümlesi vardı sayın Altınok’un. Bu 
cümle mesela çok genel bir cümle. Çünkü aralarında benzerlik oldu-
ğunu söylemek illa seküler hukukun ya da modern hukukun İslam 
hukukundan kazanımının olduğunu söylemek değildir. Bu ikisinin 
arasında ciddi bir fark var. O yüzden modern hukukun İslam huku-
kundan beslendiğini söyleyebilmemiz için bunun ciddi kanıtlarının 
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elimizde olması lazım. Gerçekten modern hukuk düşüncesinin İslam 
hukukunun bu yapısından istifade etmiş olduğuna dair ayak izleri-
ni, ipuçları vs göstermemiz gerekirdi. Bu olmadan böyle bir cümle 
söylemek gerçekten ciddi bir dayanıksızlığa, epistemolojik olarak bir 
dayanıksızlığa neden oluyor. İkinci olarak söylemem gereken husus 
şuydu. İslam hukukunda savaşın amacı olarak dile getirilen iki husus 
vardı. Birincisi İslam hukukunda savaşın zulme karşı yapıldığı yani 
ayet-i kerimede hepimizin malumu olan ‘Sizle savaşanlarla Allah yo-
lunda savaşın’ emri gereği bir ilke var. Bir de hidayete kavuşturma 
maksadıyla yani insanlara İslam dinini ulaştırma maksadıyla savaş 
yapılma gibi iki durumu dile getirdi. Ancak bu ikinci durumu ilayı 
kelimetullah kavramıyla dile getirseydi belki klasik şeyi, kavramı 
dile getirmesi açısından daha iyi olabilirdi. Ancak orada da ben genel 
bir değerlendirme olarak söylüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. İlayı 
kelimetullahın kaynaklarına değinebilirdi. Zulme karşı yapılan sava-
şın kaynağı ayeti kerimede Allahu Teala’nın buyurduğu ilkedir. İlayı 
kelimetullah dediğimiz şey ise Peygamberimizin hepimizin bildiği 
‘İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emro-
lundum. Ya da ben bunun için gönderildim’ diyerek La ilahe İllallah 
mesajının ulaştırılmasının gerçekten bir misyon olduğuna dair bir il-
kemiz daha var bizim. Ancak bunun tarihsel bağlantılarının ciddi bir 
şekilde düşünülmesi gerektiği inancındayım acizane. Tebliğcinin de 
kendi tebliğinde dile getirdiği gibi esasında İslam dininde zorlama 
yoktur ilkesini yerinde bir şey olarak biliyoruz. O da nedir? Esasın-
da bir insanı İslam dinini kabul etmeye zorlama yoktur. Böyle bir 
şey olamaz. Dinini özgür bir şekilde seçme hakkına sahiptir. Ancak 
tarihsel örneklerine baktığımız zaman fetih politikaları, toprakların 
fethedilmesi, giderek zorla bir yerin alınması falan gibi anlaşılabile-
cek bazı durumlarda genel olarak baktığımızda şöyle tablolar ortaya 
çıkabiliyor. Tebliğci mesela şöyle bir mukayese yapmıştı. İslam hu-
kuku bu anlamda savaşma söz konusu olan ya da devletlerarası ilişki 
söz konusu olan bir durumda üç tane alternatif ortaya koyar. Ya Müs-
lüman ol, ya cizye öde ya da bizimle savaşmaya razı ol. Şimdi bunu 
bu şekilde sunmak ya da tarihsel bağlantılarından kopararak sunmak 
yine modern zamanlar açısından ciddi bir sıkıntı meydana getirebilir. 
Çünkü bir insan pekala şunu diyebilir. Ben Müslüman olmak zorunda 
değilim. Ben size vergi vermek zorunda da değilim. Sizin devletinize 
tabi olmak zorunda da değilim. O zaman ben ölmek mi zorundayım? 
Yani kendi dinini yaşama ve vergi ödemeden yani devletler hukuku 
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açısından söylüyorum. Vergi ödemeden başka bir devletin içinde ya-
şama hukuku anlamındaki hususun düşünülmesi gerekir. Ayrıntılarda 
böyle bir değerlendirme parantezinin açılabileceğini düşünüyorum. 
Son olarak şunu dile getireceğim. Diğer tebliğler için söylediğim hu-
sus, bu tebliğde gerçekten İslam devletler hukukunun en azından Ya-
hudi hukukuna kıyasla ne kadar yine artılarının olduğu, ciddi avantaj-
larının olduğu mukayese edildiğinde ne kadar ayrıcalıklı bir konuma 
gelebileceğini bize gösterdi. Ciddi bir alternatif olduğunu gösterdi. 
Hem İslam savaş hukukunun, hem devletler hukukunun. O bağlamda 
gerçekten tebliğciyi tebrik ediyorum. Bu bağlamda genel olarak bü-
tün tebliğcilere teşekkür ediyorum. Buraya çıkmak, bu cesareti gös-
termek bile gerçekten çok ciddi bir başarıdır. O yüzden herkesi tebrik 
ediyorum. Katılımlarından ve katkılarından ötürü. Hepinize teşekkür 
ederim. 

Rumeysa Nur GÜRBÜZ

Ufuk açıcı müzakeresinden dolayı Sayın Ceylan’a teşekkürü bir 
borç biliyoruz. Değerli konuklar. Oturumun sonuna gelmiş bulunuyo-
ruz. Tebliğci ve müzakerecilere ve katılımlarınızdan dolayı siz değer-
li dinleyicilerimize teşekkür ederek 3. Oturuma son veriyorum.
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OTURUM BAŞKANI

Hatice SALİMOĞLU

(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi DİKAB 3. Sınıf, 
İLAMER Felsefe ve Din Bilimleri Araştırma Grubu  

Öğrencisi)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Saygıdeğer hocalarım, 
kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlar. Hepinizi en içten dilekle-
rimle selamlıyorum. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İslam Medeniyeti-
nin Yapı Taşları sempozyumunun ikinci gününe tekrardan hoş geldi-
niz. Dördüncü oturumun hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni 
ederek oturumu açıyorum. Ben Hatice Salimoğlu, Din Kültürü Ahlak 
Bilgisi öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İlamer’in 
Felsefe ve Din Bilimleri araştırma grubu öğrencisiyim. Sırasıyla Şey-
ma Özdemir, Cıngız Baymurzaev, İsa Güceyüz, Öznur Sümeyye Al-
bay ve Musab Baran sunumlarını yapacaklardır.

İlk tebliğcimiz Sayın Şeyma Özdemir. Kendisi Marmara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisidir. Konusu Prof. Dr. Mehmet 
Erdoğan ve Fıkıhta Değişim Olgusu
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“PROF. DR. MEHMET ERDOĞAN VE FIKIHTA DEĞİ-
ŞİM OLGUSU”

ŞEYMA ÖZDEMİR

(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet

Siyasi, iktisadi, teknolojik yeniliklerden etkilenen insan yaşamı, 
doğrudan kendisiyle ilgili olan İslam fıkhını da değişime zorlamak-
tadır. Bu değişimin sınırları konusunda fıkıhçılar görüş birliği sağ-
layamamış; kimileri İslam’ın değişmez özelliklerinden, kimileri ise 
esnekliğinden yola çıkmış, ikisini birleştiren mutedil görüşteki ba-
zıları ise gelenekten kopmamakla beraber değişimin olabileceğini 
savunmuştur. Bu çalışmada, değişim konusunda mesai harcamış bir 
İslam hukukçusu olan Prof. Dr. Mehmet Erdoğan’ın bu konudaki gö-
rüşleri sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Erdoğan’ın İslam Huku-
ku’nda Ahkâmın Değişmesi isimli çalışması temel alınmış ve zekât 
hesaplamaları, Ramazan hilalinin görülmesi mevzusu, gayrimüslim 
bir erkekle evlilik, özürlü ceninin alınması, Müslümanların sünnet al-
gısı ve aile hukukuyla ilgili bazı meselelere dair Erdoğan’ın görüşleri 
tasvirî olarak serdedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, Mehmet Erdoğan, ahkâm, de-
ğişim.
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Abstract

Human life which is affected by political, economic and techno-
logical changes forces the Islamic Law to change interracting with 
it. There is no agreement between fuqaha	on what limits of chan-
ge should be. While some of them emphasize unchanging features 
of Islam and some of them  to elasticity of it, the others accept the 
possibility of change provided that holding together the tradition. In 
this paper, I have tried to present an Islamic law professor Mehmet 
Erdogan’s views related to change who think hard about it. For this 
purpose, basing on his study “Change	of	Rulings	(Ahqam)	in	Islamic	
Law” I have described his opinions about calculating the amount of 
alms (zakat), observing the crescent (hilal)	of Ramadan,	the marriage 
with a non-muslim man, the abortion of a defective fetus, Muslims’ 
perception of sunnah and lastly some issues on family law.

Key words: Islamic Law, Mehmet Erdogan, rulings (ahqam),	
change. 

Giriş

İnsan yaşamı zaman, zemin, örf ve adetlerdeki değişimlerden 
etkilenmektedir. Siyasi, iktisadi ve sosyal yaşamdaki farklılaşmalar, 
ayrıca bilim ve teknolojideki gelişmelerin etkisiyle değişen insan 
yaşamı, kendindeki bu sürekli değişimle beraber, kendisiyle 
alakadar olan diğer pek çok alanın da değişimine zemin hazırlamış, 
onların da değişimini beraberinde getirmiştir. İşte bu noktada, insan 
yaşamını şekillendiren ilahi emir ve yasakların sonucunun da değişip 
değişemeyeceği meselesi gündeme gelmiştir.

Fıkıh, insan hayatıyla doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla hayattaki bu 
değişimlerin fıkha yansıyıp yansımayacağı, eğer yansıyacaksa bunun 
derecesinin ve sınırlarının nasıl belirleneceği soruları da fakihler tara-
fından sorulmuştur. Mecelle’de “Ezmanın	teğayyürü	ile	ahkamın	te-
ğayyürü	inkar	olunamaz” şeklinde formüle edilmiş olup İslam huku-
kunda değişime vurgu yapan bu kural kabul görmekle beraber, gerek 
Mecelle öncesi gerekse de sonrasında fakihler tarafından hukuktaki 
değişmenin imkanı ve sınırları tartışma konusu edilmiştir. İslam’ın 
kemâle ermişliği, nass ile sabit ahkâmın değişmeyeceği çerçevesin-
den bakan İslam hukukçuları ile İslam’ın evrenselliği, esnekliği ba-
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rındırması, zaruret ve kolaylık prensiplerini esas alan bir din olması 
çerçevesinden bakanlar karşı karşıya gelmiştir. Bunun yanında yeni 
problemlerin çözümsüz kalması durumunda diğer din ve ahlakların 
etkisiyle yanlış da olsa bir çözümün taayyün edileceği hususundan 
yola çıkarak zaman ve mekanın değişmesiyle ahkâmın değişeceğini 
kabul edip gelenek olmadan din olmayacağını da savunan mutedil bir 
grup da ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle ahkâmın değişmesinden kastın ne oldu-
ğuna dair tartışmalara yer verip daha özelde Prof. Dr. Mehmet Erdo-
ğan’ın bu konuda ifrat, tefrit ve mutedil olarak nitelendirdiği görüş-
lere değinilmiştir. Ardından, Erdoğan’ın İslam	Hukukunda	Ahkâmın	
Değişmesi adlı kitabında bahsi geçen bazı teorik meselelerin günü-
müze yansıması; yazarın makaleleri, tebliğleri ve şahsına ait http://
garibce.blogspot.com başlıklı blogu üzerindeki yazıları çerçevesinde 
tartışılmıştır. Çalışmada konu edilen örnek meseleler; zekât hesapla-
maları, Ramazan hilalinin görülmesi mevzusu, gayrimüslim bir er-
kekle evlilik, anne karnında iken özürlü olduğu anlaşılan cenine mü-
dahale, Rasulullah’ın misvak ve ata binme gibi uygulamalarına bakış 
ve aile hukukuna dair bazı meselelerdir.

Çalışmanın amacı, değişimin sancılarını hisseden ve 21. yüzyılın 
Müslümanı olmaya vurgu yapan bir İslam hukuku profesörünün 
edindiği birikimler sonucu ortaya koyduğu düşünceleri ve güncel 
meselelere yansıyan bakış açısını –katılalım ya da katılmayalım- or-
taya koymaktır. Bu bakış açısını değerlendirip geliştirmek veya yeni 
bakış açıları sunmak, değişimin her an daha da hızlandığı bir dünyada 
yetişen ilim taliplerine düşmektedir.

Mehmet Erdoğan Kimdir?

Şu an Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana-
bilim Dalında öğretim üyesi olan Erdoğan, 1956 yılında Kayseri’de 
doğmuştur. Kayseri İmam-hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra 1979’da 
Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden mezun olmuş, 
1980-1983 yılları arasında Haseki Eğitim Merkezi’nin üç yıllık prog-
ramını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1984 yılında İlahi-
yat Fakültesi’ne atanmıştır. 1989 yılında doktorasını tamamlamıştır. 
1995’te doçent, 2001 yılında ise profesör unvanını kazanmıştır (Er-
doğan 2010a).



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 263

İslam	Hukuku’nda	Ahkâmın	Değişmesi	(7. baskı, İstanbul: MİFAV 
Yayınları, 2011),	Vahiy-Akıl	Dengesi	Açısından	Sünnet	(3. baskı, İs-
tanbul: MİFAV Yayınları, 2009),	Fıkıh	ve	Hukuk	Terimleri	Sözlüğü	
(3. baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010) Erdoğan’ın önemli çalış-
malarındandır.

Güncel Fıkhi Meseleler ve Ahkâmın Değişmesi

Erdoğan’ın 1989 yılında tamamladığı İslam Hukukunda Ahkâmın 
Değişmesi isimli doktora tezi, İslam Hukuku alanında önem arz eden 
bir meseleyi tartışmaya açmıştır. Fıkhı “her zaman ve mekanda İs-
lam’ı canlı ve yaşanabilir kılma bilgi ve melekesi” olarak tanımlayan 
Erdoğan’a göre geçmişte fakihler dini nassları yaşadıkları döneme 
göre, ilahi vahyin ışığında ama içtihat melekelerini kullanarak anla-
mışlar, İslami hükümleri bu şekilde hayat ile doğru orantılı olarak 
yaşatmışlardır. Sonrakiler bu hükümleri nispeten durağan olan hayat-
larında uzun süre yaşatmışlarsa da özellikle sanayi devrimi sonrası 
gelen hızlı ve beklenmedik değişimler karşısında fıkhın aynen kal-
ması pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Onun tabiriyle “beden 
değişmiş ama elbise, pabuç aynı kalmış”, bu da fıkhın hayattan uzak-
laşmasına sebep olmuştur.1 

Öyleyse bugün İslam hukukçularına düşen, içtihat kapısının 
kapandığını söyleyip bir kenara çekilmek değil, “yaşayan İslam 
toplumunun mevcut ölçülerine uygun ilahi malzemelerden yeni 
elbiseler hazırlamak”tır. Bunun için ise özellikle kolektif çalışmalara 
ihtiyaç vardır. İçtihat faaliyeti olarak da görülebilecek böyle bir çaba, 
fıkhın hayatla birlikte yürümesi ve İslami değerlerin hayata hakim 
kılınabilmesi için gereklidir.2 Zamansal ve çevresel faktörler değiş-
menin zaruriliğini göstermekte olup,3 Mecelle’nin 39. maddesinde 
bu gerçeklik “Ezmânın	tagayyuru ile ahkâmın tagayyuru inkâr oluna-
maz” şeklinde ifade edilmiştir. 

Diğer yandan İslam hukukunun esnekliği, evrensel bir hukuk sis-
temi oluşu, kolaylık ve zaruret prensiplerine yer vermesi, yaşanılan 
ortam ve şartlara riayeti gerekli görmesi, nassların lafızlarının yanın-
da makasıd ve maslahata itibar etmesi gibi özellikleri bu hukukun 

1  Erdoğan, 2011, XI.
2  Erdoğan, s. XI – XII.
3  Erdoğan, s. 1-3.
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değişmeye müsait olduğunu göstermektedir.4 Ayrıca genel ahlakın 
bozulması, bazı dış, siyasi, iktisadi, coğrafi faktörler, örf ve bilim ve 
teknolojideki ilerlemeler de ahkamın değişmesini gerekli kılmakta-
dır.5 

Böylece İslam hukukunda bir nassın tek bir ideal hükmü olmadığı, 
bir meselenin farklı zaman ve mekanlar için farklı hükümlere sahip 
olabileceğini ifade eden Erdoğan, ahkamın değişmesinin hassas bir 
konu olduğuna ve aklın nasslar üzerine çıkarılması tehlikesini barın-
dırdığına da dikkat çekmektedir. Bu sebeple, naslara dayalı hükümleri 
yaşanılan ortam ve şartlar çerçevesinde yeniden değerlendirebilmek 
için öncelikle o nassın bağlayıcı veya devamlı olmadığına dair delil 
ve karine bulmak, nassla sabit şeklin maksadı sağlayan tek şekil değil 
alternatif şekillerden yalnızca biri olduğuna dair delil bulmak veya 
hükmün illetinin ortadan kalkmış olması şartları aranır.6

Teorik görüşlerini kısa bir şekilde ortaya koyduktan sonra Erdo-
ğan’ın içinde yaşadığı, çağda bazıları yeni ortaya çıkmış, bazıları ise 
geçmişten beri var olduğu halde zaman ve zemine göre hükmünün 
değişmesi gerektiğine inandığı birtakım fıkhi meseleler hakkındaki 
görüşlerine geçebiliriz.

Bazı Güncel Meselelere Yaklaşımı

Erdoğan, Zekât	Nisabının	Amacı	Dikkate	Alınarak	Günümüz	Ha-
yat	 Standartlarına	Göre	Yeniden	Belirlenmesi adlı tebliğinde zekât 
kurumunun çağdaş dünyaya göre yeniden düzenlenmesi gerektiği-
ni savunmaktadır (Erdoğan 2006a). Zenginin fakire yardım etmesi, 
böylelikle toplumda manevî ve ahlâkî bağların oluşmasını sağlayan 
zekât müessesi bu iki zümre arasındaki dengeyi korumak için var-
dır. Bununla beraber zenginlik göreceli bir kavramdır ve bu noktada 
“nisab” kavramı devreye girmekte ve zenginlik bu kavram sayesinde 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Nisab, Hz. Peygamber (sav) döneminde 
altın, gümüş, hayvan ve tahıl cinsinden belirlenmiştir. Bu mallar, “o 
günkü toplumun geçimine medar olan ve ekonomik değer taşıyan” 
mallardır.7 Nisab, “havaic-i asliyye” olarak bilinen ve ailenin ge-

4  Erdoğan, s. 36-84.
5  Erdoğan, s. 153-237.
6  Erdoğan, s. 238-239.
7  Erdoğan, s. 164.
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çimini en az bir yıl boyunca sağlayabileceği aslî ihtiyaçlardan ha-
riç olarak hesap edilmektedir. Bu mallar da zamana ve mekâna göre 
değişmektedir. Bir zaman veya mekânda hizmetçi, silah veya binek 
hayvanı sahibi olmak aslî ihtiyaç olarak görülebilmektedir. Şu an için 
de güncel bir havaic-i asliyye listesi çıkarılabilir.

Bütün bunlarla beraber günümüzde zenginlik artık göreceli ol-
maktan çıkmıştır. Ülkeler kişi başına düşen millî gelirlere göre kendi 
ülkeleri için zenginliğin sınırını belirlemektedir. Aylık endekslerle 
yoksulluk ve açlık sınırları belirlenmektedir. Bu iki sınır arasında 
kalanlar orta tabakadır. Erdoğan’a göre “bunlar zekât ile yüküm-
lü olmazlar, sadece fıtır sadakası verirler ve kurban keserler. Bun-
lar, zekât da kabul edemezler. Açlık sınırının altında hayat sürenler 
ise fakir sayılır ve bunlar zekât ve fitrenin sarf edileceği en esaslı 
grubu oluştururlar.”8 Bütün bunlarla beraber Erdoğan’ın önerisine 
göre; sendikaların hazırladığı bu endekslere göre hesaplar yapmak, 
ülkemizin her yerinde bizi doğru sonuçlara götürmeyebilir. Bu 
nedenle müftülükler, vilayetlere göre zenginlik sınırı belirlemeli ve 
hesaplamalar bunlar üzerine yapılmalıdır.9

Zekâtla ilgili hesaplamalar yapılırken çağdaş veri ve ölçülerden 
yararlanılması gerekir. Nitekim Hz. Peygamber, kendi döneminin en 
gelişmişleri olması hasebiyle “Ölçü Medine ölçüsü, tartı Medine tar-
tısı” (Ebû Davûd, “Bûyû”, 8) buyurmuştur. “Allah’ın dinine nispetle 
bütün yeryüzü ve mikyaslar aynıdır. Bu durumda önemli olan geliş-
miş çağdaş ölçütlerin esas alınmasıdır.”10

“Fıtır sadakasında verilmesi istenilen temel gıda maddeleri, haya-
tın içinden alınmış maddeler” olduğu için günümüzde hâlâ buğday, 
arpa, üzüm, hurma vs. cinsinden fıtır sadakası verilmesi amacına uy-
gun olmayacaktır. Bununla beraber günümüzde herhangi bir mekân-
da “İslam şeriatının arabî-ümmî karakteri”ne uygun şekilde hayatını 
idame ettirenler varsa onların aynı minval üzere devam etmeleri ye-
rinde bir davranış olacaktır.11

8  Erdoğan, s. 165.
9  Erdoğan, s. 167-168.
10  Erdoğan, s. 165.
11  A.g.e., s. 166.
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Erdoğan, zekâtla ilgili olarak bahsettiği, çağın en gelişmiş ölçü 
aletlerinden yararlanma prensibini Ramazan ayı ve bayramların he-
saplanması mevzuunda da gündeme getirir. Ona göre; her ne kadar 
çıplak gözle hilâli görmek zamanında tek yol idiyse de yanılma pa-
yının neredeyse hiç olmadığı hesaplamalar günümüzde onun alter-
natifi konumundadır. Üstelik Kur’an-ı Kerim de “ayın ve güneşin 
bir hesap üzere olduğunu” bizlere bildirmektedir. Teknolojinin geliş-
mesiyle beraber bu hesaplar artık önceden bilinebilmektedir ve bize 
düşen de gelişmiş bu hesaplama yöntemlerini kullanmaktır (Erdoğan 
24.10.2012).

Erdoğan’ın ahkâmın değişmesine örnek olarak verilebilecek diğer 
bir görüşü de Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlen-
mesi meselesidir. Müslüman bir kadının Ehl-i Kitab olan gayrimüslim 
erkeklerle evlenmesinin haram olduğu kabul edilmiştir. Bu konuda 
İslam âleminde kullanılan en güçlü delil, âlimler arasında icmâ oldu-
ğudur. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda açık bir âyet bulunmamaktadır. 
Böyle bir evliliğin haram olduğunu savunanların delil olarak getirdiği 
âyetler (Bakara 2/221, Mümtehine 60/11); Müslüman kadının müş-
rik veya kâfir erkeklerle evlenmesinin haram oluşu yönündedir, Ehl-i 
Kitab erkekleriyle evlenmesinin haram olduğu söylenmemektedir.12. 
Bunun yanında; Müslüman bir erkeğin Hıristiyanlık ve Yahudiliği 
hak din olarak kabul edip bu dinlere mensup olan eşine saygı gös-
termesi, oysa tam aksi durumda böyle olmayacağı da güçlü bir delil 
olarak kullanılmaktadır. Kadının kocasına tâbî olması, çocukların hak 
dinden uzaklaşması gibi gerekçeler de sayılmaktadır.13

Erdoğan’a göre burada delil olarak zikredilen âyetler müşrik 
Araplara yönelik özel hükümlerdir. Hz. Peygamber zamanında da bu-
nun örnekleri olarak sayılabilecek hükümler gelmiştir.14 Günümüzde 
gayrimüslim ülkelerde Müslüman erkeklerin Ehl-i Kitab kadınlarla 
evlenmesi, Müslüman kadınların eş bulma imkânını azaltmaktadır. 
Bu gibi durumlarda şartlardaki farklılıkları göz önünde bulundurarak 
daha esnek bir yaklaşım sergilemek gerekmektedir. Hz. Peygamber’in 
kızı Zeyneb’in Müslüman olduktan sonra uzun bir müddet eşiyle aile 
ilişkilerine devam etmesi de göz ardı edilecek bir hadise değildir.15 
Bu meselenin katı hükümlere bağlanması ve böyle birlikteliklerin so-

12  Erdoğan 2010b, s. 370-371.
13  A.g.e., s. 372.
14  A.g.e., s. 373-374.
15  A.g.e., s. 382.
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nuçlarının zina sonuçlarıyla değerlendirilmesi üzerinde düşünmek ve 
günümüzdeki durumlar da göz önüne alınarak meselenin vakıa halin-
de tekrar ele alınması gerekmektedir.

Mehmet Erdoğan’ın çarpıcı görüşlerinden biri de, anne karnında 
iken özürlü olduğu tespit edilen ceninin kürtaj edilmesinin caiz olup 
olmayacağı konusuna dairdir. Erdoğan, özürlü olduğu kesin olan ce-
ninin aldırılması konusunda farklı görüşler olduğunu ifade edip karşı 
çıkanların delillerini sıralamıştır. Buna göre böyle bir ceninin alınma-
sına karşı çıkanlar, doktorların bu konudaki raporlarının kesin olmaya-
cağını, özür halinin anne rahminde iken kendiliğinden tamamlanabi-
leceği, yeni tıbbi imkanların doğmasıyla tedavisi bugün için imkansız 
olan özür hallerinin zamanla tedavi edilebilir olmasını görüşlerine 
gerekçe göstermektedirler. Ardından kendi kanaatinin, normal şart-
larda ceninin anne rahmine düştüğü andan itibaren alınmasının caiz 
olmadığı şeklinde olduğunu ifade ettikten sonra, bu görüşünden iki 
durumu istisna etmektedir. Bu istisnalardan biri –klasik yaklaşımlar-
da da ifade edildiği üzere- annenin hayatına veya sağlığına yönelik 
bir tehdidin bulunması hali iken, diğer istisnai durum ise büyüdüğü 
zaman kendini idare edebilecek kadar bir temyiz gücüne sahip ola-
mayacak derecede zeka özürlü olacağı anne karnında iken zann-ı ga-
lip düzeyde tespit edilen ceninin alınması halidir. Böyle bir durumda 
güvenilir hekimlerin tespiti ve tavsiyesi esas alınır. Hatta gerektiğin-
de özürlü ceninin alınmasının hem doğacak çocuk, hem aile hem de 
tüm insanlık için bir zaruret olduğunu belirten Erdoğan, insanın hem 
kendisinin hem de insanlığın geleceği konusunda sorumluluk alıp 
olumsuz gidişata müdahale etmesi gerektiğini de ifade etmektedir.16 
Görüşüne gerekçe olarak yeni imkanlar sonucu daha önce mümkün 
olmayan tedbirler alınması mümkün hale gelmişse bunun mutlaka 
kullanılması gerektiği, bu tür olumsuz durumları gerekmediği halde 
tevekkülle karşılayarak adeta kaderine razı olmanın yanlış olacağını 
belirtmektedir. Böylece Erdoğan insanı insan yapanın zihinsel 
yeterlilik olduğunu ve bu asgari yeterliliğe sahip olmayanların 
yaşamasının hem kendileri hem aileleri hem de toplum için adeta bir 
yük olacağını ve bu yüzden bu gidişatın daha ceninlik aşamasında 
engellenmesinin gerekliliğini ifade etmiş olmaktadır. 

16  A.g.e., s. 173.
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Görüşüne gelebilecek muhtemel “öyleyse zeka özürlü olan ha-
yattaki insanların da öldürülmesi gerekeceği” itirazına ise, müstakil 
bir varlığı olan hayattaki insanın varlığının anneye tabi olan cenin-
den farklı olduğu, tabi olan şeylerde ise asılda müsamaha edilmeyen 
şeylere müsamaha edilebileceği şeklinde cevap vermektedir. Ayrıca 
ceninin sağ olduğunun veya sağ olarak dünyaya geleceğinin garantisi 
olmadığı gibi, cenin aleyhine işlenen suçlarda tam diyet yerine gurre 
(diyetin 1/20’si, 5 deve) ceza takdir edilmesi ve aynı zamanda kefaret 
söz konusu olmaması da ceninin hayatının tam bir hayat ile eşdeğer 
olmadığını göstermektedir.17

Aile hukuku alanında da şartların değişmesi ile bazı hükümlerin 
değişmesi gerektiğini düşünen Erdoğan, her ne kadar Hanefi mezhebi 
dışındaki mezhepler kadının kendisini evlendiremeyeceği hususun-
da ittifak etmiş görünseler de, bugün için evliliğin; evlenmeye engel 
bir durumun olup olmadığının belirlenmesi, onaylanması, tescil ve 
ilan edilmesi şeklinde, kamu velayeti yoluyla gerçekleşebileceğini 
savunmaktadır. Benzer şekilde, evliliğin sona ermesi ve kadını tedip 
hususunda erkeğe hak tanınmasının şartların bir ürünü olduğu, ayette 
belirtilen “kavvamlık” yetkisinin erkeğin iki şartı (evlilik işlerini üst-
lenmesini sağlayacak fiziksel güç ve nafaka yükümlülüğü) sağlama-
sına bağlı olduğunu belirtmektedir. Bugün ise sorumluluklar payla-
şıldığı gibi bu yetkinin de paylaşılması gerekecektir. Paylaşılmasının 
mümkün olmadığı ya da zor olduğu durumlarda ise hem tedip hem de 
boşama hakkını yerine getirecek bir kamu velayeti sağlanması uygun 
olabilir. Bu anlamda bu tür ayetleri literal anlamını esas alıp gerçek-
liğe bakmaksızın genel geçer bir hüküm olarak sunmak ancak fıkhın 
dinamizmini ortadan kaldıracaktır.18

Hz. Peygamber’in yaptığı her davranışın sünnet olup olmadığı 
meselesinde ise Erdoğan; zamana, o anki duruma veya mekâna has 
olan davranışlarını sünnet kabilinden saymamamız gerektiğini söy-
lemektedir.19 Mesela Hz. Peygamber’in sirke yediğini anlatan hadis, 
sirke yemeyi sünnet haline getirmez. Zira o anda evde yiyecek olarak 
sadece sirke olduğu için Hz. Peygamber ev ahalisinden sirke getirme-
lerini istemektedir. Bu sirke yemeyi normal bir olay olmaktan çıkarıp 

17  Erdoğan, s. 173.
18  Erdoğan, 2006b, s. 31.
19  Erdoğan, 21.04.2013.
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sünnet haline getirmez (par. 3-12). Aksine buradan, sirke bile olsa 
bulunan nimete şükür edilmesi ve ev halkına zorluk çıkarılmaması 
gibi bir ilke çıkarılır.

Aynı şekilde “Hurma olmayan ev halkı açtır.” hadisini de o mekâ-
nın iklim ve şartlarına göre düşünmek gerekir. Medine’de hurma de-
mek, en temel besin maddesi demektir. O zamanlar hurma her evde 
bulunmaktadır ve bu o ev halkının aç kalmayacağının işaretidir. Buna 
karşın, mesela ekmek, o bölgede daha az bulunması açısından daha 
kıymetli bir besin maddesi olarak addedilmektedir. Medine’deki hur-
manın Anadolu’daki eşdeğeri ise yufka olmaktadır. Bu cihetle Hz. 
Peygamber’in hadisinde hurma olarak geçen besin, Anadolu’daki bir 
ev için ekmek olarak kabul edilmelidir (par. 18-19).

Arap Yarımadası’nın iklim şartları düşünüldüğünde giyim ku-
şamın da ona göre şekillendiği kolayca anlaşılabilecektir. Arap Ya-
rımadası’nın iklimi sıcak bir iklimdi ve insanlar bu sıcaktan en az 
derecede etkilenmek için beyaz entariler giymekte ve güneşten ko-
runmak için de başlarını örtmekteydiler. O halde Hz. Peygamber’in 
beyaz entari giyinip başını örtmesi onun sünnetinden değil, içinde 
bulunduğu toplumun iklim şartlarından dolayı oluşmuş örfî bir uygu-
lamadandır (par. 20-22). Hz. Peygamber ata binme ve ok atmayı da 
teşvik etmiştir. Bugün ise ata binme yerine araba kullanma, ok atma 
yerine silah kullanma veya bilgisayar kullanma geçmektedir. Yüzme 
gibi günümüzde hâlâ önemli olan sünnetler de aynı şekilde devam 
ettirilebilmektedir (par. 24).

Misvak kullanma konusunda da benzer bir yaklaşım sergileyen 
Erdoğan, Hz. Peygamber’in misvak kullanmaya teşvikinin ağız ve 
diş temizliğini ne kadar önemsediğinin bir göstergesi olduğunu söy-
lemektedir. “Misvâk kelimesi “istâke” fiilinden bir araç gereç adı-
dır. İstâke ise ağız ve diş temizliği yapmak anlamındadır” (Erdoğan 
29.10.2012, par. 2). Bu temizlik için en uygun alet ise o dönem için 
Erâk ağacının dallarıdır (par. 4). Misvak demekle kastedilen şey bu 
ağacın dalları değil, temizliğin kendisidir. Burada sünnet olan Erâk 
ağacının dallarını kullanmak değil, ağız ve diş temizliğinin kendisi-
dir. O halde günümüzde ağız ve diş temizliği için kullanılabilecek 
fırçalar ve macunların kullanımı da bu sünnetin kapsamına girecektir 
(par. 14).
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Sonuç

Çalışmamızda, özellikle 21. yy. itibariyle teknoloji, tıp, mühendis-
lik, iktisat alanları başta olmak üzere baş döndürücü bir hızla mey-
dana gelen ve tüm sosyal alana yansıyan değişimler sonucu İslam’ın 
ve Müslümanların içinde yaşadıkları çağın gereğine göre hayatlarını 
inşa etmeleri zorunluluğundan hareketle değişim olgusuna vurgu ya-
pan bir akademisyenin, Prof. Dr. Mehmet Erdoğan’ın fikirlerini sun-
maya çalıştık. Öncelikle şartların değişmesi ile hükümlerin değişimi 
ve nevazil (ortaya çıkan yeni meseleler) hususunda nasıl bir yöntem 
izlenmesi gerektiğine dair daha ziyade teorik fikirlerini serdettikten 
sonra, ya hükmün değişmesi veya bazı güncel fıkhî meselelere çözüm 
sadedinden Erdoğan’ın bulduğu çözüm önerilerinden bazı örnekler 
verdik. Böylece 21. yüzyılda yaşayan bir İslam hukukçusunun -belki 
yöntem arayışı belki de içtihadı olarak görülebilecek- fikri çabala-
rını betimleyici bir şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz.  Bu 
şekilde, çağının Müslümanları olması gereken bizlerin, hem değişim 
olgusu üzerinde biraz daha düşünmüş ve hem de bu husus üzerinde 
düşünüp ürünlerini cesurane bir şekilde ortaya koyan bir zihnin çaba-
sından istifade etmiş olacağımız kanaatindeyiz. 
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Sayın Özdemir’e bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Sıradaki tebliğcimiz Cıngız Baymurzaev. Kendisi Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim dalı yüksek 
lisans öğrencisidir. Günümüz Meselelerinin Çözümünde Yeterlilik 
Açısından İslam Fıkhı adlı konuyu sunacak. Buyrun.
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“GÜNÜMÜZ MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YE-
TERLİLİK AÇISINDAN İSLAM FIKHI”

CHYNGYZ BAİMURZAEV

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD Yüksek 
Lisans Öğrencisi)

Bilindiği üzere, İslam dünyası yaklaşık üç asırdır bir bunalımı 
başından geçirmektedir. Buna bu zaman zarfındaki dünyada meyda-
na gelen siyasi, ekonomik, toplumsal değişmelerin çok büyük tesiri 
olmuştur. Peşpeşe istilalara uğrayan müslüman topraklarından daha 
sonra yeni bir düzen üzerine kurulan ulus devletler ve yapay dev-
letçikler ortaya çıkmıştır. Kurulan ulus devletlerde ise koşullar ge-
nelde müslümanların aleyhine rüzgar estirmiştir. Bahsettimiz zaman 
zarfında bir çok insan müslümanların yaşadıkları bu zorluklara bir 
çözüm arayışı içerisine girmiştir ve öz eleştiride bulunmuşlardır. İşte 
bu noktada, bunalımın, geride kalmışlığın ana sebeplerinden biri ola-
rak da fıkıh öne sürülmüştür. Belli bir kesim çözümün, dinde reform 
olduğunu savunmuşlardır, bu ise doğal olarak muhafazakar kesimin 
tepkisine neden olmuştur. Modernistler olarak anılan bu kesimle ge-
lenekçiliğe dayanan kesim arasındaki bu görüş ayrılığı bugün akade-
mik çevrede de önemini korumaktadır. Buna ileride çözüm önerisinde 
kısaca yine değineceğiz. Şunu ifade etmek gerekir ki, bu süreç içe-
risinde birçok Müslüman camiasında modernite değil modernleşme 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bunun başarısızlığının nedeni de bu 
iki kavramı açıkladığımızda daha rahat anlaşılacaktır. Modernite: bir 
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toplumda doğal bir süreç olarak kendiliğinden ortaya çıkan ilerleme 
ve değişimdir. Modernleşme ise bir toplumda ortaya çıkmayıp, baş-
ka bir toplumdan ithal edilen, benzemeye çalışılan diğer bir değişle 
tepeden inen bir süreçtir ve eğer bu toplumların değerleri farklıysa, 
başarısız olması çok doğaldır. 

Konuyu daha farklı boyutlara götürmek mümkündür. Ancak, bu 
kısa zaman zarfında bazı önemli hususlara değinmekle yetineceğiz.  

İçtihat Kapısının Kapanması Tartışması

En sık duyduğumuz yaklaşım, doğrudan doğruya Kur’an ve Sün-
net’e başvurmamız gerektiğini, mevcut dinî hükümlerin eskidiğini, 
çağa uymadığını, yeni hayata yeni hükümler gerektiği telkin ediliyor. 
Peki, müçtehitlerin içtihatlarını gözardı ederek,  yeni bir hukuk siste-
mi inşa etmek mümkün müdür? Bugün içtihat kapısı açık mı kapalı 
mı? Müçtehidin özellikleri nelerdir, kimler içtihat edebilir?

Bir müçtehidin taşıması gereken özellikler fıkıh usülu kitapların-
da tüm ayrıntılarıyla yer almıştır, burada değinmeyeceğiz. İçtihat ka-
pısının kapanması meselesine gelince, İslam’ın ilk devirlerdeki ilmî 
seviye ve kapasite, aradan zaman geçtikçe azaldığı ve ehli omayanlar 
tarafından yapılmaya başlamasını önlemek gibi durumlar içtihat ka-
pısının kapalı olduğu gibi bir sonuç doğurmuştur. Diğer bir deyişle, 
içtihat kapısı açıktır, ancak oradan geçecek kabiliyet, kudret, ehliyet 
ve kapasitede alim (müçtehit) yoktur. Dolayısıyla, içtihat kapısı ka-
panmıştır diye kesin bir bilgi yoktur. Zaten, böyle bir sonuca varmak 
kiyamete kadar sürecek bir ilahi sistem için düşünülemez.

Batı dünyasının gerisinde kalmış olmak, bunu aşağılık komplek-
sine dönüştüren bazı müslümanları ‘din anlayışını yeniden sorgula-
mak’ gibi bir sorgulama içine sürüklemiştir. Genellikle varılan sonuç 
şu olmuştur:

İslâm’ın ilk asırlarında içtihat faaliyeti serbestçe yapılabildiği için 
müslümanlar ileri gitmişlerdi. Ancak hicrî 4. (miladî 10.) asırdan son-
ra içtihat kapısının kapatılmasıyla müslümanlar gerilemeye başladı. 
Şimdi içinde bulunduğumuz durumdan kurtuluşun tek yolu içtihat 
kapısını tekrar açmak ve serbest içtihat faaliyetini tekrar devreye sok-
maktır şeklinde.
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Burada gözden kaçırılan önemli bir gerçek vardır. Geçmiş asırlar-
da içtihat ehli imamlardan hiç birisi ‘toplumu ileri götürmek’ gibi bir 
gerekçeyle içtihat etmemiştir. Onların biricik amacı meydana gelen 
meseleleri, davranışları belli kaide ve usullere göre İslam’a uygun 
olup olmadığınının cevabını bulmaktı. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, kurucu müçtehit imamlar ve müda-
vimleri ile sistematize edilip geliştirdiği mevcut kâide ve usûller ile 
mesele halli hususunda ictihat kapısı daimi surette açıktır. 

Disiplinlerarası bir alan olarak İslam hukuku

İslam Hukukunun sistematik bir şekilde gelişmesinde ve günü-
müze de ışık tutan, yol gösteren büyük eserler bırakan gerek kurucu 
imamlar, gerekse onların halefleri olan diğer alimlerin hayatlarını in-
celediğimizde kendilerini sadece bir alanla sınırlamadıklarını, aynı 
zamanda tefsir, hadis, kelam gibi diğer alanlarda da münazaralar 
gerçekleştirdiğini, çok sayıda değerli eserler bıraktığını görüyoruz. 
Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. İslam değerleri üzerine 
kurulan her alan (günümüzde ayrı ayrı bilim dalı olan) kendi araların-
da çok sıkı etkileşim içerisindedir hatta, biri birine bağlanan bir zincir 
halkasını oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında interdisipliner bir 
alan olan fıkıh’ı da sadece günümüzdeki hukukla kıyaslamanın bir 
indirgemecilik olduğunu düşünüyorum. Zaten İslam hukuku sadece 
insanlar arasındaki muameleni düzenlemekle sınırlanmayıp aynı za-
manda bütün fıkıh kitaparının kendisiyle başladığı, kulun Allahla olan 
ilişkilerini düzenleyen ibadetler kısmını da içine almıyor mu? İmam 
Ebu Hanife’nin akaid üzerin çalışmasını, fıkıhçılığını, ticeret vesile-
siyle sosyal hayatı daha derinden anlaması ve ibadetlere çok düşkün 
bir insan olduğunu bir bütünsel olarak değerlendirmek gerekir. 

Bu problem günümüzde sadece fıkıh için geçerli değildir bilakis 
diğer alanlarda da bu tür problemler ortaya çıkmaktadır ve akademik 
alanda da İslam’ın bütünleşme ilkesine ters orantılı olarak kutuplaş-
malara yol açmaktadır. Örneğin: liberal İslamcılık, mezhepleri ve ha-
disleri itibara almayan Kuran Müsümanlığı ve benzerleri gibi.

Yeni meseleler

İnsanoğlu var olduğu sürece yeni meseleler, yeni uygulamaların 
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olması doğaldır. Tüm bu yenilik ve değişikliklere karşı İslam hukuku-
nun mutlaka çözüm kaideleri mevcüttur. Yeni meseleler İslam’ın esas 
kriter aldığı insanın dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması, 
bunların zayi olmasına yol açacak şeylerin giderilmesi olan zaruriyat; 
bunların korunması için tedbir alınması, zorluğun giderilmesi ve ge-
nişliğin temin edilmesi ile ilgili insanların muhtaç olduğu maslahatlar 
olan hâciyyât;  maslahatların aslını gerçekleştirmediği gibi, onlar için 
tedbir mahiyetinde de olamayan, ancak dinin, canın, aklın, neslin ve 
malın korunması amacına yönelik tamamlayıcı nitelikteki maslahat-
lar olan tahsîniyyât alt başlıkları altında sistematik bir şekilde değer-
lendirilebilir. 

Burada şu hususun altını çizmek istiyorum, yukarıda bahsettiği-
miz üç ana kategori altında değerlendirebileceğimiz hiç bir mesele 
yoktur ki, İslam hukukunun üzerinde bir hüküm beyan etmiş olmasın. 
Oysa, bir meselenin hükmünün olup olmadığını araştırmakdan daha 
önemli bir soru da söz konusu meselenin ne kadar gerekli bir ihti-
yaç olup olmadığını da sorgulamaktır.  Nitekim, günümüzde özellikle 
kapitalist sistemin de etkisiyle doğal ihtiyaçlardan çok fazla yapay 
(sunî) ‘‘ihtiyaçlarla’’ karşı karşıyayız.  

Yeni meydana gelen değişiklikleri genel olarak beş kategori altın-
da toplamak mümkündür.

İlmî, teknik ve teknolojik gelişmeler

İktisat, maliye ve iş hayatındaki değ

Medenî ve sosyal şartlardaki değişimler (borca dayalı para siste-
mi, finans kapital)

Siyâsî ve idârî gelişmeler

Milletlerarası ilişkilerde değişiklikler

Çözüm yollarında farklı yaklaşımlar 

Dînî problemlerin çözümü ile meşgul olanlarda üç farklı yaklaşım 
görülmektedir: 

A- Klasik fıkıh kitaplarında bulunan çözümleri yeterli sayanların, 
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kıyamete kadar ortaya çıkacak olan meselelerin cevaplarının eski 
fıkıh kitaplarında bulunduğunu öne süren yaklaşım. Ondokuzuncu 
asrın ikinci yarısından itibaren tenkit edilen, karşı çıkılan bu yakla-
şımda yeni meseleler ile klasik kaynaklar arasında uçurumun gitgide 
büyüdüğünü görmek mümkündür.

B- Klâsik usûlün terkedilmesini, dînî meselelerin müsbet ilme ve 
akla dayalı bulunan hikmet-maslâhat prensibine göre çözüme bağlan-
masını isteyenlerin yaklaşımı. Bunlara göre dînin bir özü bir de şekli, 
bir aslı bir de tarihi olanı (geçmiş zamanların şartlarına göre uygula-
ma örnekleri) vardır. Bağlayıcı olan şekil değil, özdür; tarihî uygula-
ma değil, asıl ve dînî olandır. Örtünmeye, faize, cezâlara, rejimlere, 
sistemlere, ilişkilere bu açıdan bakmak gerekir. Maksat akıl ve müs-
bet ilim ile çatışmaz. Bu ortaya konduktan sonra Kur’ân-ı Kerîm ve 
Sünnet’te bulunsa, üzerinde icmâ vâki olsa dahi her hüküm değişebi-
lir, değiştirilebilir. Bu yaklaşım, müsbet ilmi ve aklı Şâri’ mertebesine 
çıkardığı, dîni beşerî bir müessese hâline getirdiği ve çağların mo-
dalarına göre değişik dinler uydurma yolunu açacağı için bir tehlike 
oluşturmaktadır. Bunun sonucunda hayatı dinin kriterlerine göre dü-
zenlemenin yerini dini hayata göre ayarlama gibi bir eğilim geliştirilir 
kii bu durum diğer ilahi sistemlerin de tahrif edilmesi ve birbiriyle zıt 
ekollerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

C- Klâsik usûlü terketmeden, fakat geliştirerek yeni mesele ve 
problemleri, yeni ictihadlar ile hükme bağlamak ve çözüme kavuş-
turmak isteyenlerin yaklaşımı. Daha isabetli görünen bu yaklaşım 
bugün İslâm dünyasında gitgide hâkim olan ve yayılıp gelişen bir 
yaklaşımdır. Son dönemlerde hem ferdi olarak hem kurumsal olarak 
gelişmektedir.  

Şunu da belirtmek gerekir ki, kurumsal olarak çalışmaları ger-
çekleştirmek ferdi olarak çalışmaktan daha isabetli gözükmektedir. 
Çünkü, dinin çok hassas bir konu olduğu, diğer taraftan iletişimin çok 
daha geliştiği günümüzde yanlış verilen bireysel fetvalar, çalışmalar 
çok kısa zamanda dünyanın her tarafında yankı uyandırıp, Müslü-
manlara karşı tepki uyandırabilmektedir. Örneğin, geçen haftalarda 
Yasin El Aculuni’nin verdiği fetva haftalarca yabancı kaynaklarda 
tekrar-tekrar yayınlanarak bir İslam karşıtı propaganda aleti oldu. 
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Fıkıh üzerine çalışma yapan kurumlar

1. Üniversiteler: Türkiye, Arap ülkeleri ve Pakistan’da mevcut 
ilâhiyat fakülteleri ile son zamanlarda Uganda, Nijerya, Malezya ve 
Peşaver’de açılan ilâhiyat fakültelerinin ilgili bölümleri, çeşitli dînî 
meseleleri seminer konusu yaparak çözümler aramaktadırlar. 

2. Mısır’da Mecma’u’l-buhûs: Kahire’de el-Ezher şeyhliğine bağ-
lı bulunan elli üyeli mecma’u’l-buhûs, 1961 yılında kurulmuştur. 

3. Pakistan’da başşehir İslâmâbad’da kurulan Milletlerarası İslâm 
Üniversitesi’ne bağlı Fıkıh Enstitüsü ile İslâm İktisat Enstitüsü kendi 
alanlarına giren konularda değerli çalışmalar yapmaktadırlar. 

4. Kuveyt’te “Zekât Araştırmaları Meclisi” hem zekât, hem de ik-
tisâdî konularda araştırmalar yapmaktadır. 

5. Türkiye’de İstanbul’da İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) 
on kadar ilmî toplantı tertip etmiş, önceden belirlenmiş konularda 
hazırlanan tebliğler bu toplantılarda tartışılmış ve önemli bir kısmı 
neşredilmiştir. Bunlar arasında “Vâde farkı, kâr sınırı, ilimde kesin-
lik, kılık kıyafet, enflâsyon, para-kredi, işçi-işveren ilişkileri” gibi 
konular vardır. 

Yine İstanbul’da bulunan Ensar Vakfı şu konularda araştırma ve 
tartışmalı toplantılar yaptırmış ve bunları kitaplaştırmıştır: 

1- Enflâsyon, 2- Emek, İşçi-İşveren Münasebetleri, 3- Finansman 
Meseleleri, 4- Borsa, 5- Zihniyet Değişiklikleri ve Çağdaşlaşma, 6- 
Aile ve Çocuk. 

6. Suudi Arabistan’da Râbıta’ya bağlı olarak hicrî 1396 yılında 
kurulan Fıkıh Akademisi (Mecma’u’l-fıkh) 1398-1405 yılları ara-
sında gerçekleştirdiği yedi toplantının kararlarını neşretmiştir. Bu 
toplantılarda ele alınan konuların bazıları şunlardır: Masonluk, ko-
münizm, kadıyânîlik, behâîlik, sigorta, egzistansiyalizm, nüfus plân-
laması, ru’yet-i hilâl, müslüman ile gayr-i müslimin evlenmesi, ihrâ-
ma Cidde’den girilmesi, kutuplara yakın bölgelerde namaz vakitleri, 
tüp bebek, menkûl kıymetler ve borsa. 
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Yine Suudî Arabistan’ın Cidde şehrinde, İslâm Konferansı Teş-
kilâtı’na bağlı olarak kurulan Fıkıh Akademisi 1984 yılından beri 
fâsılasız olarak her yıl toplantı tertiplemiş, bu toplantılarda önceden 
belirlenen dînî konularda hazırlanmış tebliğler tartışılmış, sonuçları 
kararlar hâlinde neşredilmiştir. 

Son bir kaç senedir tekrar meydana gelmekte olan küresel ve böl-
gesel yeniden yapılanma sürecinin müslümanların uyanışına vesile 
olması dilegiyle..

Hatice SALİMOĞLU

Sunumundan dolayı Baymurzaev’e teşekkür ediyoruz. 3. Tebliğ-
cimiz sayın İsa Güceyüz. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi 4. Sınıf öğrencisi. Aynı zamanda İlamer Arap Dili ve Belaga-
tı araştırma grubu öğrencisidir. Konusu, Arap Literatüründe Sözlük 
Türleri. Buyrun.
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“ARAP LİTERATÜRÜNDE SÖZLÜK TÜRLERİ VE 
KULLANIM ŞEKİLLERİ”

İSA GÜCEYÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Arap Dili ve Belagatı Araştırma Grubu Öğrencisi)

Mu’cem veya kâmûs “gerek hece harflerine gerek mevzularına 
göre tertip edilmek üzere, şerhi ve manalarının açıklanmasıyla bir-
likte, dilin müfredatının büyük çoğunluğunu ihtiva eden kitab”  şek-
linde tarif edilebilir. Buna göre mükemmel bir mu’cem, manasının, 
iştikakının ve telaffuzunun açıklanmasının yanı sıra kullanıldığı yer-
leri gösteren şevahid ile beraber dildeki bütün kelimeleri kapsayan 
kitaptır.1 Sözlük özetle bir dilde yer alan kelimenin anlamını ortaya 
koyan çalışmadır.2 Tarihte çağdaş diyebileceğimiz bilimsel kıstasları 
ile metodolojik sözlük çalışmaları ilk kez Araplar tarafından yapıl-
mıştır da diyebiliriz. Bu çalışmalar öncelikli olarak Kur’ân ve Hadis 
içerisindeki garip kelimelerini anlamaya yönelik Garîbu’l-Kur’ân	ve 
Garîbu’l-Hadîs	gibi isimlendirmeler ile şöhret kazanmış ‘mevzuî lü-
gat’ da denilen telifler olduğu görülmektedir.3

1  K. Demirayak, M. S. Çöğenli, Arap Edebiyatı’nda Kaynaklar, Erzurum 1995, s. 114.
2  Cüneyt Eren, “Arapça Sözlükleri Kullanma Usulü”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergi-

si, c. IX, S. 4, s. 149
3  Eren, a.g.m., s.149.
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Araplar cahiliye döneminde gerçek anlamda sözlük veya mu’cem 
telifi ile uğraşmamışlardır. İslami dönemde ise lügatçilik önce 
Kur’ân’a, sonra hadise bağlı olarak, İslâm’ın bu iki kaynağını doğru 
anlama gayretiyle başlamıştır. Bilindiği gibi Ku’ân garib, nâdir ve 
Araplara anlamı yabancı gelen pek çok lafız ihtiva etmekteydi. Bu 
dönemde, Kur’ân’da geçen ve dilde çok yaygın olmayan kelimeleri, 
yakın anlamlı kelimeleri, aynı kelimenin muhtelif ayetlerde taşıdığı  
farklı manaları ve yine hadiste geçen ve az kullanılan kelimelerin ma-
nalarını tespitte şiir ve emsal gibi edebi lâdînî mahsuller izah unsuru 
idi. Bu itibarla Müslümanlar, Kur’ânda ve hadiste kendilerine yaban-
cı gelen bir lafız geçtiği zaman, bu lafzın ifade ettiği mananın tespiti 
için ya bizzat bedevi Araplara veya Arap şiirine müracaat ediyorlardı.

Arapça lügatçilik alanında araştırma yapan müellifler lügatçiliğin 
bazı merhalelerden geçerek son şekline geldiğini belirtirler. Buna 
göre daha İslamiyetin ilk yıllarında Kur’ân ve hadiste geçen ve an-
lamı sahabiler tarafından bilinmeyen garip lafızların Hz. Peygamber 
tarafından izah edilişi ve sahabilerin de bu açıklamaları ezberleyip 
yazmaları veya rivayet etmeleri Arapça lügatçiliğin ilk merhalesini 
oluşturmaktadır. İbn ‘Abbas ile başlayan Garîbu’l- Kur’ân üzerindeki 
çalışmalarla Ebu Hayre el- Arabî, Ebû Malik Amr b. Kirkire, Ebû 
Amr eş- Şeybânî,  el- Esmaî, Ebû Zeyd el- Ensârî vb. gibi dilcilerin 
ya çöllere seyahat ederek veya şehir merkezlerinde bedevi Araplar-
la temas kurarak derledikleri lafızları Kitâbu’l- ibil, Kitâbu’l- Hayl, 
Kitâbu’l- Haşarat vb. gibi konularına göre aynı yerde toplaması lü-
gatçiliğin ikinci merhalesi, nihayet el- Halil b. Ahmed tarafından telif 
edilen Kitabu’l- ayn ile başlayan ve kelimelerin tertibinde muayyen 
bir metod takip edilen eserlerin telif edilişi ise üçüncü merhale ola-
rak kabul edilmektedir. Şunu belirtmemiz gerekir ki,  bazı dilciler ilk 
defa Kur’ân ve hadisteki garib lafızları ele alan, lügat mahiyetindeki 
eserleri telif ederlerken, daha sonra Amr eş-Şeybânî, Ebû Ubeyde, el- 
Esmâî vb. gibi dilciler aynı mevzudaki lafızları aynı yerde toplamaya 
çalışmışlar; el-Halil b. Ahmed ise dilin bütün lafızlarını içine alacak 
ve muayyen bir metoda sahip bir lugat telifini hedeflemiştir. Ancak 
bu çalışmaların başlamasında Kur’ân ve hadisin muhafaza edilmesi 
amacının rolü esastır ve ilk lugat çalışmalarının da İbn Abbas’a nisbet 
edilen Garîbu’l- Kur’ân vb. adlar altında daha sonraki yıllarda da telif 
edilen eserlerle başladığı kabul edilebilir.
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Arap Dili ve Edebiyatında Lugatçilik:

Belli mevzulara hasredilmiş eserler ( mevzûî lugatçilik)

İçerisinde belli metodlar takip edilip, dilin bütün müfredatını 
ihtiva etmesi hedeflenen lugatler (alfabetik lugatçilik) olmak üzere 
başlıca iki ana başlık altında incelemek mümkündür.

Genel özellikleriyle alfabetik lügatler,

Harflerin mahreçleri esas alınarak tertip edilen sözlükler

Son harf sistemine göre tertip edilen sözlükler

İlk harf göz önüne alınmakla birlikte kalb sistemi uygulanan 
sözlükler

İlk harf sistemine göre tasnif edilen sözlükler

Kelimelerin okunduğu gibi tertip edildiği sözlükler vb. araştırma-
nın ana konusunu teşkil edecektir, ancak ana hatlarıyla Mevzuî lugat-
lere de değinmek konunun bütünlüğü açısından önem arzetmektedir.

Mevzuî Lugatler

Kur’ân’daki Garip Lafızları İzahı Amaçlayan Eserler

Bunlar Garibu’l- Kur’ân, Me’âni’l- Kur’ân veya Mecâzu’l- Kur’ân 
adını taşıyan serler olup aralarında da metod bakımından farklılıklar 
vardır, bu eserlerin bazıları Kur’ân surelerinin tertibi üzere telif edil-
miş olup her ayette garib lafızlar terinde izah edilmiştir.

Meâni’l- Kur’ân (el- Ferrâ), Garıbu’l- Kur’ân ve Tefsiruhu (İb-
nu’l- Yezidî), el- Mufredat (er- Ragıb el- Isfahanî), Garıbu’l- Kur’ân 
(İbn Abbas) gibi eserler bu türün örnekleridir.

Hadislerdeki Garib Lafızları İzahı Amaçlayan Eserler

Hz. Peygamber’in hadislerindeki garib lafızları açıklayan eserler-
dir.
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El- Faik Fi Garibi’l Hadis (ez- Zemahşerî), En- Nihaye Fi Garibi’l 
Hadis (İbnu’l- Esir) gibi eserler bu başlık altında incelenen eserlerdir. 

Fıkıhla İlgili Terimleri İzah etmeyi Amaçlayan Eserler

Garibu’l Fıkh adı altında fıkıhla ilgili terimleri açıklayan eserler-
dir.

Tehzibu’l- Esma ve’l- Lugât (en- Nevevî), Ez- Zahir Fi Elfazi’ş- 
Şafii (el- Herevî) gibi eserler bu türe aittir.

El- Garibu’l- Musannaf veya Kitabu’s- Sıfat Olarak Adlandı-
rılan Esereler

Bu tür eserler Kitâbu’l- Hayl, Kitâbu’l- İbl gibi muayyen mevzu-
lar için telif edilen kitapçıkların aksine, bir tek mevzu yerine pek çok 
mevzuu ihtiva eden, bir nevi konularına göre tertip edilmiş mu’cem-
ler mahiyetindedir. İnsan, at, deve, bitkiler vb. varlıklar bu tarz eser-
lerde bir arada bablar halinde ele alınmış ve özellikleri belirtilmiştir.

Fıkhu’l- Luga (es- Sealibi), Kitâbu’s- Sıfât (en- Nadr b. Şumeyl), 
Tehzibu’l- Elfâz (İbnu’s- Sikkît) vb. bu türün örnekleridir. 

Istılah Sözlükleri

Garibu’l- Kur’ân, Garibu’l- Hadis, Garibu’l- Fıkh gibi herhangi 
herhangi bir ilim dalına ait garib kelimeleri ve ıstılahları izah eden 
sözlüklerdir. 

Mefâtihu’l- Ulûm (el- Hârizmî), Et- Ta’rifât (es- Sey-
yid es- Şerif el- Cürcânî) gibi eserler bu tür altındadır. 
 
Arapça Alfabetik Sözlük Türleri

Özellikle batı kaynaklı sözlüklerde yaygın olan metot mastarın 
madde başı olarak ele alınması şekliyledir. Arapça sözlüklerde ise 
bu durum daha farklı olarak genellikle fiilin üçüncü tekileril şahsına 
göre çekimi esas alınarak veya harflerin fonetik yapıları gözetilerek 
kelimenin iştikaklarından arınmış aslî harflerini esas alarak tertip 
edilmiştir. Bununla birlikte Arapça sözlükler tarihi seyri içinde genel 
olarak:



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 283

a- Harflerin mahreçleri esas alınan sözlükler

b- Kelimelerin son harfleri esas alınan sözlükler

c- Kelimenin ilk harfi esas alınan sözlükler

d-İlk harf göz önüne alınmakla birlikte kalb sistemi uygulanan 
sözlükler 

e- Kelimenin okunduğu gibi tertip edilen sözlükler olmak üzere 
beş ayrı kategori altında toplanırlar.(Ancak “d” maddesini “c” mad-
desinin altında değerlendirip dört ayrı kategoriye ayıranlar da mev-
cuttur)

a- Harflerin mahreçleri esas alınan sözlüklerin başlıcaları şunlar-
dır:

Kitâbu’l-‘Ayn, el-Bâri’ fî Garîbi’l-Lügati’l-‘Arabiyye, Tehzîbu’l- 
Lüga el-Muhît fi’l-Luğa, el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l-‘A’zam

b- Kelimelerin son harfleri esas alınan sözlüklerin başlıcaları şun-
lardır:

Dîvânu’l-Edeb fî Beyâni Luğati’l-‘Arab, Tâcu’l-Luğa ve Sıhâ-
hu’l- Arabiyye, Lisânu’l-‘Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît, Tâcu’l-‘Arûs

c-Kelimenin ilk harfi esas alınan sözlüklerin başlıcaları şunlardır:

Bu metot günümüzde en yaygın olan metotdur.

Kitâbu’l-Cîm, , Esâsu’l-Belâğa, Muhtâru’s-Sıhâh, el-Mu‘cemu’l-
Vasît

d-İlk harf göz önüne alınmakla birlikte kalb sistemi uygulanan 
sözlüklerin başlıcaları şunlardır:

el-Cemhere, Mu‘cemu Makâyîsi’l-Luğa, el-Mucmel fi’l-Luğa

e- Kelimenin okunduğu gibi tertip edilen sözlüklerin başlıcaları 
şunlardır:

el-Merca’, er-Râid, el-Muncidu’l-Ebcedî, Larous
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Şimdi öncelikle yukarıda adı geçen bu sözlükler tanıtılacak, son 
bölümde de bu sözlüklerden kelime arama metodunu görelim. 

Harflerin Mahreçleri Esas Alınan Sözlükler

Bu kategoride yer alan sözlüklerde kelimeler önce ‘halkî’ denilen 
gırtlaktan çıkış sırasına göre dizilen harflerden başlayarak, ardından 
dil, dış ve dudaktan çıkan harfler ve ardından da illetli harfler şeklin-
de ağızdan çıkış yerine göre tanzim edilmiştir. Kelimelerin ikinci ve 
üçüncü harflerinin sıralanışı da kendi içinde alfabetik olarak düzenle-
miştir.

Kitâbu’l-‘Ayn  ( العين ) آتاب   

Bu sözlüğün sahibi Aruz ilminin kurucusu Halil b. Ahmed b. Amr 
b. Temîm el-Ferâhidî’dir11. Sibeveyh’in hocasıdır. Sözlüğü Halil b. 
el-Ferâhidî’nin öğrencisi Leys b. Seyyâr’ın yazdığı da iddia edilmek-
tedir12. Halil b. Ahmed Aruz ilminde bilinen Arap vezinleri üzerine 
yeni vezin ilave edecek kadar rüsuh ehli bir alimdir. Kitâbu’n-Nağam,	
Kitâbu’ş-Şevâhid,	 Kitâbun-Nukat	 ve’ş-Şekl	 ve Kitâbu’l-’Ayn’a zeyl 
olmak üzere Kitâbu	Fâiti’l-’Ayn,	Kitâbu’l-İkâ’	adlarında son derece 
faydalı ve son devir âlimlerine kaynak olan çok sayıda eseri vardır.

Bu sözlük harflerin mahreçleri esas alınarak tertip edilmiştir. Halil 
b. Ahmed’den önce harflerin mahreçleri esas alınarak tertip edilen bu 
metot üzere yazılmış bir sözlük çalışması olmamıştır.

Sözlükte kelimeler önce ‘halkî’ denilen gırtlaktan çıkış sırasına 
göre dizilen harfler, ardından dil, diş ve dudaktan çıkan harfler ve ar-
dından da illetli harfler şeklinde ağızdan çıkış yerine göre tanzim 
edilmiştir. Sözlük Ayn ( ع) harfi ile başladığı için ‘Kitâbu’l-Ayn’ adı 
ile şöhret bulmuştur. Eserde harflerin sayısı kadar bölümler bulunmak-
tadır. Dolayısıyla her birisi, ‘Kitâbu’l-’ayn’, ‘Kitâbu’l-hâ’,

‘Kitâbu’l-he’ vb. gibi harflerin adlarını koymuştur. Lügatteki  
harflerin sıralaması şöyledir: 
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Bu sözlüğün sahibi Aruz ilminin kurucusu Halil b. Ahmed b. 
Amr b. Temîm el-Ferâhidî’dir11. Sibeveyh’in hocasıdır. Sözlüğü 
Halil b. el-Ferâhidî’nin öğrencisi Leys b. Seyyâr’ın yazdığı da iddia 
edilmektedir12. Halil b. Ahmed Aruz ilminde bilinen Arap vezinleri 
üzerine yeni vezin ilave edecek kadar rüsuh ehli bir alimdir. Kitâbu'n-
Nağam, Kitâbu'ş-Şevâhid, Kitâbun-Nukat ve'ş-Şekl ve Kitâbu'l-'Ayn'a 
zeyl olmak üzere Kitâbu Fâiti'l-'Ayn, Kitâbu'l-İkâ' adlarında son 
derece faydalı ve son devir âlimlerine kaynak olan çok sayıda eseri 
vardır. 

Bu sözlük harflerin mahreçleri esas alınarak tertip edilmiştir. 
Halil b. Ahmed’den önce harflerin mahreçleri esas alınarak tertip 
edilen bu metot üzere yazılmış bir sözlük çalışması olmamıştır14. 

Sözlükte kelimeler önce ‘halkî’ denilen gırtlaktan çıkış 
sırasına göre dizilen harfler, ardından dil, diş ve dudaktan çıkan 
harfler ve ardından da illetli harfler şeklinde ağızdan çıkış yerine 
göre tanzim edilmiştir. Sözlük Ayn ( عع) harfi ile başladığı için 
‘Kitâbu’l-Ayn’ adı ile şöhret bulmuştur. Eserde harflerin sayısı kadar 
bölümler bulunmaktadır. Dolayısıyla her birisi, ‘Kitâbu'l-'ayn’, 
‘Kitâbu’l-hâ’, 

‘Kitâbu'l-he’ vb. gibi harflerin adlarını koymuştur. Lügatteki 
harflerin sıralaması şöyledir: (،زز سس٬، صص٬، /ضض شش٬، جج٬، /كك قق٬، /غغ خخ٬، ٬، هه حح٬، عع٬/ 
 (هھھھمزةة /يي أأ٬، وو٬،/مم بب٬، فف٬، /نن لل٬، رر٬، /ذذ ثث٬، ظظ٬، /تت دد٬، طط٬،

Bu sözlüğün en önemli özelliklerinden birisi kalb sistemini 
uygulayarak anlamı verilen kelimenin harflerinin yer değiştirilmesi ile 
meydana gelen yeni kelimeleri de ele almasıdır. Buna göre mesela ( 
دَ َعبَ  ) ,bölümünde ele alınmış (aynعع ) abd) kelimesi َعبَدَ   abd) 
kelimesinin maklubu olan ( عدبب بعد٬، ددعب٬، ٬، ددبع ) kelimeleri de burada 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 285

Bu sözlüğün en önemli özelliklerinden birisi kalb sistemini uygula-
yarak anlamı verilen kelimenin harflerinin yer değiştirilmesi ile mey-
dana gelen yeni kelimeleri de ele almasıdır. Buna göre mesela ( َعبََد 
abd) kelimesi ( عayn) bölümünde ele alınmış, ( َعبََد abd) kelimesinin 
maklubu olan 
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Bu sözlüğün sahibi Aruz ilminin kurucusu Halil b. Ahmed b. 
Amr b. Temîm el-Ferâhidî’dir11. Sibeveyh’in hocasıdır. Sözlüğü 
Halil b. el-Ferâhidî’nin öğrencisi Leys b. Seyyâr’ın yazdığı da iddia 
edilmektedir12. Halil b. Ahmed Aruz ilminde bilinen Arap vezinleri 
üzerine yeni vezin ilave edecek kadar rüsuh ehli bir alimdir. Kitâbu'n-
Nağam, Kitâbu'ş-Şevâhid, Kitâbun-Nukat ve'ş-Şekl ve Kitâbu'l-'Ayn'a 
zeyl olmak üzere Kitâbu Fâiti'l-'Ayn, Kitâbu'l-İkâ' adlarında son 
derece faydalı ve son devir âlimlerine kaynak olan çok sayıda eseri 
vardır. 

Bu sözlük harflerin mahreçleri esas alınarak tertip edilmiştir. 
Halil b. Ahmed’den önce harflerin mahreçleri esas alınarak tertip 
edilen bu metot üzere yazılmış bir sözlük çalışması olmamıştır14. 

Sözlükte kelimeler önce ‘halkî’ denilen gırtlaktan çıkış 
sırasına göre dizilen harfler, ardından dil, diş ve dudaktan çıkan 
harfler ve ardından da illetli harfler şeklinde ağızdan çıkış yerine 
göre tanzim edilmiştir. Sözlük Ayn ( عع) harfi ile başladığı için 
‘Kitâbu’l-Ayn’ adı ile şöhret bulmuştur. Eserde harflerin sayısı kadar 
bölümler bulunmaktadır. Dolayısıyla her birisi, ‘Kitâbu'l-'ayn’, 
‘Kitâbu’l-hâ’, 

‘Kitâbu'l-he’ vb. gibi harflerin adlarını koymuştur. Lügatteki 
harflerin sıralaması şöyledir: (،زز سس٬، صص٬، /ضض شش٬، جج٬، /كك قق٬، /غغ خخ٬، ٬، هه حح٬، عع٬/ 
 (هھھھمزةة /يي أأ٬، وو٬،/مم بب٬، فف٬، /نن لل٬، رر٬، /ذذ ثث٬، ظظ٬، /تت دد٬، طط٬،

Bu sözlüğün en önemli özelliklerinden birisi kalb sistemini 
uygulayarak anlamı verilen kelimenin harflerinin yer değiştirilmesi ile 
meydana gelen yeni kelimeleri de ele almasıdır. Buna göre mesela ( 
دَ َعبَ  ) ,bölümünde ele alınmış (aynعع ) abd) kelimesi َعبَدَ   abd) 
kelimesinin maklubu olan ( عدبب بعد٬، ددعب٬، ٬، ددبع ) kelimeleri de burada  kelimeleri de burada zikredilmiş, 

ancak ( د dal) ve ( بba) bölümüne gelince tekrar ele alınmamıştır.

el-Bâri’ fî Garîbi’l-Lügati’l-‘Arabiyye البارع 
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zikredilmiş, ancak ( دد dal) ve ( ببba) bölümüne gelince tekrar ele 
alınmamıştır. 

 

el-Bâri’ fî Garîbi’l-Lügati’l-‘Arabiyye  االباررعع 

 أأ وو / مم بب فف / ثث ذذ ظظ / سس زز صص / تت دد طط / نن رر لل /شش جج ضض / غغ خخ حح هه عع )
  (يي

el-Kâlî bu eserinde aynen Halil b. Ahmed’in Kitâbu’l-Ayn’de 
uygulamış olduğu kalb sistemini bazı farklılıklarıyla birlikte 
uygulamıştır. Bu lügatte Kitâbu’l-â(A)yn’dan farklı olarak kelimelerin 
okunuşları tashif ve lahn’den korumak için yazı veya vezinle 
kaydedilmiştir. Kısmen de kelimeleri işlerken kimden aldığını da 
zikretmektedir. 

 

Kelimelerin Son Harfleri Esas Alınan Sözlükler 

Bu kategoride yer alan sözlüklerde kelimeler son harfleri esas 
alınarak kendi içinde alfabetik düzene göre tertip edilmiştir. 

Dîvânu’l-Edeb fî Beyâni Luğati’l-‘Arab دديیواانن  

Bu sözlük Ebû İbrâhîm İshâk b. İbrâhîm el-Fârâbi (ö.350/961) 
tarafından kelimelerin son harfleri esas alınarak tertip edilmiştir. 
Sözlük Kitâbu’s-sâlim, Kitâbu”l-muzâ‘af, Kitâbu’l- misâl, Kitâbu 
zevâti’s-selâse, Kitâbu zevâti’l-erba‘a ve Kitâbu’lhemze olmak üzere 
altı bölümden oluşmaktadır. Her bölümde önce isimleri sonra da 
fiilleri ele almıştır. Kelimelerin işlenişinde vezinlerden hareket 
edilmiştir. Bu tertipte hemze ve illet harfleri yer almamış, bunlar için 

) 

el-Kâlî bu eserinde aynen Halil b. Ahmed’in Kitâbu’l-Ayn’de uy-
gulamış olduğu kalb sistemini bazı farklılıklarıyla birlikte uygulamış-
tır. Bu lügatte Kitâbu’l-â(A)yn’dan farklı olarak kelimelerin okunuş-
ları tashif ve lahn’den korumak için yazı veya vezinle kaydedilmiştir. 
Kısmen de kelimeleri işlerken kimden aldığını da zikretmektedir.

Kelimelerin Son Harfleri Esas Alınan Sözlükler

Bu kategoride yer alan sözlüklerde kelimeler son harfleri esas alı-
narak kendi içinde alfabetik düzene göre tertip edilmiştir.

Dîvânu’l-Edeb fî Beyâni Luğati’l-‘Arab ديوان 

Bu sözlük Ebû İbrâhîm İshâk b. İbrâhîm el-Fârâbi (ö.350/961) 
tarafından kelimelerin son harfleri esas alınarak tertip edilmiştir. 
Sözlük Kitâbu’s-sâlim, Kitâbu”l-muzâ‘af, Kitâbu’l- misâl, Kitâbu 
zevâti’s-selâse, Kitâbu zevâti’l-erba‘a ve Kitâbu’lhemze olmak üzere 
altı bölümden oluşmaktadır. Her bölümde önce isimleri sonra da fiil-
leri ele almıştır. Kelimelerin işlenişinde vezinlerden hareket edilmiştir. 
Bu tertipte hemze ve illet harfleri yer almamış, bunlar için ayrı bâblar 
açılmıştır. Buna göre mesela ( د) bölümünde bu harfle biten kelimeler 
 bölümünde de yine bu harfle biten kelimeler yer almış ama bölüm (ب)
içindeki sıralama kelimenin ilk harfine göre alfabetik olarak yapılmış-
tır.Fârâbî bu eseriyle Cevherî’ye öncülük etmiştir.

Lisânu’l-‘Arab  (لسان العرب)

Bu eserin sahibi Ebu’l-Fadl Cemalu’d-din Muhammed b. el- ‘İzz 
b. el-Mukerrem el-Ensârî İbn Manzûr (ö. 711/1311)’dur. Arap dilinin 
en sağlam sözlük kaynağı olarak kabul edilir. Kelimelerin son harf-
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leri esas alınarak tertip edilen el-Cevherî’nin es-	Sıhâh	adlı eseri ile 
aynı kategoride değerlendirilir.Yukarıda da zikrettiğimiz üzere müel-
lif bu eserini telif ederken başta Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed 
el-Ezherî (ö. 370/ 980)’nin Tehzîbu’l-Luğa	adlı eseri olmak üzere el 
Cevherî’nin es-	Sıhâh’ından, İbn Side’nin el-Muhkem,	İbnu’l-Esîr’in 
en-Nihâye	ve

İbn Dureyd’in el-Cemhere	adlı eserlerinden istifade etmiştir.

Müellif eserde yaklaşık seksen bin kök harfli kelimeyi incelemiştir.

Müştak kelimelerin sayısı 158 bin olup madde başlığı 10 bin ka-
dardır. Bu kelimelerin açıklanmasını da başta ayet ve hadis olmak üze-
re Arap şiiri, emsâl ve hikmetli sözlerden yararlanmıştır. Eser lügat 
olmasının yanında dil, tefsir, hadis ve edebiyat gibi konulara da yer 
veren bir ansiklopedi mahiyetindedir. Farklı baskıları göz önüne alın-
dığında 15-20 ciltler arasında değişen çok kapsamlı ansiklopedik bir 
dil kaynağı olduğu görülecektir.

c-  Kelimenin İlk Harfi Esas Alınan Sözlükler:

Kelimenin ilk asli harfi esas alınarak hazırlanmış olan sözlükler ge-
leneksel kök tertibine göre madde başlıkları elif harfinden başlayarak 
yâ harfine kadar ilk aslî harflerine göre sıralanmıştır.

Kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sıralanışı da kendi içinde 
alfabetik olarak düzenlemiştir.

 Esâsu’l-Belâğa ( أساس البالغة)

Bu eserin sahibi de Mahmûd b. ‘Umer ez-Zemahşerî (ö. 583 
-538/1143)’dir. Kelimenin ilk asli harfi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Ancak ez-Zemahşerî, eş-Şeybâni’nin aksine bu sözlükte kelimelerin 
ikinci ve üçüncü harflerinin sıralanışını da alfabetik olarak düzenle-
miştir. Bu sözlüğün özelliği kelimeleri hem lügat hem de mecâzi anla-
mıyla birlikte vermesidir. Mecazî mânâlarda kullanılan ne kadar keli-
me varsa hemen hemen hepsini derlemiştir. Eserde ayet, hadis, mesel, 
şiir, deyim ve meşhur sözlerle şevahid getirilmiştir. Bu eser ilk kez h. 
1327 senesinde Mısır’da basılmıştır.
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Kelimenin ilk asli harfi esas alınarak hazırlanmış olan 
sözlükler geleneksel kök tertibine göre madde başlıkları elif harfinden 
başlayarak yâ harfine kadar ilk aslî harflerine göre sıralanmıştır. 

Kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sıralanışı da kendi 
içinde alfabetik olarak düzenlemiştir. 

 

 Esâsu’l-Belâğa ( أأساسس االبالغة) 

Bu eserin sahibi de Mahmûd b. ‘Umer ez-Zemahşerî (ö. 583 -
538/1143)’dir. Kelimenin ilk asli harfi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Ancak ez-Zemahşerî, eş-Şeybâni’nin aksine bu sözlükte kelimelerin 
ikinci ve üçüncü harflerinin sıralanışını da alfabetik olarak 
düzenlemiştir. Bu sözlüğün özelliği kelimeleri hem lügat hem de 
mecâzi anlamıyla birlikte vermesidir. Mecazî mânâlarda kullanılan ne 
kadar kelime varsa hemen hemen hepsini derlemiştir. Eserde ayet, 
hadis, mesel, şiir, deyim ve meşhur sözlerle şevahid getirilmiştir. Bu 
eser ilk kez h. 1327 senesinde Mısır’da basılmıştır. 

 

Muhtâru’s-Sıhâh  االصحاحح) مختارر   

Bu sözlüğün sahibi Muhammed b. Ebî Bekr b. ‘Abdilkâdir er- 
Râzî (ö. 666/1267'den sonra)'dir. Eser el-Cevherî’nin es-Sıhâh’da yer 
alan kelimelerden seçilerek bir çeşit es-Sıhâh’ın özet yapılmış halidir 
denebilir. Kelimelerin izahı yapılırken sıkça ayet ve hadis-i şeriflerden 
istişhadlar yapılmıştır. 

d-İlk Harf Göz Önüne Alınmakla Birlikte Kalb Sistemi 
Uygulanan Sözlükler 

Bu sözlüğün sahibi Muhammed b. Ebî Bekr b. ‘Abdilkâdir er- Râzî 
(ö. 666/1267’den sonra)’dir. Eser el-Cevherî’nin es-Sıhâh’da yer alan 
kelimelerden seçilerek bir çeşit es-Sıhâh’ın özet yapılmış halidir de-
nebilir. Kelimelerin izahı yapılırken sıkça ayet ve hadis-i şeriflerden 
istişhadlar yapılmıştır.

d-İlk Harf Göz Önüne Alınmakla Birlikte Kalb Sistemi Uygu-
lanan Sözlükler

Kelimenin ilk asli harfi esas alınarak hazırlanmış, alfabetik sıra-
lama benimsenmiş ve kalb sistemi uygulanmıştır. Harflerin yerlerinin 
değişmesiyle meydana gelen kelimelerin manaları aynı yerde kayde-
dilmiştir. Maddelerin alfabetik sıraları geldiğinde daha önce geçtikle-
ri yerlere işarette bulunulmuştur.
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Kelimenin ilk asli harfi esas alınarak hazırlanmış, alfabetik 
sıralama benimsenmiş ve kalb sistemi uygulanmıştır. Harflerin 
yerlerinin değişmesiyle meydana gelen kelimelerin manaları aynı 
yerde kaydedilmiştir. Maddelerin alfabetik sıraları geldiğinde daha 
önce geçtikleri yerlere işarette bulunulmuştur. 

 

el-Cemhere   االلغة) في  االجمهھرةة    

Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. Dureyd (ö. 321/931) 
tarafından telif edilmiş olan bu sözlüğe el-Cemhere fi’l-Lüğa veya 
Cemheretu’l-Lüğa da denilmektedir. Sözlükteki kelimelerin tertibi 
alfabetik sıralama esasına göredir. Ayrıca kalb sistemi ile anlamı 
verilen kelimenin harflerinin yer değiştirilmesi ile meydana gelen yeni 
kelimeleri de ele almaktadır. Bu esasa göre kelimeler, önce sunâî, 
sülâsî, rubâî, humâsî, lefif, nevâdir vb. bâblara ayrılmış, daha sonra bu 
bâblardaki kelimeler hemze'den yâ harfine kadar alfabetik sıraya göre 
dizilmiştir37. Aslî harflerine göre sıralanmış olan kelimelerle 
bunlardaki harflerin yerlerinin değişmesiyle meydana gelen 
kelimelerin mânâları, aynı yerde bulunmaktadır. Mesela (  َذَذهھھَھب ) 
maddesinde önce bu kök, sonra da kalb sistemine göre elde edilen 
maklublarından (  َبََذهه ) ve (  َذَذبهَھ ) maddeleri incelenmiş, ardından (  َذَذهھھَھب ) 
ve ( بََذهه ) َ◌ maddelerinin alfabetik sıraları geldiğinde de sadece daha 
önce geçtikleri yerlere işaret etmekle yetinilmiştir. Eser 13 bölümden 
oluşmaktadır. Son bölümde Arap dili meselelerine temas edilmiştir. 

 

Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luğa  (  االلغة معجم  مقايیيیس  )  

Bu sözlük Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Fârîs (ö. 395/1004) 
tarafından telif edilmiştir. Kendisinin bu sahada Kitâbu'l-Mucmel veya 

Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. Dureyd (ö. 321/931) tarafın-
dan telif edilmiş olan bu sözlüğe el-Cemhere	fi’l-Lüğa	veya Cemhe-
retu’l-Lüğa	da denilmektedir. Sözlükteki kelimelerin tertibi alfabetik 
sıralama esasına göredir. Ayrıca kalb sistemi ile anlamı verilen keli-
menin harflerinin yer değiştirilmesi ile meydana gelen yeni kelimeleri 
de ele almaktadır. Bu esasa göre kelimeler, önce sunâî, sülâsî, rubâî, 
humâsî, lefif, nevâdir vb. bâblara ayrılmış, daha sonra bu bâblardaki 
kelimeler hemze’den yâ harfine kadar alfabetik sıraya göre dizilmiş-
tir37. Aslî harflerine göre sıralanmış olan kelimelerle bunlardaki harf-
lerin yerlerinin değişmesiyle meydana gelen kelimelerin mânâları, 
aynı yerde bulunmaktadır. Mesela ( َذَهَب ) maddesinde önce bu kök, 
sonra da kalb sistemine göre elde edilen maklublarından ( َبََذه ) ve ( ََذبَه 
) maddeleri incelenmiş, ardından ( َذَهَب ) ve ( َ( بََذه maddelerinin alfa-
betik sıraları geldiğinde de sadece daha önce geçtikleri yerlere işaret 
etmekle yetinilmiştir. Eser 13 bölümden oluşmaktadır. Son bölümde 
Arap dili meselelerine temas edilmiştir.
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Kelimenin ilk asli harfi esas alınarak hazırlanmış, alfabetik 
sıralama benimsenmiş ve kalb sistemi uygulanmıştır. Harflerin 
yerlerinin değişmesiyle meydana gelen kelimelerin manaları aynı 
yerde kaydedilmiştir. Maddelerin alfabetik sıraları geldiğinde daha 
önce geçtikleri yerlere işarette bulunulmuştur. 

 

el-Cemhere   االلغة) في  االجمهھرةة    

Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. Dureyd (ö. 321/931) 
tarafından telif edilmiş olan bu sözlüğe el-Cemhere fi’l-Lüğa veya 
Cemheretu’l-Lüğa da denilmektedir. Sözlükteki kelimelerin tertibi 
alfabetik sıralama esasına göredir. Ayrıca kalb sistemi ile anlamı 
verilen kelimenin harflerinin yer değiştirilmesi ile meydana gelen yeni 
kelimeleri de ele almaktadır. Bu esasa göre kelimeler, önce sunâî, 
sülâsî, rubâî, humâsî, lefif, nevâdir vb. bâblara ayrılmış, daha sonra bu 
bâblardaki kelimeler hemze'den yâ harfine kadar alfabetik sıraya göre 
dizilmiştir37. Aslî harflerine göre sıralanmış olan kelimelerle 
bunlardaki harflerin yerlerinin değişmesiyle meydana gelen 
kelimelerin mânâları, aynı yerde bulunmaktadır. Mesela (  َذَذهھھَھب ) 
maddesinde önce bu kök, sonra da kalb sistemine göre elde edilen 
maklublarından (  َبََذهه ) ve (  َذَذبهَھ ) maddeleri incelenmiş, ardından (  َذَذهھھَھب ) 
ve ( بََذهه ) َ◌ maddelerinin alfabetik sıraları geldiğinde de sadece daha 
önce geçtikleri yerlere işaret etmekle yetinilmiştir. Eser 13 bölümden 
oluşmaktadır. Son bölümde Arap dili meselelerine temas edilmiştir. 

 

Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luğa  (  االلغة معجم  مقايیيیس  )  

Bu sözlük Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Fârîs (ö. 395/1004) 
tarafından telif edilmiştir. Kendisinin bu sahada Kitâbu'l-Mucmel veya 

 

Bu sözlük Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Fârîs (ö. 395/1004) tarafından 
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mel	 fi’l-Luğa	 adlı bir başka eseri daha vardır. Makâmât	 sahibi el-
Harîrî, Makâme-i	Tayyibiye’de kendisine övgülerde bulunur38. Ah-
med b. Fâris eserine temel teşkil eden kaynakları arasında el-Halil’in 
el-Ayn’ını, Ebû ‘Ubeyd’in (ö. 224/834) Garîbü’l-	 Hadîs’iyle Mik-
yâsü’l-Garîb’ini, İbnü’s-Sikkît’in (ö. 244/858) el-	Mantık’ını ve İbn 
Düreyd (ö. 321/933) ’in el-Cemhere’sini zikreder. Mu‘cemu	Makâyî-
si’l-Luğa	sözlükler içerisinde iştikak metodunun en güzel uygulan-
dığı bir sözlüktür. Bu eser de kelimenin ilk asli harfi esas alınarak 
hazırlanmıştır. Madde başlıkları elif harfinden başlayarak yâ harfine 
kadar ilk aslî harflerine göre bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm kendi 
içinde muzâ‘af, sülâsî asıllı ve asli harfleri üçten fazla olan kelimeler 
olmak üzere üçe ayrılmıştır. Ele alınan kelimenin birinci harfleri ve 
bu harfi takip eden harfleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Mesela 
 ile başlayan kelime alfabetik olarak bu (ح ) ve  (ج) bölümünde (ج )
sıranın bitişine kadar sürer. Bu bölüm sona erdikten sonra ( ج) ve ( ج) 
.ile başlayan kelimelere geçilir (ت ) ve( ب), (ج)  ve ( أ),

e- Kelimelerin Okunduğu Gibi Tertip Edildiği Sözlükler 

Bu kategoride yer alan sözlüklerde kelimeler, klasik Arapça söz-
lüklerde olduğu gibi kök tertibi esasına göre değil okunduğu gibi al-
fabetik sıraya göre tertip edilmiştir. Kahire’deki Arap Dili Konseyi 
Genel Sekreteri Dr. İbrahim Medkûr bu tertibin okuyucu için aslında 
klasik tasrif metoduna göre hazırlanmış sözlüklerden daha kolay bir 
metod olduğunu ifade etmektedir.

el-Merca’  ( المرجع)

Bu sözlük Abdullah el-Alaylî el-Merca’ tarafından hazırlanmıştır. 
Yukarıda yer alan sözlük örneklerinden tamamen farklı olarak keli-
menin okunduğu gibi tertip edilen sözlüktür. Bu sisteme terim olarak 
kısaca et-Tertîbu’n-Nutkî denilmiştir. Dolayısıyla örneğin ( اْلَمْجهول ) 
kelimesini ( ج) harfi grubunda, kelimenin iştikaklarından arınmış aslî 
harfleri olan ( َجَهَل ) kelimesinden değil kelimelerin kendi içinde alfa-
betik okunuş sıraları esas alınararak (mim) harfi grubunda doğrudan ( 
 maddesinde aranır. Abdullah el-Alaylî kaleme aldığı bu eserle ( َمْجهول
sistem olarak kelimenin okunduğu gibi tertip edilen sözlükler katego-
risine öncülük etmiştir. 
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er-Râid  ( الرائد)

Cübran Mes’ud tarafından hazırlanmıştır. İlk defa 1964 senesinde 
neşredilmiştir. el-Merca’	gibi kelimenin okunduğu üzere tertip edilen 
sözlüktür. Diğer bir tabirle idgam açılmamış, örneğin ( ٌتِكَّة ) kelimesi ( 
 bölümünde yer almıştır. Dolayısıyla ( ت ك ت ) bölümünde değil ( ت ك ك
kelimenin mastarı araştırılmadan doğrudan alfabetik harf sıralaması 
gözetilmiştir. Ancak mezîd ve illetli fiillerin masdarlarına da o keli-
menin başında parantez içerisinde işaret edilmiştir. Müellif mukaddi-
mede sözlüğünün metodu hakkında yaptığı izahatta bunun araştırma-
cıya kolaylık sağladığınız söyler. Kelimelerin manaları önem sırasına 
göre verilmiştir. Ayrıca sözlüğe felsefe, sosyoloji, psikoloji, eğitim, 
ekonomi, hukuk, matematik ve diğer pozitif bilimlere ait yüzlerce 
kelime eklenmiştir. Kelimelerin anlamları verilirken klasik sözlük-
lerde yer alan bilgiler muhafaza edilmiş, yer yer detaylara girilerek 
örneklendirilmiştir. Sözlükte yeni olarak Luis Ma’luf’in el-Muncid	
adlı sözlüğünde olduğu gibi yabancı sözlüklerde kullanılan rumuzlara 
benzer işaretler yer almıştır. Örneğin ( ج) rumuzunu cem’i için, ( جج 
) rumuzunu cem’i cem’ için, ( م) rumuzunu müennes için, ( مث ) ru-
muzunu  müsennâ için, ( مص ) rumuzunu masdar için, ( فا ) rumuzunu 
ism-i fâil için, ( مف ) rumuzunu ism-i mef’ul için, ( ر) rumuzunu kar-
şılaştırma için kullanmıştır. Sözlüğün ikinci baskısı 1967 senesinde 
Beyrut’ta tek bir cilt halinde, üçüncü baskısı da 1978 senesinde iki 
cilt olarak yapılmıştır.

Arapça Sözlük Kullananların Yaşadığı Sıkıntıların Nedenleri

Sarf bilgilerinin zayıf olması

Klasik sözlük türlerinin metodlarından haberdar olmamaları

Arapça sözlüklerin Türkçe alfabeye göre soldan sağa sıralanması

Sonuç olarak Arapça bir iştikak dilidir ve bu da Arap dilinde bir-
çok sözlük türünün gelişmesine yardımcı olmuştur. Arapça sözlük-
lerin oluşma temelinde Kur’ân ve hadislerdeki garib lafızları anla-
ma gayreti yatmaktadır. Yukarıda belirtilen sözlük türlerinin dışında 
farklı tasnifler de mevcuttur. Biz ise araştırmanın muhtevası gereği bu 
kadarıyla yetineceğiz.
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Arapça sözlük kullanımı için dili meydana getiren isim, fiil, zamir 
gibi kelime sınıflarını ve bunların aldıkları fiil çekimleri ve ismin hal-
leri gibi durumlarını ele alan biçim bilim diyebileceğimiz morfoloji 
alt yapısını sağlam oluşturmak gerekir. Mâlum olduğu üzere Arapça 
sözlükler kelimenin iştikaklarından arınmış aslî harflerini esas alarak 
tertip edilmiş olduklarından, Arapça bir sözlükten herhangi bir keli-
me aranacak olursa öncelikle o kelimenin aslî harflerinin bulunması 
gerekir. Bu bağlamda araştırmak istediğimiz kelimemiz ‘cem‘i’ ise 
‘müfred’ haline, ‘muzari’, ‘emir’, ‘masdar’ veya ‘müştak’ kelimeler-
den ise zâid harflerinden arındırılarak ‘mazi’ fiil kipine çevrilir. Yap-
tığımız bütün bu işlemler kelimenin aslî unsurunu ortaya çıkarmamız 
içindir. Örneğin:

360 

 

‘cem‘i’ ise ‘müfred’ haline, ‘muzari’, ‘emir’, ‘masdar’ veya ‘müştak’ 
kelimelerden ise zâid harflerinden arındırılarak ‘mazi’ fiil kipine 
çevrilir. Yaptığımız bütün bu işlemler kelimenin aslî unsurunu ortaya 
çıkarmamız içindir. Örneğin: (،كتبهھ٬، االكتابب٬، ااكتب٬، يیكتبونن٬، كاتباتت كاتبونن٬،) ٬ 
تاتيیب٬،ك َكتَبَة٬ٌ، ُكتَّابب٬، كتابانن٬، كتبْت٬،  gibi farklı kiplerde gelmiş olan bütün يیكتب 
bu kelimelerin aslî unsuru (k-t-b) fiil kökü olup sözlükten bu aslî 
harflere indirgedikten sonra ancak arama yapabiliriz. 

Son yıllarda Arapça’nın diğer dillerden etkilenmesi sonucu 
kelime türetimi noktasında ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Yabancı 
dillerden alınan kelimelerin çoğu olduğu gibi kullanılmıştır. Çünkü 
bilimi ve kelimeye üreten terminolojisini de geliştirmiştir. Ancak 
Arapça bir iştikak dili olduğu için bunlara cevap verebilecek 
özelliktedir.  

Klasik sözlük türlerinin ve onların metodlarının bilinmesi 
sözlük kullanıcısının olmazsa olmazıdır. 

Gayret bizden başarı Allahtandır… 
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“OSMANLIDA ŞEYHÜLİSLAM OLMAK: EBUSSUÛD 
EFENDİ ÖRNEĞİ” 

ÖZNUR SÜMEYYE ALBAY

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi)

Tarih boyunca her devlet;  doğumundan son nefesine kadar,  ömrü 
boyunca bünyesinde barındırdığı, yapılanmasına yardımcı olan, ken-
disinigeleceğe taşıyan bir nevi sütun vazifesi görmüş unutulmaz şah-
siyetlere sahip olmuştur. Bu sahneden kimisi az söz söyleyerek kimisi 
de adından yıllarca söz ettirerek ayrılıyor. Bunlardan birisi de Şeyhü-
lislam Mehmet Ebusuud Efendi’dir.

Osmanlı tarihinin en önemli şeyhülislâmlarından, tefsir ve fıkıh 
âlimlerinden birisi olan Ebussuûd Efendi, 30 Aralık 1490 tarihinde 
İskilip’te doğmuştur. Babası Muyiddin Muhammeddir ve  “hünkâr 
şeyhi” diye de tanınmaktadır. Rivayetlere göre, annesi Sultan Hatun 
ise meşhur âlim Ali Kuşçu’nun kızıdır. Önce babasından, sonra Mü-
eyyedzade Abdurrahman Efendi ile Karamanlı Seyyid Süleyman’dan 
ders almıştır. 

1516’da İnegöl İshak Paşa Medresesi’ne müderris olarak atandı. 
1520’de bu görevinden alındı. Kısa süre sonra Davud Paşa, 1522’de 
Mahmud Paşa, 1525’te Gebze, ertesi yıl Bursa ve 1528’de de İstanbul 
Fatih sahn-ı seman medreselerinin müderrisliklerine getirildi. 1533’te 
önce Bursa, sonra İstanbul kadısı oldu. 1537’de Rumeli kazaskerliği-
ne yükseldi. 1545 tarihinde Fenarîzâde Muhyiddin Efendi’nin yerine 
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şeyhülislâm olmuş, ölünceye kadar tam 30 yıl bu makamda kalmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin en kudretli devrinde şeyhülislamlık makamını 
liyakatla doldurmuştur.

Bir döneme adını veren (1520 – 1566) Kanuni Sultan Süleyman 
gibi bir padişahın itimadına, sevgisine ve saygısına mazhar olmuş-
tur. Kanuni ona Zigetvar yolunda “ Halde haldaşım sinde sindaşım 
ahret karındaşım târik-i hakda yoldaşım” başlıklı mektup yazmıştır 
ve bu sözler padişah ile aralarındaki yakınlığın derecesini göstermek-
tedir.1 Kanunîden sonra yerine geçen oğlu II. Selim de aynı şekilde 
önemsemiş, saygı duymuştur. II. Selim döneminde de yaklaşık olarak 
7 yıl bu makamda bulunmuş ve 23 Ağustos 1547 (H.982) de İstan-
bul’da 84 yaşında iken vefat etmiştir.

Vefatı son derece teessür uyandıran Ebusuud Efendi için, Mekke 
ve Medine uleması vefatını işitince “gaib namazı” kılmışlardır ki bu 
mazhariyet İslam büyükleri arasında sayılı kimselere nasib olur.2

İbn-i Kemal Birinci Öğretmen (Muallim-i Evvel) , Ebussuud 
Efendi de İkinci Öğretmen (Muallim-i Sani) adı ile anılmaktadır. 
Zamanın âlimleri kendisine “İkinci Ebu Hanife” sanı vermiştir. Söz-
lükte “yaşlı	 kimse,	 reis,	 bilge” anlamlarındaki şeyh ile İslam keli-
melerinden oluşan şeyhülislam tabiri, İslam dünyasında önde gelen 
ulema ve sufilere verilen bir şeref ünvanı olarak X. Yüzyılın ikinci 
yarısında ortaya çıkmış, daha sonra “alimlerin	 en	 kıdemlisi,	 reisi” 
manasını kazanarak bir unvan halinde kullanılmıştır. 

Osmanlılarda dört ehl-i sünnet mezhebinden Hanefî fıkhı üzeri-
ne kendisine sorulan umumî - hususî şer’i ve hukuki meselelere ait 
dini hükümlere uyarak karar veren zata Müftü	ve verilen karara Fet-
va adı verilmiştir. Bununla birlikte müftülere şeyhülislam denildiği 
de olmuştur.3 Zamanla şeyhülislamlık ismi daha belirgin bir şekilde 
kullanılır olmuş ve umumileşmiştir. Artık yetkin bir makamı temsilen 
kullanılmıştır.              

Osmanlı devleti her yönden sağlam ve azametli bir ömre sahip 
olmuştur. Devlet; temeli sağlam ve zamanla daha da sistemleşerek 
büyüyen kurumlarının varlığı sonucu uzun bir ömre sahip olmuştur. 

1   İbrahim Peçevî, Peçevi Tarihi, c. 1, s. 148
2  Abdullah Aydemir, Büyük Türk Bilgini Şeyhülislam Ebusuud Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 

Ankara 1993, s.6.
3   İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı,  Ankara 1965, s.173.
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Şeyhülislamlık hem Osmanlı tarafından mahiyet itibariyle geçmiş 
İslam Devletlerinden devralınmıştır hem de farklı nitelikler kazan-
dırılarak devam ettirilmiş olan bir kurumdur. Ortaya çıkması döne-
min sosyal- siyasal hayat içerisinde ihtiyaç duyulmasının zorunlu bir 
sonucudur. 

Ortaya çıkışı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre 
devletin ilk kuruluş döneminde ortaya çıkmıştır. Osman Bey kuruluş 
döneminde fetva vazifesini döneminin büyük alimlerinden olan Şeyh 
Edebali’ye vermiştir.4 

Bir yönüyle doğru gibi görünmektedir bu tespit ancak Şeyh Ede-
bali zaten Osman Bey’e her an her işte fetva verebilecek yakınlık-
tadır. Fetva vermesi için özel bir tayine ihtiyaçları yoktur. Osmanlı 
devletinde tam ve bizim incelediğimiz anlamıyla kurumsal olarak 
şeyhülislam olmak böyle bir şey değildir. 

Ayrıca şeyhülislamlık makamının II. Murat’tan önce kurumsal ola-
rak hâl-i hazırda bulunmadığına dair şöyle bir detay da vardır. Şeyh 
Bedrettin isyanından sonra yakalanmış ve durumu hakkındaki fetvayı 
Padişahın isteği üzerine İran’dan yeni gelmiş olan bir alim vermiştir. 
Bu fetvaya göre de Pazar yerinde asılarak idam edilmiştir.5

Tüm şüphelerden uzak olarak bu ünvanın resmi bir şekilde kul-
lanılışını Fatih Sultan Mehmet’in hazırlattığı Kanunnâme-i Âli Os-
man’da görmekteyiz. Burada hem şeyhülislam hem de müftü ünvan-
ları kullanılmıştır ve şeyhülislam ulema reisi olarak kaydedilmiştir.6 
Bir konu hakkında büyük bir devlette fetva verebilmek, bu görevi 
hakkıyla yerine getirebilmek için ehil olmaları gerekiyordu ve bu 
önemli bir sorumluluktu. Bundan dolayı ulemanın reisi sayılması 
normal görünmektedir.

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde müftilik, kadılık, ve mü-
derrisliğin bir kişi üzerinde bulunması çok nadirdir. Umumi bir görüş 
olarak pratikte ilk ortaya çıkışı II. Murat zamanında 1425 yılında tayin 
edilen bir fetva makamı özelliğinde Molla Şemseddin Fenari’ye bu 

4   Ali Emiri, İlmiye Salnamesi, İstanbul 1334, s. 314 d.
5   Mehmet Neşri, Cihannüma, c.2, Ankara 1957, s. 547.
6  Uzunçarşılı, A.g.e., s.175
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görevlerin verilmesi ile olmuştur.7 Bu zat müderris ve Bursa kadısı 
iken “Müftiyü’l- Enam” olmuş ve üç vazifeyi birlikte yürütmüştür.

Osmanlı tarihi boyunca hem kurumsallaşmadan önce mahiyet iti-
bariyle hem de kurumsallaştıktan sonra ki mahiyeti itibariyle göreve 
gelen Şeyhülislamların; yetkilerinde, azl sebeplerinde, görev sürele-
rinde farklılıklar görüyoruz. Bu farklılıkların ortaya çıkması sosyal, 
siyasal şartlar ile yakından bağlantılıdır.

Şeyhülislam Ebusuud Efendi bu kurumun tarihinde önemli bir 
kırılma noktasıdır. Makamda bulunduğu dönem yaşanan keskin 
değişimleri ve yeni uygulamaları içermektedir. Kemal Paşazâde’nin 
dokuz yıllık görev süresinden sonra şeyhülislamlığın prestiji 
oldukça zayıflamıştı. Ebusuud Efendinin şeyhülislamlığı ile birlikte 
kurumsallaşma tamamlanmış ve makamda ortaya çıkan değişiklikler, 
makamın güç ve itibarı zedelenmeden gerçekleşmişti.

Temelde şeyhülislamlık süreleri söz konusu şeyhülislamın bu gö-
revi taşımasına, şahsi kabiliyetine bağlı idi. Ebusuud Efendi Kanuni 
sultan Süleyman ve II. Selim ‘in saltanat dönemlerinde toplam 30 yıl 
şeyhülislamlık yapmış ve bu en zengin, en karmaşık, devletin zirve-
leştiği bir dönemde XIV. Şeyhülislam olarak bu görevde en uzun süre 
kalan şeyhülislam olmuştur. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde şeyhülislamlık yapmış olan 
Ebusuud Efendi’ye kadar şeyhülislam atamalarında kesin olarak 
belirlenmiş bir ilke yoktu. Kendisi de dahil muayyen bir geliş yolu 
bulunmuyordu.  Genellikle Bursa, İstanbul kadılığı gibi büyük ka-
dılıklar, Anadolu kazaskerliği yada büyük müderrislik ve kadılık gö-
revlerinde bulunanlardan uygun görülenler bu makama getiriliyordu. 
Ebusuud Efendi’den sonra şeyhülislamlık çoğu kez Rumeli kazasker-
lerine verilmeye başlanmıştı.8 Bazen bunun dışına çıkılmış ise de 
nadir görülen bir durumdur. 

Şeyhülislamlık makamına gelmiş kişilerin görevde kalma süreleri 
konusunda belirli bir kural yoktu. Bazen Memikzade Mustafa Efendi 

7  Uzunçarşılı, A.g.e., s.176
8   Esra Yakut, Şeyhülislamlık / Yenileşme Döneminde Devlet ve Din, Kitap Yayınevi, 2005, s. 
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gibi 13 saat, bazen de uzun yıllar bu görevde kalabilmişlerdir. 
Çivizade Muhyiddin Efendiden sonra bu durum değişmiş ve çeşitli 
sebeplerle sık sık azledilmeleri mümkün olmuştur. 9 Ayrıca şeyhü-
lislamlar içerisinde iki, üç ya da dört kez bu makama gelen birçok 
alim bulunmaktadır.

XV. yüzyılda kazaskerlerin yevmiyeleri 500 akçe iken şeyhülis-
lam veya müftü bunun beşte biri kadar yevmiye alıyordu. II. Baye-
zid müftü olanların medresede ders okutmaları şartını koymuş, bu işe 
tayin edilen Zenbilli Ali Efendi’ye hizmeti karşılığı 50 akçe tahsis 
edilmiştir. Böylece 150 akçeye kadar yükselmiştir. 

 Fatih Sultan Mehmet zamanında da hocası Molla Gürani’ye 200 
akçe yevmiyeden başka aydan aya 20 bin ve senede de 50 bin akçe 
vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ebusuud Efendi İrşa-
dü Akli’s Selim isimli meşhur tefsirine başladığı zaman 500 akçeye 
çıkarılan yevmiyesi bu tefsiri tamamlayıp padişaha takdim etmesiyle  
600 akçeye çıkarılmıştır. Ve böylece şeyhülislamlık manen olduğu 
kadar madden de kazaskerliğin üstüne çıkmış oldu. 10

Şeyhülislamlık makamından ayrılma konusunda tarihi olarak kesin 
tespitini yapamadığımız sebepler vardır. Bazen kendileri bırakmışlar 
bazen azledilmişler ve bazen de vefat sebepleri hatta yakınlarını ka-
yırma, haksız tayinler görevlerinin noktalanmasının gerekçesidir. Ba-
zen eleştirilere tabii tutulmuşlar ve tenkitler azl sebepleri olmuştur. 
Bir örneği; bazı kaynaklara göre zamanın kadıaskeri Ebusuud Efen-
di şeyhülislam Çivizade’nin fetvalarını şeriata uygun bulmamış ve 
tenkitlerini Rüstem Paşa vasıtasıyla Sultan Süleyman’a iletmiştir. Bu 
tenkitler Çivizade’nin gözden düşmesine ve azline sebep olmuştur. 11

Şeyhülislamların devlet işlerindeki tesirini bilen sadrazamlar hem 
azillerde önemli rol oynuyor hem de daima kendi görüşlerine uyan 
kişileri sadrazamlığa getirmeye çalışıyorlardı. Aksi halde şeyhülislam 
Dürrizade de görüldüğü gibi ikisinden biri mutlak hakimiyetini 
kaybedebilirdi. Dürrizade, Sadrazam Ragıp Paşa’nın Rusyaya karşı 
hazıtladığı bir sefer planına karşı çıkmıştı ve bu muhalefeti aliyle 
sonuçlandı.12

9  Esra Yakut, A.g.e., s.38
10  Uzunçarşılı, A.g.e., s.177
11  M. Cavid Baysun, “Çivizade”, İA, c.3, s.438
12  Ekrem Sarıkçıoğlu, “Şeyhülislamlık Makamı”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergi-

si, V. Sayı,1982
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Osmanlıda şeyhülislam olmak bazen siyasi otoriteye desteği de 
gerektirmiştir. Ki Ebusuud Efendi Osmanlı padişahlarının şeriat hü-
kümlerini tam olarak uygulayan dine bağlı idareciler oldukları imge-
sini oluşturmayı hedeflemiştir. Gerektiğinde en sert padişahlara bile 
doğru yolu göstermek için en sert sözleri söylemekten çekinmemiş-
lerdir. Mesela Bursa kadısı ve Manastır medresesi müderrisi Molla 
Fenari Yıldırım Bayezid’e karşı koymuş, bu yüzden Karaman’a git-
miş fakat Yıldırım bu kıymetli ilim adamının gönlünü alarak Bur-
sa’ya geri getirtmiştir.13

Bununla birlikte Şeyhülislamların verdikleri fetvalar bazen de 
padişahların egemenlik haklarını meşrulaştırmak için kullanılmıştır. 
Bunlardan Ebusuud Efendi de Osmanlı padişahlarının şeriat hüküm-
lerini tam olarak uygulayan, dine bağlı idareciler oldukları imgesini 
yaratmayı hedeflemişti. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman’a atfettiği 
“yüce kelamı bildiren kişi” sanıyla da padişaha itaatsizliğin Allah’a 
itaatsizlik anlamına geldiğini belirtmek istemiştir. Burada siyasi otoi-
teyi bir destekleme görüyoruz.

Osmanlı Devletinde din asl devlet ise onun fer’i olarak görülü-
yordu. Zehiren şeyhülislam vezir-i âzam ile aynı derecede görünüyor 
ise de mânen derecesi ondan yüksekti. Ayrıca idarenin zayıf olduğu 
dönemlerde şeyhülislamlardan padişah aleyhine fetva verebileceği 
mümkün olacağı için çekinilirdi.14

Şunu da belirtmek gerekir ki bazen şeyhülislamlar, padişahların 
istekleri üzerine en sadık arkadaşlarının katli için bile fetva 
verebilmişlerdir. Buna en iyi örnek, Şeyhülislam İsmail Asım 
Efendinin III. Mustafa’nın emri üzerine sadık arkadaşı Halimi Paşa 
için fetva vermesidir. Ya da bir padişahın düşürülüp yerine başka bir 
padişahın geçirilmesinde de rol oynamışlardır. Mesela 31 Mart olayı 
olarak tarihe geçen ve II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesine sebep 
olan ayaklanma sonunda bu konuyla ilgili fetvayı zamanın şeyhülis-
lamı Mehmet Ziyaeddin Efendi yazmıştır.

Fetva müessesesi olması öneminin siyasi açıdan da artış gösterme-
sini ve uzun dönem bunu korunmasını sağlamıştır. 

13  Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1943 s.13
14  Uzunçarşılı, A.g.e  , s.178
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Osmanlı kanunları şeriattan kaynaklanmasa da şeriat ile uyum 
içerisin de olmuşlardır. Bir şer’ii hüküm direkt kanuni emir olarak 
alınmamıştır. Bu nokta da da şeyhülislamlara sıkça başvurulmuştur. 
Zaman zaman şeyhülislamlardan alınan fetvalar ile şeriata uygunluk 
sağlanılmaya çalışılmıştır. Ebusuud Efendi’nin şeyhülislamlığı döne-
minde, koyun ve gümrük resmi gibi dini hükümlerde yer almayan 
vergiler bir tür zekat parası olarak sunulmuş, böylece halkın gözünde 
şer’ileştirilmiştir.15

Zaten genel olarak baktığımızda da Osmanlı Devletinde ortaya 
çıkan her siyasi ya da sosyal olayda şeyhülislamlığın az çok etkisini 
görmek mümkündür.

Yenileşme dönemi yaşayan Osmanlı Devleti’nde ulema sınıfı ken-
disini muhafaza etmeyi başarmış ve eski önemini devam ettirmeyi ba-
şarmıştır. Aynı zamanda Ebusuud Efendinin Kanuni döneminde uzun 
süren şeyhülislamlığı boyunca güç dengelerinde bazı değişimler ol-
muştur. Osmanlı’nın kurumsal yapısı incelendiğinde zamanla yetkile-
rinin nasıl arttığını görebilmek mümkündür. Şeyhülislam makamının 
ilk devirlerdeki görevi yalnız fetva vermekti. İlk defa Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında, 1564 yılında İlmiye Sınıfını tayin selahiyeti 
şeyhülislama verildi. Yapacağı tayinler hususunda vezir-i azam ile 
görüşüp anlaştıktan sonra tayin edilecek müderris ve mevalinin lis-
tesini bir telhis ile vezir-i azam’a bildirip onun vasıtası ile padişahın 
iradesini alırdı. Bu değişimin nedeninin kazaskerler ve veziriazam-
ların haksızlık yapmalarının önüne geçmek olduğu düşünülebilir.16 

Bu tarihten itibaren de sadrazamın devlet işlerinin başı olduğu 
gibi, şeyhülislam da ilmiye sınıfının başı olmuş oldu. 

Uzun yıllar şeyhülislamlara ayrı bir makam binası tahsis edilme-
miştir. II. Mahmut dönemine kadar kendi konaklarında ya da kira-
lamış oldukları dairelerde görevlerini sürdürüyorlardı. Halk zaman 
zaman nereden nasıl fetva alacağını bilemeyip büyük zorluklarla kar-
şılaşabiliyordu. Sadrazamalara Bab-ı Ali tahsis edilmiş olsa da şey-
hülislamlar için 1826 yılına kadar yani Yeniçeri Ocağının kaldırılıp 
onun binasının şeyhülislamlara tahsis edilmesine kadar bir makam 

15  Colin Imber, Erken Osmanlı Tarihinde İdealler ve Meşruiyet, Kanuni ve Çağı, Metin Kunt, 
İstanbul 1998, s.153

16  Uzunçarşılı, A.g.e., s.176
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binası sözkonusu değildir.17 Bu yenilik ile Ağakapısı adı da kaldırılıp 
yerine Fetvahane denilmeye başlanmıştır. Bu öenmli yenilik devlet 
içinde makamın kendisine yer bulması adına önemli bir olaydır. Şey-
hülislamlara yüzyıllar boyunca bir makam binasının tahsis edilmeme-
si düşündürücüdür. Bilgi yetersizliği sebebiyle bu durumun gerçek ve 
net sebebini bilmiyoruz. Ama öyle zannediyoruz ki bu durum Osman-
lı’da şeyhülislam olmanın tevazu ve sadeliği simgelediğine inanılan 
bir neticedir.

Ebussuud Efendi zamanında, hele Kanuni Sultan Süleyman yö-
netimindeki Türk adaleti dünyaya örnek olacak mükemmeliyete eriş-
miş, sarayla hükümetin görevleri ayrılmış, bakanların evleri halka 
açık tutulmuş, vergi adaleti sağlanmış, savaş ve barış halinde verile-
cek cezalar ayır edilmiştir. Hak ve adalet konularında o kadar hassa-
siyet gösterilmiş ki, İngiltere Kralı 8. Henri, İngiliz adalet organının 
ıslahı için, Türkiye’ye bir heyet göndermiş ve Türk adalet ve yargı 
organı, İngiliz adalet ve yargı organına örnek olmuştur. Buna karşı 
Osmanlı ülkesindeki bütün Hristiyanların zorla ihtida ettirilmesine 
(müslümanlaştırılmasına) ilişkin teklife itiraz etmiş ve fetva verme-
miştir.

Arapzade Muhyiddin Efendi’yi ricalara rağmen Bursa’ya sürgün 
göndermesi Peçevi Tarihinde katı yüreklilikle itham edilmesine sebep 
olmuşsa da bu, kendisinin zamanın şartlarına göre yerinde ve sert ha-
reket etmesini bilen bir insan olduğunu gösterir.

Kendisine sorulan sorular ne kadar garip olursa olsun öfkelenme-
den cevaplar vermiştir. Kanuni Süleyman devrinde bir konu üzerinde 
çıkan tartışmada, Ebussuud efendi azınlık tarafında olmasına rağmen, 
Padişahın onu fikrini kabul etmesi Padişah’ın ona olan güven ve bağ-
lılığını göstermektedir. Ayrıca padişah Sultan Süleyman, elinin uğur-
lu olduğu düşüncesiyle, Süleymaniye caminin temeline ilk harcı ona 
attırmıştır.18

Şeyhülislamlara yazlık ve kışlık hilat verilmesi de Ebusuud 
Efendi’nin şeyhülislamlığı zamanından itibarendir.19 Daha sonraki 
devirlerde de bu hilatlar her yıl sultan tarafından şeyhülislamların 

17  Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c.VI, Ankara, s.114 d.
18  Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislâmları, Ayyıldız Matbaası, 1972
19  Uzunçarşılı, A.g.e., s.179
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evlerine gönderilmeye başlanmıştır. Buna karşılık da şeyhlislamlar 
şükranlarını arzederlerdi. 

Zamanla şeyhülislamların önemi arttıkça önemli devlet mesele-
lerinde de fikirlerinin alındığı görülmektedir. Bunun unutulmaması 
gereken bir sebebi de III. Murat’tan sonraki padişahların zayıf iradeli 
ve küçük yaşta olmalarıdır. Osmanlılarda son olarak 1920’de şeyhü-
lislam tayin edilen Medeni Mehmet Nuri Efendi’ye kadar 129 kişi bu 
makama tayin edilmiştir.

Sonuç

Osmanlı da Şeyhülislam olmak yanlış düşüncelerin aksine yargıya 
yardımdır; doğrudan yargılama değildir. Çünkü şeyhülislamlar her ne 
kadar yargı, eğitim-öğretim ve fetva verme yetkisini üzerlerine al-
mışlarsa da yine de siyasi iktidara bağlı bir kurum olarak görülmek-
tedirler. Bu yüzden de batıdaki özerk kilise örgütlerinden ayrılırlar.20 

Ama yine de daha serbest hareket eden saygı ve itibar sahibi olan 
bir makam var karşımızda.

Bu kurumun ve görevin robotsal bir makam olarak değil de daha 
objektif boyutlarıyla değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Tari-
hinin en gösterişli en ihtişamlı, saadetli ve aynı zamanda entrikalarla, 
devleti ve dini koruyabilme çabası ile bu görevi üstlenebilmek takdir 
edilir ki zordur. Birçok tarihçi gerileme dönemi başlangıcı olarak bu 
dönemi göstermektedirler. 

Öyle görünüyor ki 30 yıl hem siyasal olarak hem sosyal olarak 
devleti idare edilebilen, yönünü gösterebilen bir makam sayesinde 
Osmanlı devletinin ömrü uzamıştır. 

Değişimlerin yaşandığı yerde eksik kalan tamamlanamayan taraf-
ların olması normaldir yalnız Şeyhülislamlık makamı bütün eleştiri-
lere soru işaretlerine rağmen Osmanlı Devletini ayakta tutan kolon 
görevi görmüştür. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

20  Davut Dursun, Yönetim- Din ilişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din, İstanbul 
1989, s.330
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“DİN EĞİTİMİNDE MEDRESELERİN EHEMMİYETİ 
VE BUGÜNKÜ EĞİTİM SİSTEMİ İLE MUKAYESE”

MUSAB BARAN

(Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi)

Giriş

Sözlükte yükselmek, artmak, yücelmek, bir halden diğerine intikal 
etmek olan eğitim; ıstılahta, kâmil ve örnek insanları yetiştirme faa-
liyetidir. Eğitim bir plan ve hedefe göre insan yetiştirilmesini, ruhen 
ve bedenen korunmasını hedef edinir. Bütün peygamberler birer eği-
timciydiler. Resulü Ekrem; “Allah beni sıkıntı verip zorlaştıran olarak 
göndermedi; fakat beni öğretici/eğitici ve kolaylaştırıcı olarak gön-
derdi.” (Müslim, talak, 29) demek suretiyle eğitimin önemini beyan 
etmiştir.

Ülkemizde asırlar boyunca İslam dinine, İslamî ilimlere ve bu-
lunduğu coğrafyanın insanlarına sosyal, kültürel ve ahlaki alanlarda 
gönüllülük esasına dayalı olarak hizmetlerde bulunmuş olan medre-
seler, daha sonra hak ettiği ilgiyi görememiş ve nerede ise unutul-
maya terk edilmiştir. Buna rağmen Medreseler modern imkânlardan 
istifade etmeden varlıklarını günümüze kadar sürdürmüş olsa da her 
yeni bilginin mutlaka, eski bir bilginin uzantısı olduğu kuralınca gü-
nümüz insanlarının ve eğitim kurumlarının bu müesseselerin işleyiş 
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mekanizmalarından, programlarından ve çalışma sitillerinden istifade 
edebileceği çok şeyler vardır. 

İşte bunu sağlamak ve medreseye karşı olan ihmalin önüne geç-
mek için, bazı kalıntılarına yetiştiğimiz ama buna rağmen çokça is-
tifade ettiğimiz bu emektar fahri kurumumuza bir vefa borcu olarak 
onunla ilgili gördüklerimizi, duyduklarımızı, düşündüklerimizi ve 
rezervlerimizi bir araya getirerek bu çalışmayı hazırlamaya karar ver-
dim.

Benim de bizzat medreselerde uzun bir süre okumuş olmam, med-
reselerimizi ayne’l yakin görmem hasebiyle medreseleri dilim dön-
düğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Bundan dolayı da bu fırsatı 
bana verdiği için İLAMER’e çok teşekkür ederim 

Medrese Nedir?

Medrese, “derrese – yüderrisu – tedris” kalıbından gelen ismi 
mekân olup, dersin verildiği yer anlamındadır. “Muderris” ise ismi 
fail olup, ders veren kişi demektir.

Medreseler ilk olarak Resulullah (S.A.V) zamanında medrese adı 
altında değil de aynı işlevi gören ve Suffe denilen yerde kalan Ashab-ı 
Suffe denilen sahabilerle başlamıştır. Hz. Peygamberden ilim öğren-
mek için sayıları 300–700 arasında değişen bir grup sahabi Mescid-i 
Nebevinin bir köşesinde kalıyordu. İslamı doğrudan Resulullah’tan 
dinleyerek öğreniyor, onun sözlerini ezberliyorlardı. Bunlardan biri 
de meşhur sahabi Ebu Hureyre (r.a)’dir. Bundan anlaşılıyor ki Mes-
cid-i Nebevi bir ilim yuvası ve bir medrese olarak kullanılıyordu. Re-
sulullah (s.a.v.) Ashab-i suffa hakkında bir hadisi şeriflerinde şöyle 
buyurmaktadır: 

عليه  ان رسول هللا صل هللا  عنه  عبيد رضي هللا  بن  فضالة  وعن 
وسلم كان اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم فى الصالة من الخصاصة: 
النبي  مجانين!فاذا صلى  االعراب:هؤالء  يقول  –حتى  الصفة  اصحاب  وهم 

انصرف اليهم    

فقال :لو تعلموون مالكم عند هللا تعالى الحببتم ان تزدادوا فاقة وحاجة.
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Fedale bin Ubeyd (r.a.) şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v.) namaz 
kıldırırken sahabeden bazıları şiddetli açlıktan ötürü ayakta durama-
yıp düşüp bayılırdı. Bu kimseler “suffe” ashabından idi ve çölden ge-
len bedeviler onların haline aşina olmadıkları için bunlar deli derler-
di. Resulullah efendimiz namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına 
yönelir ve onları şöyle teselli ederdi. Yüce Allah’ın katında sizin için 
neler hazırlandığını bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı 
arzu ederdiniz.  Bundan da anlaşılıyor ki Mescid-i Nebevi bir ilim 
yuvası ve bir medrese olarak kullanılıyordu.             

Medresenin Tarihçesi:

Medrese adı altıda ilk medresenin ne zaman inşa edildiği hakkında 
net bilgi bulunmamakla birlikte tam teşekküllü medresenin kuruluşu 
Abbasi halifesi Memun’nun zamanında başlamıştır. Bazı kaynakla-
ra göre de ilk medresenin Nişapur’da fakih ve muhaddis Ebu Bekir 
Ahmet b. İshak Es-Sibği h. 342 / m. 954 tarihinde inşa edildiği ve 
daha sonra nizami bir şeklide işlemeleri bakımından h.459 / m.1066 
yılında kurulduğu görülmektedir. Bu İslami eğitim tarihinde bir dö-
nüm noktası olarak kabul edilir. Zira bu yılda Selçuklu veziri, Niza-
mu’l-Mülk’ün inşa ettirdiği medreseler manzumesinin en önemlisi, 
Bağdat’ta açılan ve devlet tarafından maddi-manevi yardım gören, 
saray tarafından himaye edilen Nizamiye Medreselerinin, gerek teş-
kilat gerekse eğitim ve öğretim bakımından çok üstün oldukları gö-
rülmektedir. Türklerin Anadolu’ya gelişinden itibaren, bu coğrafyada 
çok sayıda medrese inşa edilmiştir. Selçuklular ise bir şehri fethet-
tiklerinde ilk iş olarak orada cami, medrese ve zaviye inşa ederlerdi. 
Konya, İstanbul, Tokat, Kayseri, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şan-
lıurfa başta olmak üzere Anadolu’nun değişik yerlerinde medreseler 
inşa etmişlerdir. Osmanlılılar zamanında da bu süreç aynı şekilde de-
vam etmiştir.

Medrese Müfredatı:

Böylesi önemli bir konuma sahip medreselerin kendisine mahsus 
bir yapılanması, çalışma yöntemi, müfredat programı ve eğitim tar-
zı vardır. Cumhuriyet öncesi dönemde tüm İslami ilimlerden ders-
ler önemsenmiş ve okutulmuştur. Cumhuriyet sonrası dönemde ise 
özellikle Arap Dili Edebiyatı, Mantık ve kısmen fıkıh ilimleri ön 
plana çıkmıştır. Şark medreseleri Osmanlı’nın dağılmasından sonra-
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ki dönemlerde de, tek bir mekanizma tarafından organize edilmese 
de, hemen hemen her tarafta aynı müfredat takip edilmiştir. Medrese 
müfredatının iskeletini şu ilim dalları oluşturuyordu. 

Dil İlimleri: Sarf, nahiv, vaz’, iştikak, maani, beyan, bedi’, 
şiir ve luğat.

Felsefe ilimleri

Şer’î ilimler: Kelam, ahlak, fıkıh, usulu-l fıkh, İslam tari-
hi, hadis, tefsir ve hat sanatı.

Münazara: Tartışma usulü ve adabı.

Öncelikle Elif-Ba öğretilip, Kuran-ı Kerim okunduktan sonra, 
medreseye gönderilen bir öğrenciye, yukarıda zikrettiğimiz ilimleri 
öğretmek amacıyla sırasıyla şu kitaplar okutulurdu.

Sarf ve Nahiv alanında: 1.Emsile, 2. Binâ, 3. İzzî, 4. Evâ-
milu’l-Cürcanî, 5. Zurûf, 6. Terkîp (Bu son iki kitap Nahiv 
alanında Kürtçe yazılmıştır.), 7. Şerhu’l-Muğni, 8. İzzi’nin 
şerhi Sa’dinî, 9. Hallu’l ma’âkid, 10. Şerhu Katri’n-nedâ, 11. 
İzhâr şerhi Netâic, 12. Suyûtî, 13. Molla Cami. Bundan son-
ra;

Mantık alanında: Muğni’t-Tullâb, Fenarî ve bazen Kavlu 
Ahmet okunuyordu. Sonra;

Bedî’, Beyân ve Ma’âni alanında: Muhtasaru’l-Ma’âni 
okunmaktadır.

Akaid alanında: Şerhu’l-Akâid ve Cevheretu’t-Tevhîd 
okunur. Son olarak da;

Fıkıh Usûlü alanında: Cem’u’l-Cevâmi’ okunur. 

Zikrettiğim sıralama ve kitaplar medresenin müderrisine 
göre arada ufak da olsa değişiklik gösterebilmektedir. Bu ki-
taplar ve sıralama Akaid ve Fıkıh Usûlü hariç alet ilmi dedi-
ğimiz ilimleri içeren kitaplardır. Bu sıra kitaplarının yanında 
öğrencinin durumuna göre başka ilimlerden de dersler öğre-
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tilir. Örneğin tefsir, hadis, fıkıh, usûlü’t-tefsir, usûlü’l-hadis, 
usûlü’l-fıkıh ve siyer gibi ilimlere dair de farklı medreselerde 
farklı kitaplar okutulmaktadır.

Medreseleri diğer eğitim kurumlarından ayıran özellikler

 Asırlar boyunca süre gelen medrese eğitiminde ön plana çı-
kan bazı özellikler vardır. Bu özelliklerin bazılarını şöyle açıklamak 
mümkündür: 

Birinci özellik: Medresede ders verme şekli birebirdir. Yani ço-
ğunlukla talebe tek başına hocasından ders alır. Böylece hoca onun 
seviyesine ve durumuna göre, anlayacağı şekilde dersi izah eder. Ba-
zen de iki üç kişi birlikte aynı dersi hocalarından alırlar.

İkinci özellik: Medrese eğitimi hasbi olup hesabi değildir. Medre-
selerde hoca verdiği derslere karşılık veya medresesinde barındırdığı 
öğrencilere mukabil hiç kimseden bir ücret talep etmez. Müderris-
lerin, ders vermesi ve medresedeki ilim taliplerine yardımcı olma-
sı tamamen Allah rızası ekseninde devam eder. Bunu, ilmin manevi 
sevabından kazanmak, onun bereketinden istifade etmek ve ilim gibi 
bir sadaka-i cariyeye sahip olmak için yaparlar. Bunu diğer eğitim 
kurumları ve özellikle de çok yüksek ücret isteyen dershane ve özel 
okullarla kıyaslamayı sizlerin takdirine bırakıyorum.

Üçüncü özellik: Medrese eğitimi sürekli olup süreli değildir. 
Medrese eğitiminde belirli bir süre yoktur. Öğrenci istediği yaşta 
medreseye gelebilir. Şayet öğrenci ilmini ilerletmek istiyorsa; istediği 
kadar medresede kalabilir. Yani medresede yaş sınırı yoktur. 

Dördüncü özellik: Medrese eğitiminde seçicilik esastır. Medrese 
eğitimini farklı kılan en canlı noktalardan biri de bu seçiciliktir. Yani 
bir öğrenci istediği hocayı seçebildiği gibi hoca da istediği örenciyi 
seçebilir. Birini diğerine mahkûm etmek zorunlu ve bağlayıcı bir du-
rum değildir. İş tamamen her iki tarafın karşılıklı rızasına bağlıdır. Bu 
seçme hakkı, ilim öğreniminde çok önemli ve verimli bir husustur. 
Keza öğrenci, okuyacağı kitabı seçme ve seçeceği ilim dalı konusun-
da da serbesttir. Hoca ile istişare eder, hoca da onun seviyesine uygun 
olduğu kanaatine varırsa artık talebe istediği kitabı okuyup seçmede 
serbest olur. Hocanın tavsiyesi ile birlikte öğrenci, ezberlenmesini 
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faydalı gördüğü kitabı okuyup ezberleme konusunda da serbesttir.

Beşinci özellik: Hoca - öğrenci ilişkisi medrese eğitimine önemli 
bir hususiyet kazandıran özelliklerin başında gelir. Bu ilişki karşılıklı 
sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkidir. Medrese hocaları ve öğrencile-
ri arasında karşılıklı olarak derin ve gönüllü bir sevgi ve saygı bağı 
vardır. Hoca öğrencilerini çocukları gibi sever, öğrenciler de hocala-
rını babaları kadar severler. Hoca öğrencileri için dua eder, öğrenciler 
de hocası için dua eder ve bayram günlerinde veya hastalandığında 
mutlaka hocasını ziyaret ederler, onun ellerini öperler.  İşte bizim 
yetiştiğimiz gördük. Kısacası, öğrenci hocası ile konuşurken, yemek 
yerken, onun huzurundaki bütün hal ve davranışlarında mutlaka saygı 
ve edebe riayet eder ve bunlarda kusur etmez. Bu, medrese öğrenci-
lerinin en önde gelen vasfıdır. Toplum da bunun farkında olduğu için 
bu durumu fazlasıyla takdir eder ve örnek alır.

Altıncı özellik: Medrese eğitiminde, öğretilen bilginin öğrenci 
nezdinde kalıcı olması ve iyice kavranması esastır. Bunun için öğren-
cinin şu hususları yerine getirmesi önemsenir. Dersini almadan önce 
iyice mütalaa etmesi, dersini önemseyerek alması ve okumasıdır. Bu 
kalıcılığın temelinde ve verilen bilgilerin iyice sindirilip meleke hali-
ne gelmesinde altı temel unsur etkendir ki; bu temel unsurlar medrese 
eğitiminin bel kemiğini oluşturur. Bu unsurlar şunlardır: 1. Ders alma 
2. Ders verme 3. Ezber yapma 4. Mütalaa etme 5. Müzakere etme 6. 
Ders dinleme. Ders dinleme özellikle medreselerde yapılan bir uygu-
lamadır. Ders dinleme şu şekilde gerçekleşir. Öğrenci okuduğu kitap 
itibariyle kendisinden geri olan başka bir öğrencinin, hocanın yanında 
okuduğu dersi ve takip etmek istediği fıkıh, tefsir, hadis, tarih gibi 
ayrı bir dersi dinleyerek takip eder.

Yedinci özellik: Ahlaki yapılandırma: Medrese eğitiminde sadece 
teorik bilginin verilmesi ile yetinilmez. Kuru bilginin, pratik hayata 
yansıyan ameli, ahlaki ve insani bir tarafı olmadan tek başına bir işe 
yaramadığına inanılır. Bunun için öğrencilere verilen bilginin yanın-
da ahlaki durumları üzerinde de sıkıca durulur. Mesela Bu konu ile 
ilgili haftalık sohbetler düzenlenir.

Sekizinci özellik: Medreselerde karma eğitimi yoktur. Kız ve er-
kekler bu kurumlarda birlikte eğitim almaz. Bu da daha sağlıklı bir 
eğitim ortamının oluşmasına vesile olur. Gerçi medreselerin çoğu 
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erkek talebelere yöneliktir, kızlara yönelik medreseler çok azdır. Bu 
da medreselerimizde çok büyük bir eksiklik olduğunu beyan etmekle 
özeleştiriyi yapmakta sakınca bulmuyorum. Umarım bu yapıcı bir öz 
eleştiri olur. Zira içinde bulunduğum Seydalarımla beraber bu konuda 
beraber bu eksiklik için çalışmalar yapılmaktadır.

Dokuzuncu özellik: Medreseler çoğunlukla yatılı talebeye eğitim 
veren kurumlardır. Bu da talebenin eğitim ve öğretimine daha fazla 
zaman harcamasına, zamanın çoğunu medresedeki derslerini öğren-
meye, ezberlemeye ve müzakere etmeye ayırmasına imkân verir. 

Onuncu özellik: Medreselerde uzun tatiller yoktur. Haftanın tatili 
Perşembe günü öğleden sonra başlar ve Cuma günü akşam namazı ile 
biter. Senenin tatili ise en fazla bir ayıdır, o da bayramlarda veya bir 
mazeretin olduğu zamanlarda kullanılır.

 On Birinci Özellik: Medreseler camilerle yan yana ve bir dere-
ceye kadar iç içedirler. Bu özellik Resulullah (s.a.v)’in mescidi olan 
Mescid-i Nebevî ile Ashab-ı suffenin kaldığı ve “suffe” denilen me-
kanın iç içeliğinden başlar. Günümüze kadar medreseler camilerin ya 
içinde veya avlusunda yer almıştır. Bu da talebeye çeşitli faydalar 
sağlamaktadır. Talebe bu vesileyle camide namazlarını kılar, bazen 
müezzinlik veya imamlık yapar. Kimi zaman hutbe okur veya vaaz 
kürsüsüne çıkıp vaaz verir. Böylece talebe hocasının yanında bir ba-
kıma staj yapar, uygulamalı eğitim alır.

On İkinci özellik: Medreselerde eğitimini tamamlayan bir öğren-
ci diploma yerine icazetname alır. Sözlükte izin vermek, onaylamak 
anlamlarına gelen icâzet, terim olarak ise sözlük anlamına paralel 
olarak, bir âlimin ilmini talebesine aktardıktan sonra, ders ve fetva 
vermesine onay vermesi anlamına gelir. Osmanlı Devletinde 1914’e 
kadar icazet belgesi resmi diploma işlevi görüyordu. Medreselerden 
icazet alanlar durumlarına göre belirli kurumlarda çalışma imkânı gö-
rüyordu. İnşallah bir gün ülkemizde de şimdiki medreselerde okuyan 
ve icazetlerini alan kişilerin icazetleri diploma işlevi görür. Çünkü 
günümüzde bu medreselerde okuyan öğrenciler bu konuda ciddi sı-
kıntı yaşamaktadır. 
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Medreselerin finansal kaynakları:

Son olarak; medreselerin finans kaynaklarına değinmek istiyorum. 
Geçmişten günümüze kadar medreseler, şark coğrafyasının tümüne 
yayılmış. Kimi şehir mahallelerinden tutun da en küçük köylere ka-
dar ders verebilecek hocanın olduğu büyük küçük birçok medrese 
bulunmuştur. Henüz kadrolu imamların yaygınlaşmadığı dönemde 
bazı köylerde halk, köye yeni hoca alırken öğrenci okutmasını şart 
koşarlardı. Köy halkı bunu neden talep ediyor. Çünkü halk Allah ka-
tında ilim öğretmenin ve öğrenmenin büyük bir sevabı ve faziletinin 
olduğuna inanmakta ve köye bereket getirdiği kanaatindedirler. Bu 
sebeple köy halkı kendi imkânları ölçüsünde medreseye ve medrese 
ile ilgili her türlü konuya yardımcı olmaya gayret sarf ediyorlar. Şu 
andaki medreselerimiz de halkın yardımları ile ayakta kalmaktadırlar. 
Medreselerin bölge genelinde ilmi ve soysal rolü büyüktür. Özellikle 
medreselerin popüler olduğu dönemlerde bölge genelinde toplumsal 
hayatı ciddi manada yönlendirdiği gerçeği kimsenin gözünden kaç-
mamıştır. Bu yönleri bölgeyi ve diğer bölgeleri tanıyarak karşılaş-
tırma imkânına sahip bir sosyal bilimcinin gözünden kaçmayacak 
niteliktedir. Medreselerin bıraktığı izler, farklı zamanlarda sosyal ya-
şamı genelde yansıtmaktadır. Medreseler bütün elamanları ile bölge 
genelinde hatırı sayılır bir ilişki ağı kurmuştur. Medrese toplumla iç 
içe yaşayan ve toplumda öncülük, örneklik ve önderlik rolünü üst-
lenen, toplumun güzide bir kurumudur. Tüm toplumun gözü kulağı 
medreselerdeydi. 

Bu medreselerde nice büyük alimler yetişmiştir. Bunların başında 
Üstat Bediuzzaman Sait Nursi gelir. 

1-Şeyh Ahmedi Xani 2-Fekihe Tayran 3-Şeyh Sait Sedye el-Ci-
ziri4- Şu anda Norşin’de metfun olan Şeyh Abdurrahman Ettiği ve 
bu gün değişik üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan çoğu 
öğretim görevlisi medreselerde okumuşlar. Hatta şuan ki Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de medreselerde okumuştur.

Sonuç

Sonuç olarak; medreseler dini eğitim ve öğretime büyük katkılar 
sağlamıştır. Bu hal özellikle halkımız tarafından çokça takdir edil-
mektedir. Bu nedenle halkımız genelde medreseden icazet alan bir 
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imamı tercih etmektedir. Bunun için medreselere sahip çıkmak ve bu 
medreseleri güçlendirmek, ister ilmi çevreden ister halkın genelinden 
olsun her bir müslümanın mühim bir vazifesidir. Mümkün olduğu ka-
dar kaliteli din adamları yetiştirelim ki toplumumuza yararlı olsunlar. 

Hatice SALİMOĞLU

Sayın Baran’a tebliği için teşekkür ediyoruz. Şimdi müzakerele-
rini yapmak üzere Sayın Sait Ali Hudaynetov’u sahneye davet edi-
yorum. Kendisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam 
Hukuku Anabilim dalı doktora öğrencisidir.
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IV.OTURUM: Müzakere

SAİT ALİ KHUDAYNETOV

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İslam Hukuku ABD Doktora Öğrencisi)

Elhamdulillahi rabbil âlemin. Vessalatü vesselamü alâ rasûlinâ 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn. 

Kıymetli hocalarımız, saygıdeğer misafirler, değerli arkadaşlar!

Öncelikle bana böyle önemli konularda müzakere imkanı verdi-
ğiniz için teşekkür ediyorum. Ben özel olarak her sunucunun tebliği 
üzerinden gitmek istiyorum. Öncelikle Şeyma Özdemir’in tebliğine 
değinmek istiyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Nitekim bir tebliğde 
bulunması gereken özet, anahtar kelimelerin girilmesi, biyografi, so-
nuç, kaynakça gibi unsurların hepsini eksiksiz olarak kendi tebliğinde 
bulundurmuştur. Bu ise akademik çalışmalarında titizliğini gösterir. 
Akademik çalışmalarında titiz davranan birisi hayatında da titiz dav-
ranır diye düşünüyorum. Bu makalede günümüzde Müslümanları çok 
yakından ilgilendiren bir konu ele alınmıştır. Bu da insan hayatını 
şekillendiren ilahi emir ve yasakların sonucunun değişip değişme-
yeceği konusudur. Tebliğci makalesinde güzel bir şekilde iki gruplu 
bir ayrım yapmıştır. O da bir grup İslam’ın kemale erdiği ve nassın 
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değişmeyeceği ile ilgili diğeri de İslam’ın evrenselliği ve esnekliği 
barındırması, zaruret ve kolaylık prensiplerini esas alan bir din olması 
çerçevesinden bakanlar grubu. Tabi bunları zikretmekle birlikte biraz 
da kaynak olarak mutedil grup kimler yani bu görüşler kime aittir? O 
iki grubun Hanefi mezhebinden olsun diğer mezheplerden olsun bir-
kaç kaynak gösterseydiniz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Başka 
değinmek istediğim bir husus da ahkamın değişmesiyle ilgili olan 
Mecelle’nin diğer kaideleri de var. Mesela örf ile ilgili birkaç kaideyi 
söyleyeyim. Örf ile tayin, nass ile tayin, Örfen maruf olan şey şart 
kılınmış gibidir. Adetin delaletiyle manayı hakikat terk olunur. Bu za-
manın tagayyuru kaidesinden sonra zikredilmesinde fayda vardır. Ni-
tekim örfün zamanla değiştiği de bilinmektedir. Ayrıca bu makaleyle 
ilgili ek bilgi olarak şunları kaydetmek istiyorum. İçtihat kapısının 
açık olmasını savunan değerli Mehmet Erdoğan hocamızın tezi daha 
19. Yüzyıl başlarında yaşamış olan Tatar ulemasından Abdunnasır 
el-Kursavi’nin de bir görüşüdür, fikrinin ta kendisidir. Onun gibi daha 
sonraki dönemlerde yaşamış Şihabuddin el-Mercani de bu konuda iç-
tihat kapısının açık olduğunu şiddetle savunmuştur. Hatta şöyle ifa-
deler kullanmışlardır. İçtihat kapısını kapatmanın Allah’ın kudretini 
zaman ve mesafelerle kısıtlamak anlamına geleceğini düşünmektedir. 
Çok önemli bir nottur. Öyle diyelim. Ayrıca orada Mercani kendi gö-
rüşünü destekleyen müçtehitlerin İmam Ebu Hanife olsun, İmam Şafi 
olsun diğer imamlar olsun zaruret olmadıkça taklidi reddetmekte ve 
delilini nereden aldığını belirlemeden kendi sözleriyle fetva vermeyi 
helal görmemişlerdir bilindiği üzere. Şimdi ben o bölgeden olmam 
hasebiyle onları zikrettim. Yine o dönemde yaşayan Rızaeddin Fah-
rettin de aynı şekilde içtihat kapısının açık olduğunu savunarak şöyle 
bir büyük bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, bu insanlar bilerek veya 
bilmeyerek Kur’an’a, hadislere ve dört mezhebin kendilerine iftirada 
bulunuyorlar. Bu kadar ağır konuşuyor. Yine Mehmet Erdoğan hoca-
mızın sözlerini, görüşlerini destekleyen Rızaeddin Fahreddin’i şöyle 
bir sözü var. Kavimlerin, coğrafyaların, iklimlerin, bazı özel şartların 
gerek aynı dönemde gerekse farklı dönemlerde insanları farklı içti-
hatlar yapmaya mecbur kıldığını savunmuştur. O bu iddiayı içtihat 
kapısının kapanamayacağını ileri süren en önemli delillerden biri ola-
rak ortaya koymuştur. Mehmet Erdoğan hocamızın –arkadaşımızın 
belirttiği- söylediği Ramazan ayıyla ilgili gelişmiş ölçü ve aletlerden 
yararlanma prensibini savunuyor. Tabi bu çok önemlidir. Özellikle 
bayramların hangi günde yapılması konusu günümüzde tartışılıyor. 



Öğrenci Sempozyumu314

Bir günde yapılmasında da tabi İslam hukuku açısından farklı günde 
yapılmasında zarar olmamakla birlikte bu ümmetin ittihadı açısından 
bir günde yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Çok önemli 
bir mesele de Müslüman bir kadının, ehli kitap olan gayri Müslim 
bir erkekle evlenmesini ele almış Mehmet Erdoğan hocamız. Tabi bu 
konu Türkiye gibi Müslüman bir devlette aktüel bir konu değildir. 
Daha çok gayri Müslim devletlerde aktüel bir konudur. Dolayısıyla 
ben burada küçük bir örnek vermek istiyorum. Sovyet Cumhuriyet-
lerinde çok sayıda bu tür evlilikler vardır. Ancak olur da bir dönem 
sonra bu bayan dini hassasiyetlerine dikkat etmeye başladığında alıp 
bu aileyi parçalamak ne kadar doğru? Ne kadar İslami? Ortada çoluk 
çocuk kalıyor. Akraba ilişkileri. Dolayısıyla Mehmet Erdoğan hoca-
mız burada önemli bir konuyu ele almıştır. Aynı şekilde bu özürlü 
çocukla ilgili, özürlü çocuğun alınıp alınmaması değil niye özürlü ço-
cuklar doğuyor? Niye anne karnında özürlü çocuk oluşuyor? Bunun 
sebeplerine bakmamız lazım. Tıbbı o çerçevede kullanarak yani özür-
lü çocuğun doğmasına engel koymamız daha uygundur. Bu konuda 
bariz örneklerden sigarayı zikredebilirim. Türkiye çok sigara içilen 
ülkelerden birisi. Özellikle bayanlar arasında. Tabi bu tebliğde gö-
rüldüğü gibi taabbudi hükümlerin değişmesiyle ilgili bir şey yoktur. 
Doğal olarak. Nitekim taabbudi hükümlerde hiçbir şekilde değişme 
söz konusu değildir.

İkinci tebliğci Cengiz Beyin makalesiyle ilgili olarak şunu belirt-
mem gerekir ki Şeyma Özdemir kardeşimizin sunduğu konuyla bu 
konu arasında ortak konular vardır. Özellikle içtihat kapısının açık, 
kapalı olmasıyla ilgili. Bu konuyla ilgili yeterli bilgi verdiğini düşü-
nüyorum. Ancak elime geçen makalede, makalenin çerçevesine giriş, 
gelişme, özet vb. kısımlara özellikle dikkat etmeni istiyorum. Cengiz 
kardeşimiz tebliğinde çok önemli hususlara değinmiştir. O da müçte-
hit olan imamların sadece bir konuda müçtehit olmamaları. Mesela 
çok güzel bir ibare kullanmıştır. İnterdisipliner ifadesi. Yani haki-
katen günümüzdeki İslam hukukçuları olsun başka alanlarda İslam 
alimleri bu şekilde sadece bir alanda değil; fıkıh olsun, tefsir olsun, 
hadis olsun, edebiyat olsun bütün alanlarda bir takım bilgilere sahip 
olmaları gerekiyor. 

İsa kardeşimize gelince bu aslında ilim adamları, öğrencileri için 
çok büyük bir önem arz etmektedir. Nitekim Arap dili bilindiği üzere 
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İslami kaynakların anahtarıdır. Dolayısıyla İslami ilimlerle meşgul 
olan herkesin bu dili güzel bir şekilde bilmek zorundadır. Tabi çok 
güzel bir şekilde sıralaması vardır arkadaşımızın makalesinde. Mu-
cemlerle ilgili bir takım bilgiler verirken bence klasik kaynak olarak 
nitelendirebileceğimiz Ebu Hilal el-Askeri’nin el-Mucem fi Baka-
yi’l-Eşya diye bir eseri var. Onu da zikretmenizde fayda var diye dü-
şünüyorum. Ayrıca, Mesailu Nafi ale’l-Ezrak diye bir eser vardır. Bu 
da lügat ilmine dair en eski çalışmalardan olduğu bilinmektedir. Tek 
tek her sözlüğün mahiyetini anlatması bakımından sizin makaleniz 
çok güzeldi. Dolayısıyla mesela Lisanu’l-Arab sözlüğünü özel olarak 
ayırmışsınız orada. Ben özel olarak ayırma sebebini şu olduğunu dü-
şünüyorum. Bizim özellikle ilahiyat öğrencileri için bu sözlükte başta 
ayet, hadis olmak üzere Arap şiiri, emsal ve hikmetli sözler vardır bu 
Lisanu’l-Arab sözlüğünde. Dolayısıyla bu çok önemlidir ve ansiklo-
pedik mahiyettedir. Ayrıca günümüz için önemli bir sözlük onu da 
ayırmışsınız er-Raid sözlüğü. Nitekim o sözlükte felsefe, psikoloji, 
sosyoloji, hukuk ve matematik gibi başka bilimlerden de kelimeler 
eklenmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada her ilim adamı olmak isteyen 
için güzel bir yol haritası vardır. Bu arkadaşımızın makalesini her-
kesin okumasını tavsiye ediyorum. Ama bu makalede bir eksik ola-
rak şunu görüyorum. İki dilli sözlüklerle ilgili bilgi vermemişsiniz. 
Çıkmış mıdır, ne zaman çıkmıştır? Dolayısıyla bununla ilgili olarak 
10. Yüzyılda görülen iki dilli sözlüklerle ilgili bilgi verirseniz. Arap-
ça, Süryanice, Farsça ve Türkçe ile ilgili. Ve son olarak ne yazık ki 
şahsım da dahil olmak üzere öğrencilerimizin çoğunun kullandıkları 
sözlükler Dağarcık, el-Beyan, el-Mevarid. Tabi bunları da kullanalım 
ama az önce makalede zikredilen lügatler, sözlükleri de göz ardı et-
mememiz lazım. Dolayısıyla istifade etmek açısından bu makale çok 
önemlidir. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Saygılar sunarım.

Hatice SALİMOĞLU

Değerli katkılarından dolayı sayın Hudeynetov’a teşekkür ederiz. 
Şimdi ikinci müzakerecimiz sayın Fatma Hazar’ı kürsüye davet edi-
yorum. Kendisi Osmangazi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabi-
lim dalı araştırma görevlisidir. Buyrun.
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Ar. Gör. Fatma HAZAR

(Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi)

Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli misafirler. Hepi-
nizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle önceki yıllarda katıldıkların-
dan ötürü- çok güzel tebliğler dinledik. Gerek konular olsun, gerek 
sunumlar olsun gayet profesyoneldi. Bu yüzden öncelikle bütün ar-
kadaşlarımızı tebrik ediyorum. Benim özel olarak müzakeresini ya-
pacağım iki tebliğe gelecek olursak bir tanesi sayın Albay’ın Osman-
lı’da Şeyhülislam olmak, Ebussuud örneği, bu tebliğe bakınca genel 
olarak konunun sistematik olarak işlendiğini görüyoruz. Osmanlıda 
Şeyhülislamlık kurumundan söz edilmiş daha sonra bunun işleyişin-
den, geçirdiği evrelerden ve Ebussuud efendinin şeyhülislamlığından 
söz ediliyor. Bu konuda gayet güzel bilgiler verilmiş. Benim konuyla 
ilgili aslında söylemek istediğim Ebussuud Efendinin bir yönü özel-
likle onun para vakıflarıyla ya da başka konularla ilgili fetvaları ve 
buna yönelik eleştirileri var. Belki müstakil bir konu seçilseydi. Hani 
daha dar bir çerçevede problem odaklı bir konu bulunsaydı tebliğin 
amacına daha çok riayet edilmiş olacaktı. Ama yine de bu şekliyle do-
yurucu bir tebliğ olmuş. Tebliğin bir yerinde, Osmanlılarda dört ehl-i 
sünnet mezhebinden Hanefi fıkhı üzerine kendisine sorulan sorulara 
işte dini hükümlere uyarak karar veren zata müftü veya fetvabeni de-
nildiğinden bahsediliyor. Buradaki Hanefi fıkhı kayıtlaması aslında o 
dönem üzerinde, o dönemde geçerli olan bir şeye işaret ediyor. Çünkü 
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o dönemde genelde meselelere Hanefi fıkhı çerçevesinde çözüm üre-
tiliyor. Bu Ebussuud Efendi’nin de uyguladığı bir yöntem. Bu daha 
çok ülkedeki kazayi birliği, hukuki birliği sağlama yönünde atılmış 
bir adım. Burada yanlış anlamaya vesile olabilir. Buradaki ifadeyi 
belki düzeltebiliriz. Çünkü sadece Hanefi Mezhebine göre değil diğer 
mezheplere verilecek cevaplarda da kişi yine fetva vermiş oluyor. Bir 
yerde de Ebussuud Efendi’nin bazı fetvalar vererek koyun ve gümrük 
resmi gibi bazı fetvalar vererek bunları halkın gözünde şer’ileştiril-
diğinden bahsediyor. Bu ifade bana biraz sorunlu bir ifade gibi geldi. 
Çünkü halkın gözünde şer’ileştirme sanki o hükümler şer’i değilmiş 
gibi. Halbuki Ebussuud’un yapmaya çalıştığı o dönemki şer’i hukuk-
la örfi hukuku bağdaştırmaya çalışıyor genellikle. Halkın ihtiyaçları-
na yönelik yeni hükümler ve içtihat kaynaklı yeni hükümler veriyor. 
O yüzden o şer’ileştirme ifadesi biraz sorunlu gibi görünüyor. Tebliğ 
metninde daha sonra düzeltilebilir. Bu şekilde tebliğin genel olarak 
başarılı bulunduğunu söyleyebiliriz.

Diğer tebliğ ise din eğiminde medreselerin ehemmiyeti ve bugün-
kü eğitim sistemiyle mukayesesi. Sayın Baran’ın tebliği. Bu tebli-
ğin bilimsellikten uzak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tebliğ metni 
neredeyse hiç dipnot gösterilmeden yazılmış. Belki şahsi kanaatlerin 
yer alması yüzünden böyle olmuş ama daha bilimselliğe yakın ol-
mak adına belli kaynaklara başvurularak o şekilde yazılsa daha iyi 
olacaktır. Burada medreselere giriş açısından Ashab-ı Suffa’dan söz 
edilmesi çok yerinde. Fakat medreselerden önceki eğitim kurumla-
rından bahsedilebilirdi. Bir geçiş yapma adına. O dönemki cami ve 
medreselerin fonksiyonlarından, ulemaların evlerinde yapılan eğitim 
faaliyetlerden. Daha sonra ilk medreselerden söz ediliyor sistematik 
bir biçimde Selçuklular döneminde kurulduğu anlatılıyor. Medrese 
müfredatı ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Burada daha çok 
dini ilimler yapılıyormuş gibi bir intiba uyandırabilir. Çünkü hem be-
şeri hem de dini bilimler okutulmaktaydı biliyoruz ki medreselerde. 
Beşeri ilimlerin biraz eksik kaldığını örneğin Matematik, Astronomi, 
mantık –mantık elbette var da- daha çok dini eğitim ağırlıklı verildi-
ği hissiyatı oluşuyor. Bu düzeltilebilir belki. Medreseleri diğer eği-
tim kurumlarından ayıran özellikler tek tek zikredilmiş ve yerinde 
açıklanmış. Bunun bir eksikliği tebliğin başlığında söylenen bugünkü 
eğitim sistemiyle mukayese pek yapılamamış. Eğer bu yapılsaydı çok 
daha iyi olurdu. Hem geçmişte nasıl yapılmış hem de bugünkü eği-



Öğrenci Sempozyumu318

tim sisteminde bu özellikler nasıl? Biraz karşılaştırma imkanı olurdu 
ve tebliğin amacına da daha uygun olurdu. Tebliğin içeriğinde bazı 
çelişkili cümleler de yer alıyor. Örneğin 8. özellikte işte kız ve er-
keklerin ayrı eğitim alması daha sağlıklı bir ortam oluşturacağı dü-
şüncesi yer alıyor. Hemen bir cümle sonrasında bunun çok büyük bir 
eksiklik olduğu ve düzeltilmesi gereken bir şey olduğu özeleştirisi 
yapılıyor. Bu da bugünkü eğitim sistemiyle mukayese edilerek eksik-
likleri vurgulanabilirdi. Başka bir tebliğin konusu da olabilir. Söyle-
mek istediğim bugün medreselerin fonksiyonunu yerine getiren hangi 
kurumlardır? İmam hatipler mi, ilahiyatlar mı, bunların müfredatları 
ve medreselerin müfredatları karşılaştırılabilir. Neler alınabilir? Ne 
gibi iyileştirmeler, düzeltmeler yapılabilir medreselerde bunlar da 
eklenebilirdi. Son olarak medreselerde yetişmiş bazı alimler verili-
yor. Bunlar seçici bir tarzda ele alınmış. Bu da tebliğin bilimselli-
ğine biraz gölge düşürmekte. Bunların daha nesnel bir tavırla dile 
getirilmesi daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Tebliğiniz ge-
nel olarak bu şekilde. Başarılarınızın devamını diliyorum arkadaşlar.  
Tebrik ediyorum hepinizi. 

Hatice SALİMOĞLU

Sayın Hazar katkılarınız için teşekkür ederiz. Tebliğini ve müza-
kerelerini sunan arkadaşlara tekrar teşekkür ederek oturumu burada 
kapatıyorum. Siz dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum.
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BEŞİNCİ OTURUM  
Oturum Başkanı:  İSA GÜCEYÜZ

1. Esra GÖKDOĞAN, M. Hamidullah’ın Peygamber İmajı 
2. Ömer Faruk AYDIN, Emevi Yönetiminin Kurucusu Muaviye’ye 
Farklı Bakışlar 
3. Hümeyra BAYSAL, Asım Köksal’ın Leona Caetani’ye Yaptığı 
Eleştirilere Bir Yaklaşım 
4. Esra Nur MADENCİ, Michael Cook’un Kur’an Hakkındaki Gö-
rüşleri 
5. Fatma DEMİRTAŞ, Modern Dönemde Kuran Tasavvuru: Fazlur-
rahman Örneği 
  
Müzakere: 1. Ömer GÜRBÜZ 
       2. Eyyüp AYAZ
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OTURUM BAŞKANI

İsa GÜCEYÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Arap Dili ve Belagatı Araştırma Grubu Öğrencisi)

Bismillah. Elhamdulillah vessalatü vesselamü alâ Rasûlillah. Say-
gı değer hocalarım, kıymetli konuklar, değerli öğrenci arkadaşlarım. 
5. Oturuma hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Oturumun hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyor ve bu vesileyle hepinizin Regaib kan-
dili ve üç aylarınızı tebrik ediyorum. İlk tebliğcimiz Esra Gökdoğan, 
Konusu, Muhammed Hamidullah’ın Peygamber İmajı. Sözü kendisi-
ne bırakıyorum. Buyrun.
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“MUHAMMED HAMİDULLAH’IN PEYGAMBER  
İMAJI”

ESRA GÖKDOĞAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültsi 3.sınıf Öğrencisi)

Muhammed Hamidullah’ın Hz. Peygamber (sav) ile ilgili ortaya 
koymuş olduğu farklı açılımları, yaklaşımları temel alan bir konu akı-
şı takip edeceğiz. Muhammed Hamidullah klasik yazarların aksine 
mevcut kaynakları sorgulamış ve birikimi çevresinde yorumlarda bu-
lunmuştur. Bizde bu noktalardan hareketle yazarın Hz. Peygamber’e 
bakış açısını ve ortaya koyduğu İslam Peygamberi’ni ele almaya ça-
lışacağız. Muhammed Hamidullah’ta Hz. Muhammed (sav)’in imajı 
konusuna geçmeden önce sizlerle yazarın hayatını kısaca paylaşmak 
istiyorum.

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, 19 Ocak 1908’de Haydara-
bad’da doğdu. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Eğitimini 
Hindistan’da tamamladıktan sonra çeşitli İslam ve Avrupa ülkelerin-
de araştırmalarda bulundu. Bir müddet yeniden dönmüş olduğu Hin-
distan’da görev yapmış olsa da Hindistan hükümetinin Haydarabad’ı 
işgal etmesi üzerine Fransa’ya siyasal mülteci olarak yetişti. Ülke-
mizde dahil pek çok ülkede öğretim üyeliği yapan Hamidullah beş 
ayrı dilde makaleler ve kitaplar yazmıştır. Onun temel amacı batı dün-



Öğrenci Sempozyumu322

yasına İslam’ı doğru anlatabilmektir. 17 Aralık 2002’de Amerika’da 
vefat etmiştir.1

Muhammed Hamidullah’ın yazdığı pek çok eser vardır. Bunlardan 
birkaçı; İslam’a Giriş, İslam Peygamberi, İslam’da Devlet İdaresi, 
Hz. Peygamber’in Savaşları, El Vesaiku’s Siyasiyye, İslam Tarihine 
Giriş, Rasulullah Muhammed2

Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber (sav)’in “doğumunun 
40. yılıyla birlikte, Muhammed (sav)’in özel hayatı ile ilgili bir dö-
nem kapanır ve ilahi tebliğ görevini gerçekleştireceği kurumsal ha-
yatı başlar”3 diyerek Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili bir taksimde 
bulunmuştur. Muhammed Hamidullah’ın yapmış olduğu bu taksimi 
Risalet öncesi ve Risalet dönemi olarak ayırabiliriz. Bizde ilk önce-
likle Peygamber Efendimizin Risalet öncesi hayatını ele alarak konu-
muza başlayacağız. 

HZ. MUHAMMED’İN RİSALET ÖNCESİ DURUMUNA 
BAKIŞI

Muhammed Hamidullah Hz. Peygamber (sav)’in hayatına bakı-
şını en başından itibaren geniş bir şekilde ele almaktadır. Klasik si-
yer kitaplarının birçoğu ise bu noktada çok sınırlı kalmakla birlikte 
Hz. Peygamber (sav)’i daha dar bir çerçevede ele almaktadır. Adem 
Apak’ın da belirttiği gibi  “bu tür eserlerin başlangıç kısmında, İslam 
öncesi dönem Mekke’si ve Kabe hakkında kısa bilgiler verilmekte, 
ardından Hz. Peygamber (sav)’in soyu ile ilgili özel malumat aktarıl-
makta, daha sonra onun özel hayatı ve peygamberlik faaliyetlerine ge-
çilmekte akabindeki olaylar da Hz. Peygamber (sav)’in şahsi faaliyet-
leriyle ilgili oldukları zikredilmektedir.”4 Muhammed Hamidullah 
ise Hz. Peygamber’i merkeze alarak daha geniş çerçeveli bir anlatım 
ile Hz. Peygamberin (sav)’in hayatını ortaya koymaya çalışmakta-
dır. Yazar Mekke, Medine, Taif, Arabistan gibi bölge sınırlandırması 
yapmayıp dünyanın genelini göz önünde bulundurarak Hz. Peygam-
ber’in hayatını ortaya koyar ve sonucunda ise sadece Hicaz’ın Arap 

1  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, (çev. Mehmet Yazgan), İstanbul 2011, s. 1.
2  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s. 1.
3  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s. 80.
4  Adem Apak, “Muhammed Hamidullah’ın Siyer İlmine Ktkıları”, UÜİFD, c. 13, sy,1, 2004, 

s.62.
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Yarımadası’nın değil bütün bir dünyanın bir “peygamber’e” ihtiyaç 
duyduğunu belirtir. Bu düşüncesini de o dönemdeki insanların özel-
liklerini sayarak temellendirmeye çalışmıştır.

Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği 

Muhammed Hamidullah’ın en büyük hizmetlerinden birisi Pey-
gamber Efendimizin doğum tarihi konusunda yapmış olduğu çalış-
madır. O Peygamber Efendimizin 569 yılında dünyaya geldiği sonu-
cuna denkleştirme yoluyla ulaşmıştır.

Muhammed Hamidullah “Bir peygamberden, daha doğumundan 
itibaren mucizeler göstermesi beklenir”5 diyerek klasik kaynaklarda 
geçen Hz. Peygamberin risalet öncesi dönemine ait olan mucizelerine 
de yer vermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Annesinin doğumu sırasında sancı çekmemesi, sünnetli doğması, 
meleklerin yıkaması ve risalet mührünün vurulması, sütannesinin 
eşeğinin hızlanması, süt veriminin artması, göğsünün yarılması ve 
kalbinin temizlenmesi.6

Hz. Peygamberin olağanüstü niteliklere sahip bir çocuk olduğu-
nu dile getirirken aynı zamanda onun diğer tüm çocuklar gibi dav-
randığını da belirtmektedir. Buna örnek olarak ise Hz. Peygamber’in 
kaynakların belirtmediği bir nedenden dolayı, sütkardeşi Şeyma’nın 
omzunu güçlü bir şekilde ısırmasını verebiliriz.7 Yine Muhammed 
Hamidullah Hz. Peygamberin çocukluğunda akıllı-uslu ve zeki ol-
duğunu da vermiş olduğu örneklerle bizlere aktarmaktadır. Buharinin 
naklettiğine göre Muhammed (AS) bir gün belde yakınlarında Zeyd 
İbn Amr’a rastlar ve ikisinden biri -hadisi nakleden hangisi olduğun-
dan emin değildir- diğerine, bir put adına kesilmiş bir kurban eti ik-
ram eder, ama karşısındaki şu cevabı verir: “Ben putlara kurban edi-
len şeyleri yemem” bu hadisin değişik rivayetleri vardır ama burada 
Muhammed Hamidullah’ın vurgulamak istediği nokta Hz. Peygam-
ber’in gençliğinde olup bitenlerin farkına varmasıdır.8

5  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.50.
6  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.50.
7  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.51.
8  Belazuri,I, s.144
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Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in gençliğinde toplum-
sal hayattan kendini soyutlamadığını ve günün koşullarında insan hak 
ve hürriyetinin korunması için günümüz tabiriyle sivil toplum kurulu-
şu mahiyetindeki Hilfu’l Fudul’da yer alarak haksızlıklar ve zulümler 
karşısında tavrını ortaya koyduğunu da belirtmiştir.

Yazarın Hz. Peygamber’in hayatındaki mucizevi olaylara bakışını 
kısaca belirtmek gerekirse;

Muhamed Hamidullah’ın siyer alanına getirdiği en büyük yenilik-
lerden biride, Hz. Peygamber’i takdim ederken mucize boyutundan 
ziyade, O’nun insani yönünün ve getirdiği öğretinin öne çıkarılması 
hususudur.9 “Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi kitabında 
Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu esnasında rivayet edi-
len ve mucize olarak nitelendirilen hadiseleri herhangi bir yorum ve 
değerlendirme yapmaksızın sıralamaktadır. Peygamberlik sonrasın-
da ise gerçekleşen hicret esnasında mağaradaki güvercin ve örüm-
cek meselesi ile Ümmü Mabed’in keçisinin bol süt vermesi olayla-
rını eserine alır. Muhammed Hamidullah, bu örnekleri sıraladıktan 
sonra, Allah’ın, zor vazifelerini yerine getirirlerken hem kendilerini 
kuvvetlendirmek hem de şereflendirip üstün kılmak için peygamber-
lerine fevkaladelikler verdiğini ve onlar için mucizeler yarattığını 
ifade eder. Hz. Peygamber’e de bir takım mucizeler verilmiştir. An-
cak Hz. Ebu Bekir ve Hz. Hatice ona inanmak için mucizeye ihtiyaç 
duymamışlardır. Bununla birlikte onun mucizelerinin birer şahidi 
olmalarına rağmen, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibiler de yola gelme-
mişlerdir. Bu ifadeyle mucizenin iman konusunda tek başına yeterli 
olmadığını vurgulamak istemiştir. Yine aynı şekilde Muhammed Ha-
midullah’ın mucizelere bakışı, Hz. Peygamber’in Müslümanlara ve 
tüm insanlığa takdimde mucizenin İslâmî öğretiye göre ikinci planda 
değerlendirilmesi şeklindedir.”10 

Hz. Peygamber’in risalet öncesi dönemine ait olarak vurgulamak 
istediği diğer bir nokta ise Hz. Peygamber’e Risalet görevi verilme-
den öncede güvenilir bir kişiliğe sahip olmasıydı. Bunun için özel 
bir başlığa yer vermeyen Muhammed Hamidullah zikrettiği olaylar 
içerisinde bu konuya temas etmiştir.

9  Adem Apak, a.g.e., s.63
10  Yusuf Kaya, “Siyer Yazıcılığı ve Muhammed Hamidullah” ww.siyeraraştırmaları.org/haber/

DİĞER/makaleler 
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Muhammed Hamidullah Hz. Peygamberin Risalet dönemine ba-
kışı konusunu ise iki kısımda ele alacağız bunlardan birincisi Mekke 
dönemi İkincisi ise Medine dönemini kapsamaktadır.

MEKKE DÖNEMİ

Hz. Peygamber’in yaşadığı, dolayısıyla da manevi olarak bilinç-
lenmeye başladığı yer Mekke şehridir. Muhammed Hamidullah Hz. 
Peygamber’in Mekke’deki durumuyla ilgili onun hayatı, faaliyeti, ai-
lesi, geçimi, vahiy alması ve hicrete kadarki dönemi ele almaktadır. 
Hz. Peygamberin bu dönem içerisinde diğer insanlar gibi olduğunu 
belirtir. Bazı mucizevî durumlarla ilgili bilgi vermekle beraber yazar, 
daha çok onun öğretisi ve mesajıyla ilgilenilmesi gerektiğinin üzerin-
de durmaktadır.

Vahyin merkezi olarak Mekke’nin seçilmesi konusunda yazarımız 
çeşitli nedenler sıralamaktadır. Bunları: coğrafik nedenler, sosyolojik 
nedenler, fiili nedenler, psikolojik nedenler, dille ilgili nedenler olmak 
üzere sınıflandırmıştır. Bu nedenlerin arasında en çok coğrafi nedenler 
üzerinde durmaktadır. Bunun nedeni ise hem peygamberliğin neden 
Arabistan ve Mekke’de ortaya çıktığını kanıtlamaya çalışmak hem 
de coğrafi şartların insanlar üzerindeki etkisinden yola çıkarak Hz. 
Peygamber’in de bir nevî karakterinin çeşitliliğini vurgulamaktadır. 

İbn Hişam ve Markizi’nin metinlerinde Hz. Peygamber’in inziva-
ya çekilip ilk vahyi aldığı sırada Hz. Hatice’nin de yanında olduğunu 
söylemelerine karşı çıkan Muhammed Hamidullah Hz. Peygamber’in 
bu esnada yalnız olduğunu dile getirmektedir. Aynı zamanda Hz. Pey-
gamberin peygamberliğini ve vahyin ne olduğunu önceden bilmedi-
ğini de söylemektedir.11

Hicret konusunun önemini belirten yazarımız klasik kaynaklarda 
geçen şekliyle olayı aktarmaktadır.

Medine dönemine baktığımızda ise;

Muhammed Hamidullah Hz. Peygamber’i Mekke dönemin-
de küçük bir cemaatin başkanı olarak nitelendirirken ilk İslam 
devletinin kurulmasıyla beraber Medine de bir devlet başkanı olarak 

11  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.76
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nitelendirmektedir. Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Me-
dine’de hiçbir engelle karşılaşmadan en yüksek siyasi başkan olarak 
tanınmasının sebebini Medine’de iş başında herhangi bir kral olma-
masına yani bu makamın henüz boş olmasına dayandırmaktadır. Şa-
yet önceden bir kral olsaydı, insanların kendi peygamberlerinin lehi-
ne de olsa kolayca feragat etmeleri beklenemezdi.12

Muhammed Hamidullah Hz. Peygamber’in hiçbir zaman mad-
dî-manevî odaklı bir iktidar düşünmediğini söylemekle birlikte “za-
ten Hz. Peygamber’in eğer böyle bir düşüncesi olsaydı hemşerilerinin 
ona götürdüğü teklifi kabul etmesi beklenirdi” diyerek, bu düşünce-
sini temellendirmeye çalışmıştır. Yine aynı şekilde Hz. Peygamberin 
bir hükümdar olarak da bir takım ayrıcalıklara sahip olmadığını da 
dile getirmektedir.13

Muhammd Hamidullah’ın Hz. Peygamber’in devlet başkanlığı 
konusunda üzerinde durduğu en önemli noktalardan biriside Hz. Pey-
gamberin bir devlet başkanı olarak dinî olmayan konularda istişareye 
çok önem vermesidir. Öyle ki Hz. Peygamber gerekli olan durumlar-
da Gayri Müslimlerle de istişare etmiştir. Muhammed Hamidullah İs-
lam Peygamberi kitabında Hz. Peygamberin siyasi prensipleri arasın-
dan sadece bir kaçına örnek olduğunu da söylemektedir. Muhammed 
Hamidullah’a göre Hz. Peygamber’i sıradan politikacılardan ayıran 
en büyük fark, uyguladığı politikanın kendi düşüncesi doğrultusunda 
tamamen insanlığın iyiliğini hedef alması ve başkalarının meşrû hak-
ları aleyhine kendisini şahsen yüceltme ya da temsil ettiği topluma 
çıkar sağlama gibi bir kaygı taşımamasıydı.14

Muhammed Hamidullah’ın çizmiş olduğu Hz. Peygamber tasav-
vurunda onun askerî yönünü ele alışı önemli bir yer teşkil etmektedir. 
Klasik ve günümüzde yazılan birçok eserde, Hz. Peygamber’in 
savaşlarında mucize olarak kabul edilen yönlere ağırlık verildiği 
görülürken Muhammed Hamidullah ise daha çok askeri yönüne ışık 
tutmuştur. Ayrıca Muhammed Hamidullah’a göre “İslam Peygamberi 
Muhammed (as), ordu komutanları başta olmak üzere herkese, sa-
vaşın insanî boyutunu ön plana çıkartarak ve kan dökülmesini en alt 
düzeye indirgeyerek güzel bir örnek oluşturmuştur.”15

12  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.164
13  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.722
14  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.872
15  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.685
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Muhammed Hamidullah Hz. Peygamber’in ilahî bir görevle gö-
revlendiririlmeden önce bir kervan tüccarı olarak birçok yere gitmesi 
sonucunda kazanmış olduğu deneyimlerin yenilikleri ortaya koyma-
sında büyük ölçüde etkili olduğunu söylemektedir. Bu yeniliklere ör-
nek olarak Muhammed Hamidullah; Resulullah (AS) kapitalistlerin 
riske dayalı bir takım ticari imkanları kötüye kullanmalarını engel-
lemek amacıyla iktisadi hayata bir çok yenilik getirmiş ve tek taraflı 
risk ilkesine dayanan her türlü ticari işlemleri yasaklamıştır.16

Muhammed Hamidullah Hz. Peygamberin ekonomik hayatından 
bahsederken modern bir kavram olan “kapitalizm” i kullanması da 
günümüzle ilgili bir kavramı geçmişle alakalandırması açısısından 
dikkat çekicidir.

SONUÇ

Muhammed Hamdullah’ın yapmış olduğu çalışmalarında Pey-
gamber Efendimizi geniş bir çerçevede ele almaya çalışmıştır. Batıyı 
ve Doğuyu yakından tanıması Hz. Peygamber’i insanlara anlatmada 
çok önemli avantajlar sağlamıştır.

Kullanmış olduğu yöntem ve metotlarında her zaman ilk kaynak-
lara dayanmaya çalışmıştır. Hatta yeri geldiğinde bizzat gözlem yap-
mış ve buna bağlı olarak yorumlarda bulunmuştur. 

Muhammed Hamdullah’ın üzerinde durduğu en önemli noktalar-
dan biriside Muhammed (as)’ın peygamber olacağını ne kendisinin, 
ne de diğer insanların bilmediği ve bilemeyeceği hususudur.

Hz. Peygamber’i ele alırken onun peygamber ve mucizevi boyu-

16  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, s.802
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tundan ziyade insani yönünü ve öğretisini ele almaya çalışmıştır.      

  İsa GÜCEYÜZ

Biz de sayın Gökdoğan’a bu güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. Sıradaki tebliğcimiz Ömer Faruk Aydın. Kendisi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisidir. Konusu, Emevi 
Devletinin Kurucusu Muaviye’ye Farklı Bakışlar. Buyurun.
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“EMEVİ YÖNETİMİNİN KURUCUSU MUAVİYE’YE 
FARKLI BAKIŞLAR”

ÖMER FARUK AYDIN 
 

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

                                                                                   

ÖNSÖZ

Tarihi olayların etkileri dönemleriyle sınırlı kalmayıp diğer dö-
nemlere etkileri açıkça görülmüştür. Bundan dolayı da birçok tarihi 
olayın etkileri günümüze kadar devam etmiştir. Bu sebeple de bir-
çok tarihi olay günümüzde de gündemde tutulmuştur. Bundan dolayı 
da yakın tarihimizi olduğu kadar uzak geçmişimizi de araştırmaktan 
asla vazgeçmememiz gerekir. Olayların gerçekleşme sebepleri siyasi, 
dini, mezhebi, etnik olması hasebiyle tarihçiler bu konular üzerinde 
durmaktan çekinmişlerdir. Fakat geçmişin daha iyi anlaşılabilmesi 
için geçmiş üzerinde durulması ve araştırma yapılması gerekmekte-
dir. Biz de bu araştırmamızda herkesin merak ettiği fakat üzerinde 
çok az yazı yazılmış olan Muaviye b. Ebi Süfyan üzerinde araştırma 
yaptık.

İslam tarihinde dönüm noktalarından biri olan Muaviye b. Ebu 
Süfyan araştırılması gereken önemli bir kişidir. Çünkü Muaviye b. 
Ebi Süfyan, Sünnî çevrelerce hep araştırılmaktan kaçınılan bir isim-
dir. Bunun nedeni de Muaviye’nin sahabeler arasında yer almış olma-
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sı bundan dolayı da yapmış olduğu hatalı davranışlarının bir içtihad 
neticesinde ortaya çıktığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Şii kay-
naklara baktığımızda, Muaviye’ye birçok tenkit getirilmektedir hatta 
tekfir edilmektedir.

Biz bu araştırmamızda Muaviye hakkında tarafsız bir araştırma 
ortaya koymaya çalıştık. Çünkü tarih araştırmalarında en önemli 
özellik olaylara objektif ve ön yargısız bakabilmektir. Muaviye hak-
kında yapmış olduğumuz bu araştırma her türlü tenkide açıktır. Çalış-
ma bizden başarı Allah’tandır.

GİRİŞ

Geçmişten günümüze tarih sahnesinde tartışılan birçok önemli ta-
rihi şahıs yer almıştır, bu şahısların dönemlerinde yaptıkları birçok 
hareket, verdikleri önemli kararlar toplumların geleceğine yön ver-
miş, tabir-i caiz ise bugün okumakta olduğumuz tarihe yön vermişler 
veyahutta tarihi yaşıyarak yazmışlardır. Bu isimlerin içerisinde şüphe 
yok ki, bilhassa İslam tarihini ve toplumlarını yakından ilgilendiren 
önemli bir isim vardır ki o da Hz. Peygamberin vahiy kâtiplerinden 
olup, İslam devletinin bir süre yönetiminde bulunan ve Hz. Ali ve ev-
latlarıyla mücadelesiyle İslam tarihinin belki de en büyük kırılmasına 
sebebiyet veren Muaviye b. Ebi Süfyan’dır. Muaviye’nin hayatına 
göz attığımızda Mekke şehir devletinde şehzade gibi büyüdüğünü, 
devlet yönetimini iyi bildiğini görüyoruz. Muaviye fetih sonrasında 
Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber’in vahiy katipliğini yap-
mış, vefatı sonrasında ise Suriye üzerine gönderilen dört ordudan bi-
rinde kumandan yardımcılığı yapmış, Hz. Ömer döneminde ise önce 
Ürdün sonrasında ise Dımaşk valiliğinde bulunmuştur. Hz. Osman 
döneminde Suriye valiliğine yükselmiş, burada etkisini oldukça ar-
tırmıştır. Hz. Osman’ın şehadet mertebesine ulaşmasından sonra Mu-
aviye b. Ebi Sufyan ilk olarak en büyük yankıyı Hz. Ali’ye muhalif 
davranarak onunla Sıffın savaşına girerek göstermiştir. Bu savaşta 
yaptığı bir hamle ile Hz.Ali’nin ordularının dağılmasına ve  Hariciler 
adında bir grubun ortaya çıkmasına neden olmuş ve siyasi zekasıyla 
Hz. Ali’den halifeliği almış ve ölümüne kadar halife kalmıştır.  İslam 
devletinin başında bulunduğu süre içerisin de yaptığı bir çok hareket 
daha sonrasında eleştirilere sebep olmuştur ki bunların başında gelen-
lerden biri hiç şüphesiz oğlunu hayatta iken kendi yerine veliaht tayin 
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etmesidir. Kendisinden sonra gelenler bu geleneği devam ettirmiş ve 
Muaviye bir nev’i devlet sistemi kurmuştur. Birçok sosyal ve siya-
si olaya sebep veren Muaviye bizim açımızdan araştırılması gereken 
önemli bir şahsiyettir.

Araştırmamızın amacı, Muaviye’nin hayatında cereyan eden 
önemli olaylara yapılmış olumlu ve olumsuz eleştirileri sizlere sun-
mak, bu yorumlardan hareketle, genel bir Muaviye portesi oluştur-
maktır.

MUAVİYE B. EBİ SUFYAN

Muaviye b. Ebi Sufyan b. Harb b. Umeyye b. Abd-i Şems b. Abd-i 
Menaf b. Kusay, Mekke’de dünyaya geldi.1 O günün koşullarına 
göre Muaviye’nin ailesi asalet yönünden ve ekonomik bakımdan 
Mekke toplumunda yüksek bir yere sahipti. Tüccar olan babası Ebu 
sufyan, Sahr b. Harb (b. Umeyye b. Abdi Şems b. Abdimenaf b. Ku-
say) ve annesi Hint binti Utbe (b. Rebia b. Abdişems b. Kusay) soy 
bakımından Mekke’nin en şerefli kabilesi sayılan Kureyş’e mensub 
idiler.2

“Muaviye’nin doğduğu yıllarda Mekke henüz Hz. Muahammed 
(s.a.v)’in risaletine muhatap olmadığından, Putperestliğin hüküm sür-
düğü bir merkez halinde idi. Abdimenaf’ın oğullarından ikisi olan 
Abdüşems ve Haşim’in aileleri arasında şehir idaresi ve Kâbe hizmet-
lerinin yürütülmesi hususundaki anlaşmazlık ise bi’sete kadar devam 
edegelmiştir. Hz. Muahammed (s.a.v.)’in Allah tarafından peygamber 
olarak seçilmesi ve onun Haşimîler içinden çıkması, Emeviler’in aile 
olarak İslam’ı kabulde gecikmelerine sebep olmuştur.”3

Muaviye’nin Müslüman Oluşu

Muaviye’nin ne zaman Müslüman olduğu ile ilgili çeşitli rivayet-
ler vardır. Bu rivayetlerden birincisi onun 7/629 yılında Umretu’ul- 
Kaza4 sırasında Müslüman olduğunu savunur. Bu tür rivayetlerde 

1  Yıldız, Hakkı Dursun, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ yay. İstanbul 1986, II, s. 
287.

2  Aycan İrfan, Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebi Süfyan, Ankara Okulu Yay, Ankara 2001, 
s. 25.

3  Aycan, a.g.e, s. 25-26.
4  Umretu’l-Kaza: Hz. Peygamber (s.a.v.) ve beraberindeki 1500 Müslüman hicretin 6. yılında 

Kabe’yi ziyaret etmek istediklerinde Mekkeliler bunu kabul etmediler ve yaptıkları bir an-
laşma ile gelecek sene ziyaret edebileceklerini söylediler. Bundan dolayı Müslümanların bir 
yıl sonra yapmak zorunda kaldıkları bu ziyarete Umretu’l-Kaza adı verildi.
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Muaviye’nin hicretin yedinci senesinde Müslüman olduğu fakat 
babasından korktuğu için Müslümanların yanında yer almadığını 
hatta babası Ebu Süfyan’ın da Muaviye’nin Müslüman olduğundan 
haberinin olduğu söylenir.5 Bir diğer rivayet ise Muaviye’nin Mek-
ke’nin fethi sırasında Müslüman olduğudur hatta Müellefi kulubtan 
sayıldığı için Huneyn ganimetlerinin dağıtımında payına fazla mik-
tarda para ve mal ayrılmıştır.6

Muaviye’nin ve babası Ebu Süfyan’nın Mekke’nin fethi sırasında 
veya daha öncesinden Müslüman olmasına dair Ömer Nasuhi Bil-
men’in yorumu şöyledir:

“Şöyle ki: Siyer kitaplarının yazdıklarına nazaran Hz. Muaviye 
ile Hazreti Ebu Sufyan, Mekke’i Mükerremenin fethi esnasında İs-
lam şerefine nâiliyetlerini ilân etmişlerdi. Diğer bir rivayete göre Hz. 
Muaviye daha evvel Müslüman olmuş, fakat islamiyetini feth tarihine 
kadar gizli tutmuştur. Maamafih her ne zaman Müslüman olmuş olur-
larsa olsunlar, Müslümanlıkta itibar hâtimiyedir, değil mi ki Cenabı 
Hak, hidayet etmiş, şerefi İslama nâil olmuşlar, artık ne zaman Müs-
lüman oldukları aranmaz ve Müslümanlıkta zahire göre hükm edilir, 
hiçbir kimsenin esrarı kalbiyesi teftiş olunmaz. O halde bu iki zatın da 
filân zaman da kılıç korkusu ile Müslüman olduğu iddia edilerek bir 
bahane ile kadirleri tenzil edilemez.”7

Sonuç olarak Muaviye’nin Mekke’nin fethi ile birikte Müslüman 
olduğu daha tutarlı ve çoğunluğun görüşüdür; Ama kılıç korkusu ile 
mi yoksa kendi gönül rızası ile mi Müslüman olduğunu Allah bilir.

 Hz. Osman Dönemi Olayları ve Muaviye

Bilindiği gibi Hz. Osman Hz. Ömer’in belirlemiş olduğu şura neti-
cesinde halife olarak seçilmiştir. Halife olduktan sonra birçok yenilik 
yapmıştır. Bunlar; Mushafların yakılması ve resmi bir nüsha oluştur-
ması, bazı arazileri devletleştirmesi, devlet adamları tayini, ashaba 

5  Aycan, a.g.e, s. 32.
6  Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2005, cilt 30, s. 332.
7  Bilmen, Ömer Nasuhi, Ashâb-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları, Hisar Yay, 

İstanbul 1996, s. 61.
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muamelesi ve dini alanda yapmış olduğu yenilikler şeklinde sırala-
yabiliriz.8

Hz. Osman’ın yapmış olduğu bu yeniliklerden ona yöneltilen en 
büyük eleştiri; devlet adamları tayininde akrabalarına öncelik verme-
sidir. Hz. Osman’ın devlet adamları tayinlerini şöyle yapmıştır; Mı-
sır’a sütkardeşi Abdullah b. Sa’d b. Ebi Serh’i, Kufeye annesi tarafın-
dan kardeşi olan Velid b. Ukbe’yi, Basra’ya dayısının oğlu Abdullah 
b. Amir’i, devlet katipliğine de amcasının oğlu Mervan b. Hakem’i 
getirmiştir.9

Sonuç olarak getirmiş olduğu bu kişiler Hz. Osman’ın akrabala-
rıydı. Bundan dolayıda sahabe tarafından eleştiriye uğramıştır. 

Hz. Osman’ın Şehid Edilmesi

 Osman’ın yapmış olduğu tayinler ve halkın bu devlet adamların-
dan rahatsızlık duyması üzerine halifeden valilerini değiştirmemesi 
üzerine Mısır ve Kufe’den gelen halk Hz. Osman’ın evini basıp Hz. 
Osman’ı şehid etti. Bunun üzerine önde gelen sahabiler Hz. Osman’ı 
şehid edenleri istediler o zaman seçilmiş olan halife Hz. Ali de bu 
konu üzerinde fazla durmayınca Hz. Ali’ye muhaliflik başladı. Bu 
muhaliflerden biride Muaviye b. Ebi Süfyan’dır. Bu olaydan sonra 
Muaviye’nin Etkinliği yavaş yavaş hissedilmeye başlanmıştır ve İs-
lam tarihindeki dönüm noktalarının kıvılcımı tutuşturulmuştur.

Hz. Osman’ın şehid edilmesiyle beraber İslam dünyası çalkantı-
lı bir dönemin içine girmişi bu çalkantılı dönem Emevi devletinin 
kurulmasıyla kısmen durulmuştur. Fakat insanların içinde derin izler 
bırakacak birçok hadise meydana gelmiştir.

 
Cemel Savaşı ve Muaviye

Halife Hz. Osman’ın evi, asiler tarafından kuşatıldığı ve Hz. Os-
man’ın şehadetine varacak olayların birbiri ardınca geldiği bir za-
manda Hz. Aişe, Hac vazifesini yapmak için Mekke’ye gitmişti. Hac 
ibadetini yerine getirdikten sonra Medine’ye dönmek için hazırlık 

8  Hizmetli Sabri, İslam Tarihi İlk Dönem, Ankara Okulu yay, Ankara 2009, s. 437, 438, 439.
9  Hizmetli, a.g.e, s. 438.
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yaparken, Hz. Osman şehid edilmişti. Medine yakınlarına geldiğin-
de Benü Leys kabilesinden Ubeyd b. Ebi Seleme ile karşılaştı. Ona 
Medine’nin durumunu sordu. O kişi “Osman öldürüldü, Hz. Ali’ye 
biat edildi. Bu işin sonu kavgaya varır” dedi. Hz. Aişe “işin bu nok-
taya varacağını hiç zannetmiyorum” diyerek gelmekte olduğu kafile 
ile olduğu gibi Mekke’ye döndü. Taberî’deki bir rivayete göre haberi 
duyunca Hz. Aişe: “Hepimiz Allah’tan geldik, Allaha döneceğiz. Hak 
almaya geldiler zulüm işlediler. Vallahi Allah(c.c) buna razı olmaz” 
diye üzüntüsünü dile getirdi.10

Hz. Zübeyr ve Hz. Talha Hz. Aişe’nin yanına gelerek onu Hz. Ali 
ile savaşmaya ikna ettiler. Böylece Hz. Ali’ye cephe alıp yanlarında 
asker toplayıp Hz. Ali’ye karşı ayaklandılar.

Hz. Osman’ın katillerini de ordusu saflarına alan Hz. Ali, h. 36 m. 
9 Aralık 656 tarihinde, Hureybe denilen yerde onun karşısına cep-
he aldı. Böylece bu iki sahabe topluluğu karşı karşıya geldi. Ancak 
her iki tarafta savaşmak niyetinde değildi. Hz. Ali’nin barış teklifini 
karşı tarafta kabul etti, birbirleriyle savaşmama kararı aldılar. Ayrıca 
Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılması konusunda anlaştılar. Hz. 
Ali ordusunda bulunan, uzun süre Medine’yi muhasıra ettikten sonra 
halife Osman’ı şehid eden katiller veya “sebeiyye” denilen topluluk 
alınan karardan rahatsız oldular. Bu birleşmeyi ve uzlaşmayı bozmak 
için derhal harekete geçtiler. Zira Aişe ve Ali taraftarlarının birleş-
mesi kendilerinin zayıf düşmesi anlamına geliyordu. Abdullah b. 
Sebe, İlbâ b. el- Heysem, Şerery b. Evfa, Adiy b. Hatem gibi kimseler 
aralarında anlaştılarve Müslümanları gece karanlığında birbirleriyle 
savaşa tutuşturmaya karar verdiler. Çünkü eğer iki taraf birbiriyle 
savaşırsa, zayıf düşerler ve kendileriyle savaşacak güçleri kalmaz, 
onlarda hakimiyeti elde tutmaya devam ederlerdi.11

Fitnecilerin başlatmış olduğu savaş sonucunda Hz. Ali taraftarları 
savaşı kazandı. Hz. Aişe bir deve üzerinde savaşa katıldığı için bu 
savaşa Cemel (Deve) Savaşı dendi.

Bu arada, İslam devletine bağlı olan yerlerden; Irak, Faris, Yema-
me, Yemen, Hicaz ve Mısır gibi yerler Hz. Ali’ye biat ettiler. Ancak 

10  Algül Hüseyin, İslam Tarihi, Gonca Kitabevi, İstanbul 2010, c.I, s. 10.
11  Hizmetli, a.g.e, s. 448.
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Şam valisi Muaviye b. Ebi Sufyan ona biat etmedi.

Muaviye Cemel savaşına katılmamıştır. Bu savaşa katılmaması-
nın sebebi umutlarını bu savaşın zaiyatına bağlamasından kaynak-
lanmaktadır. Çünkü bu savaşta bazı kimselerin öldürülmeleri ortadan 
çıkmaları Muaviye’nin mücadelesine yardımcı olacaktı. Sonuç olarak 
Muaviye bu savaşa sadece seyirci olmakla kalmamış; Talha ve Zü-
beyr’e, Hz. Ali’ye ayaklanmaları için mektuplar yazmıştır.12

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Muaviye’nin bu savaşta doğru-
dan bir etkisi olmamıştır. Ama Hz. Ali’ye muhalif olan tarafıda des-
teklemiştir.

Sıffin Savaşı

Buraya kadar olan olaylarda Hz. Ali ve Muaviye ‘nin dolaylı iliş-
kilerini gördük. Sıffın Savaşı ile birlikte Muaviye ve Hz. Ali arasın-
da doğrudan ilişkiler başlayacaktır. Bu savaşla birlikte birçok yeni 
olaylar İslam tarihi içine girecektir. Yeni mezhebler ortaya çıkacaktır, 
kader meselesi ortaya çıkacaktır, büyük günah meselesi ortaya çıka-
caktır. Kısacası bu savaşla birlikte etkisi günümüze kadar devam eden 
siyasi ve itikadi birçok problem ortaya çıkacaktır.

“Hz. Ali, Cemel olayından sonra, Şam konusunu ele aldı. Şam va-
lisi Muaviye, Hz. Osman’ın kanlı gömleğini kullanarak tahrik ettiği 
Suriye halkını Hz. Ali’ye karşı tam olarak hazırlamıştı. Nihayet Müs-
lümanlar, hicretin 36. yılı sonlarında, politik amaçlı bir çatışmada 
yeniden kılıçlarını çekerek karşı karşıya geliyorlardı.”13

Muaviye Hz. Ali’den önce Sıffın’a gelerek savaşa elverişli bir 
yere ordusunu yerleştirdi ve Fırat’ın su alınacak yerlerini kontrol altı-
na aldı. Hz. Ali de ordusunu onun ordusuna yakın bir yere yerleştirdi. 
Muaviye’nin askerleri Hz. Ali’nin askerlerine su vermediler. Uzlaşa-
mayan ve anlaşamayan iki orduarasında şiddetli bir çatışma başladı. 
Muaviye ordusu bozguna uğramak, üzere iken, Mısır’ı fetih etmiş 
olan ve Muaviye’nin valisi olan Amr b. el- As, Muaviyenin imda-
dına yetişti. Hz. Ali’nin ordusunda bedevi Araplar. Kura-hafız Müs-

12  Sarıçam İbrahim, Emevi Haşimi İlişkileri İslam Öncesinden Abbasilere Kadar, TDV Yay, An-
kara 1997, s. 264.

13  Hizmetli, a.g.e, s. 449.



Öğrenci Sempozyumu336

lümanlar ile avan tabakası çoğunlukta idi. Amr, Muaviye’ye Kur’an 
sahifelerini askerlerinin mızraklarının ucuna taktırarak karşı tarafı 
Kur’an’ın hakemliğine çağırmasını teklif etti. Muaviye Amr b. el-As 
‘ın dediğini yaptı. Ama Hz. Ali bunun bir hile olduğunu biliyordu. 
Onun için bu teklife itibar etmedi. Ama Hz. Ali’nin ordusu yukarı-
da da belirttiğimiz gibi birçok kültür düzeyinden insanı içine alıyor-
du. Bu yüzden de Hz. Ali sözünü ordusuna dinletemedi. Hz. Ali’yi 
Kur’an hakemliğine çağırdılar. Sebeiyye denilen topluluk Hz. Ali’ye 
“Ey Ali, davet edildiğin Allah’ın kitabına uy, aksi halde seni düşman-
larına teslim ederiz veya sana da Osman’a yaptığımızı yaparız” de-
diler. Böylelikle Hz. Ali’yi tahkime zorladılar, savaşı durdurdular.14

Bu savaş sonunda her iki taraftan da binlerce Müslüman hayatını 
kaybetti. Birçok sahabe yaşamını yitirdi. İslam ümmeti ilk defa bu 
kadar büyük bir iç çekişme yaşamıştı. Bu savaş sonunda ise tahkime 
gidildi.

Hakem Olayı

“Hz. Ali’nin hakemi Ebu Musa el- Eşari, Muaviye’nin hakemi 
olarak da Amr b. As seçildi. Erzuh’ta 38/658’de karar vermek üze-
re toplanan hakemler, meseleyi çözmek yerine çıkmaza sürüklediler. 
Suriyeliler Muaviye’yi halife olarak selamladılar. Kufe’ye çekilen 
Hz. Ali taraftarları bunu doğal olarak kabul etmediler.”15

“Hz. Ali bundan sonra, Sıffın savaşı esnasında, önce anlaşmazlı-
ğın  çözümünün hakeme havale edilmesinde ısrar eden ve bu suretle 
savaşın durdurulmasına neden olan, ancak savaştan sonra ise hakem 
tayin edilmesini etmesinden dolayı kendisine karşı isyan eden Hari-
cilerle mücadele etmek zorunda kaldı. Aslında hem Muaviye’ye hem 
de HZ. Ali’ye karşı olan Hariciler bundan sonra her iki taraf içinde 
problem haline geldi.”16

“Hakem olayından sonra Muaviye, Hz. Ali’nin yönetimindeki 
bölgelere saldırmaya başladı. 38/659 yılında Muaviye’nin adamları 
Mısır’ı ele geçirerek  Hz. Ali’nin buradaki valisi Muahammed b. Ebi 

14  Hizmetli, a.g.e, s. 449.
15  Sarıçam İbrahim, “Hz. Ali’nin Hayatı ve Şahsiyeti”, Hayat Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali 

Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereleri (08-10 Ekim 2004 Bursa) İl Müftülüğü Bursa 2005, s. 
23.

16  Sarıçam, a.g,e, s. 23, 24.
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Bekir’i  öldürdüler. Böylece Mısır, Muaviye’nin hakimiyeti altına 
girmiş oldu. Hz. Ali’nin elinde Irak, Hicaz, Yemen ve Faris bölgeleri 
bulunuyordu. Aynı yıl içinde Muaviye’ye bağlı birlikler, Basra’ya ve 
el-Cezire bölgesine başarısız saldırılarda bulundular.17

Sonuç olarak hakem olayı her iki taraf için de çözüm getirmemiş-
tir. Bundan sonra da her iki taraf için de Harici tehlikesi baş göstere-
cektir. Bu sorun Muaviye’yi iktidara taşıyacaktır.

Haricîlerin Hz. Ali’yi Şehid Etmesi ve Muaviye’ye İkdidar Yolu-
nun Açılması

“Hicret’in 40. Yılında Ramazan ayında, içinde bulunulan şartları 
beğenmeyen ve Nehravan’da öldürülen Haricilerin intikamını almak 
isteyen  Abdurrahman  b. Mülcem, Burek b. Abdullah, Amr b. Bekr 
isimli üç kişinin, İslam dünyasında cereyan eden bütün hadiselerin 
mesulü gördükleri Hz. Ali, Muaviye ve Amr İbnu’l As’ı öldürmek 
için anlaşmaları, öteden beri meydana gelen hadiselerin yeni bir bo-
yut kazanmasına neden olmuştur. Bu üç Haricinin suikast girişimin-
de, Hz. Ali öldürülmüş, Muaviye yaralı bir vaziyette kurtulmuş, Amr 
b. el-As ise, namaza başkasını göndermesi sebebiyle, hiç hedef olma-
mıştır.”18

Muaviye’nin Halife Olması

Hz. Ali’nin şehit edilmesi Muaviye’nin hilâfeti tamamıyla elinde 
bulundurması anlamına gelmiyordu. Çünkü Şam ve Mısır dışındaki 
bölgelerde hakimiyet Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ın elinde idi. Fakat 
Hz. Hasan Muaviye ile savaşma niyetinde değildi çünkü kendisini 
destekleyen Kufelilere güvenemiyordu. Sonuç olarak Hz. Hasan Hi-
lafeti Muaviye’ye teslim etti ve İslâm Dünyasında var olan kan ve 
gözyaşı belli bir süreye kadar durmuş oldu. Bunda Muaviye’nin akıllı 
politikalarının etkisi göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Muaviye Dönemi Devlet Politikası

Muaviye’nin İç Politikası

17  Sarıçam, a.g.e, s.276.
18  Aycan, a.g.e, s. 129-130.
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Burada Muaviye’nin Hariciler ve Hz. Ali taraftarlarıyla olan iliş-
kilerine bakacağız. Bu konular hakkında detaylı bilgi vermek yerine 
onlar hakkında genel bir bilgi vermekle yetineceğiz.

Muaviye’nin Harici politikasını şu şekilde özetleyebiliriz. Mua-
viye Haricîlerle mücadeleyi doğrudan üstlenmek yerine, kudretli va-
lileri eliyle, eski Iraklı muhaliflerine bu işi yaptırması, onun bu işten 
kazançlı çıkmasını sağlamıştır. Fakat bu baskıcı politika Haricileri 
yıldırmamıştır. Birbirlerine daha sıkı sıkıya bağlanmalarını sağlamış-
tır.19

Muâviye Hz. Ali taraftarlarına siyasi ekonomik ve psikolojik bas-
kı uygulamıştır. Hz. Ali taraftarlarını Haricî hareketini bastırmak için 
bir araç olarak kullanmıştır. Her ne kadar Haricîler her iki tarafın 
ortak düşmanı da olsa hatta düşmanlık aradaki soğukluğu bir nebze 
gidermiş olsa da Harici tehlikesi ortadan kalkınca aralar tekrar sert-
leşmiştir.20

Muaviye’nin Dış Politikası

İç çekişmelerin büyük ölçüde sona ermesiyle birlikte İslam orduları 
tekrar fetih hareketlerine başladı. Bu fetih hareketleri başarılı oldu 
ve Müslümanlar birçok bölgeyi ele geçirdi. Şimdi Müslümanalrın 
yapmış olduğu fetih hareketlerine bakalım.

Müslümanlar Anadolu ve Ermenistan’a birçok seferler düzenle-
mişlerdir. Bu seferlerden başarı ile ayrılmışlardır. Müslümanların iç 
kırizi önlendikten sonra Anadolu ve Ermenistan’a yaptıkları ilk sefer 
42/662 yılında olmuştur. Bizansa düzenledikleri ilk seferler yaz ve 
kış seferleri olmak üzere yılda iki defa yapılıyordu. Ayrıca deniz sa-
vaşları da yapılmıştır. İstanbul’a sefer düzenlenmiştir fakat bu sefer 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır.21

Muaviye döneminde Horosan ve Hind bölgelerine de seferler dü-
zenlenmiştir. “Horasan ve Sind bölgeleri idari bakımdan Basra’ya 
bağlı bulunuyordu. Aslında bu iki bölgenin büyük bir kısmı özellik-
le Hz. Osman’ın ilk dönemlerinde fethedilmişti. Fakat Müslümanlar 

19  Aycan, a.g.e, s. 166.
20  Aycan, a.g.e, s. 183.
21  Aycan, a.g.e, s. 189.
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arası iç çekişmenin olduğu dönemde, bu bölgenin insanları İslam 
devleti ile olan anlaşmalarını bozmuşlar, vergilerini ödemez olmuş-
lardı. Muaviye iş başına geçer geçmez, Horosan’a yeniden bir çeki 
düzen vermenin zorunluluğu karşısında, öncelikle Abdullah b. Amir’i 
Basra’ya vali tayin etti.”22 

Bir diğer yapılan fetih Afrikaya yapılan fetihlerdir. “Afrika’da ya-
pılan fetihler Horasan bölgesi kadar olmasa bile, iç politikadaki ge-
lişmelere paralel olarak etkilenmiştir. Muaviye’nin iktidarı ele aldığı 
yıllarda Mısır’da Amr İbnu’l –As iktidardaydı. Amr iktidara giden 
yolun açılmasıyla Muaviye’ye destek vermiş; Mısır’ı onun adına ele 
geçirmişti.”23

Sonuç olarak Muaviye döneminde tekrardan fetih hareketleri baş-
lamıştır. Anadolu ve Ermenistan, Horasan ve Sind ve Afrikaya fetih-
ler yapılmıştır.

Muaviye’nin Oğlu Yezid’i Veliahd Tayin Etmesi

Muaviye’ye en çok getirilen eleştirilerden biri olan oğlu Yezid’i 
kendisinden sonra veliahd tayin etmesi meselesidir. Yezid’i veliahd 
tayin etmesi hem Sünnî çevrelerce hem de Şiî çevrelerce tenkid edil-
miştir. Şimdi burada Yezidin Veliahd tayin edilme hadisesini incele-
yeceğiz.

Birçok kaynağa baktığımızda veliahdlık fikrini Muaviye’nin oğlu 
Yezid’in kafasına sokan Muğîre b. Şûbe olmuştur. Bunu yapmasının 
nedeni ise Muaviye’nin kendisini Kufe’nin valiliğinden azledecek ol-
ması, O da buna mani olmak için Yezid ve Muaviye’yi ikna etmiştir.24

Muaviye Yezid’i veliahd tayin ettikten sonra beklediği kadar bü-
yük tepkiler almadı. Bunun sebeblere; savaştan ve fitneden yorulmuş 
olan halkın artık bu gibi olaylardan dolayı kan dökülmesini isteme-
mesi ve Muaviye’nin biat almak için izlediği akılcı politikayı buna 
örnek gösterebiliriz.25 

22  Aycan, a.g.e, s. 193.
23  Aycan, a.g.e, s. 199.
24  Sırma, İhsan Süreyya, Emeviler Dönemi Hilafetten Saltanata, Beyan Yayınları, İstanbul 

1990, s. 27.
25  Sırma, a.g.e, s. 27.
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Muaviye her ne kadar Basra ve Kufe’de oğlu Yezid için biat alma-
yı başara bildiysede Medine için aynı şeyi söylemek oldukça güçtür; 
Çünkü Medine’de Hz. Hüseyin, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zu-
beyr ve Hz. Ebubekirin oğlu Abdurrahman Yezid’e biat etmeyi kabul 
etmediler. Muaviye’de biat almak için Medine’ye hareket etmiştir.26

Sonuç olarak bu veliahdlık meselesi İslam ümmetinin hepsi tara-
fından kabul edilmemiştir ve Hz. Hüseyin’in Kerbelâda şehid edilme-
sine kadar devam etmiştir.

Muaviye’nin Ölümü

Muaviye, Şam’da hastalandığında oğlu Yezid yanında değildi. 
Muaviye, Dahhak b. Kys ve Müslim b. Ukbe’yi çağırtarak kendile-
rine Yezid’e hitaben yazdığı vasiyetini teslim etti. Vasiyetinde şöyle 
diyordu:

“Oğlum senin önüne çıkacak zorluk ve problemleri kaldırdım. 
Düşmanlarını bertaraf ettim. Arapları itaat altına aldım. Senin için hiç 
kimsenin yapamayacağı kadar servet biriktirdim. Hicazlılara dikkat 
et! Onlar senin büyüklerindirler. Yanına gelenlerine ikram et, gelme-
yenlerle ise dostluk ve iyi münasebetler kurmaya gayret et. Iraklılara 
gelince, şayet senden her gün bir valilerini değiştirmeni isteseler yine 
kabul et, çünkü bir valiyi görevinden almak sana karşı yüz bin kılıcın 
çekilerek yürünmesinden daha iyidir. Suriye Araplarını kendine sırdaş 
yap, Düşmanlarından bir şey gelirse, bunlarla karşı koyarsın. Düş-
manlarını yendiğin zaman Suriye halkını memleketlerine geri gönder. 
Çünkü onlar başka yerlerde kalırlarsa, ahlakları değişir. Halifelik ko-
nusunda seninle Kureyş’ten üç kimseden başka birinin ihtilafa düşe-
ceğini zannetmiyorum. Bu üç kişi Hüseyin b. Ali, Abdullah b. Ömer 
ve Abdullah b. Zubeyr’dir. Abdullah b. Ömer ibadetle yanıp tutuşan 
bir kimsedir. Herkes sana biat edince o da sana biat eder. Hüseyin b. 
Ali heyecanlı bir adamdır. Iraklılar ona destek olur, o da sana karşı 
baş kaldırır ve sen ona galip gelirsen, kendisini affet, çünkü onun bize 
akrabalığı, büyük şerefi ve Hz. Muhammed’e akrabalığı vardır. Sana 
arslan gibi saldırıp, tilki gibi tuzak kuracak olan tek kişi Abdullah b. 
Zubeyr’dir. Eğer bu adam sana karşı bir oyuna kalkarsa onu lime lime 

26  Sırma, a.g.e, s. 30.
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kes ve gücün yettiğince kendi adamlarının kanını akıttırma.27

Muaviye hicretin 60’ıncı senesinde Recep ayında 680 yılında 
Şam’da vefat etti.28

Buraya kadar olan bölümde Muaviye’nin hayatayında meydana 
gelen olaylar üzerinde durduk, onun halife olana kadar yaşamış oldu-
ğu olayları inceledik. Bundan sonraki bölümde Muaviye’nin kişiliği, 
onun hakkında yazılmış olumlu ya da olumsuz hadisler üzerinde du-
racağız. Kısacası genel bir Muaviye portresi çizeceğiz.

İKİNCİ BÖLÜM

1.Muaviye’nin Kişiliği

Arapların dört dâhisinden biri olan Muaviye b. Ebî Sufyan’ın 
özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Muaviye, hitabet gücünün yüksekliğinden dolayı karşı-
sındakini etkileyebilirdi.29

Muaviye siyaseti çok iyi bilen bir kişiydi. Ona göre akıl 
bir ölçekti. Üçte biri meseleleri kavrayabilme gücüne sahib 
olmak üçte ikisi ise hataları bazen görmezlikten gelmektir. 
Akıllılığın ölçüsü ise bir işe girdikten sonra pişman olunacak 
ise o işe baştan girmemektir. Ayrıca ona göre insanların en 
sabırlısı ise fikir ve kanaatlerinin duygu ve arzularına karşı 
gelebilen kişidir.30

İnsanlarla ilişkilerine son derece önem veren ve onu 
sağlam temeller üzerine oturtmaya çaba gösteren Muaviye, 
bu konudaki prensibini şöyle açıklar: “İnsanlarla kendi 
aramda ebediyen koparmadığım bir dostluk bağı vardır. 
Onlar ipi asıldıklarında (koparmaya çalıştıklarında ) ben onu 
gevşetirim, onlar ipi gevşetirlerse ben ona asılırım.”31

Muaviye’nin iyi bir diplomat oluşunu, onun çevresini de 
kendi gibi uzak görüşlü, fikir ve siyaset olarak iyi noktalar-

27  Komisyon, a.g.e, s.320.
28  Komisyon, a.g.e, s. 320.
29  Aycan, a.g.e, s.48.
30  Aycan İrfan- Sarıçam İbrahim, Emeviler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993, s. 9.
31  Aycan, a.g.e, s. 49.
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da bulunan adamları seçmesinden anlıyoruz. Amr b. el As, 
Muğire b. Şube, Ziyad b. Ebih Muaviye’nin sürekli görüştü-
ğü,  büyük mevkilere getirdiği kişilerdir.32

“Muaviye dağıtmış olduğu ihsanların fazlalığı karşısında 
hayretlerini dile getirenlere “bir harb dağıttığımdan çok daha 
fazlasına mal olur” diyordu.33

“Muaviye hilafetin ya da idarenin yalnız din yoluyla elde 
edilemeyeceğini, onu ele geçirmek için kuvvete, para sarf et-
meye ve insanların kalplerininde elde edilmesine gerek oldu-
ğunu belirtirken, Kureyş’i de hilafete en layık kesim olarak 
görüyordu.”34

Muaviye şiddet yanlısı biri değildi. Şiddeti çaresiz kaldığı 
zaman kullanan biri idi. “Bir gün Ziyad’ın mevlası Süleym, 
Muaviye’nin yanında Ziyad’la övünmek istedi. Muaviye’nin 
cevabı “Ziyad’ın kılıcıyla kazandığı başarıdan daha fazlasını 
ben dilim ile başardım” şeklinde oldu.”35

“Muaviye gecenin son bölümünü uyku ile geçirirdi. Eğer 
uyku tutmazsa sarayda görevi sadece kitap okumak veya ez-
bere tekrar etmek olan kişiler çağrılır ve yeniden meliklerin 
hayatları, harpleri, siyasetleri, hileleri gibi, konuları onlardan 
dinlerdi. Sonra da yeni bir güne başlamak üzere sabah nama-
zına giderdi.”36

Sonuç olarak Muaviye’nin kişilik özelliklerine baktığımızda onun 
bu konuma gelmesine şaşırmamaız lazım; çünkü Muaviye’de olan 
özellikler tam bir siyasetçide olması gereken özelliklerdir.

2.Hadislerde Muaviye

Muaviye ile ilgili hadislere baktığımızda onu yeren ve öven hadis-
lerin bir hayli çok olduğunu görmekteyiz. Fakat bu hadislerin çoğu-
nun uydurma olduğunu burada belirtmek isteriz. 

32  Aycan, Sarıçam, a.g.e, s. 10.
33  Aycan- Sarıçam, a.g.e, s. 10.
34  Aycan, a.g.e, s. 49.
35  Aycan, a.g.e, s. 50.
36  Aycan, a.g.e, s. 50.
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3.Muaviye’yi Öven Hadisler

1.Cebrail’in Muaviye’nin Vahiy Katipliğini Tasdiki

Ebu Hureyre’nin, Peygamber (s.a.v)’den şöyle duyduğu rivayet 
edilir: Cebrail bana geldi ve Ey Muahammed, Allah vahyini sana ve 
bana emanet etti, sen de Muaviye’ye emanet et dedi.37

2.Muaviye’nin Allah Katındaki Eminlerden Olduğu

Ebu Hureyre Hz. Peygamber (s.a.v.)’den nakl ediyor: “Allah ka-
tında eminler üç kişidir: Ben, Cebrail ve Muaviye.”38

3.Muaviye’nin Şam’ı Alacağı Hususu

“Resulullah (s.a.v.), bir grup Müslüman’la birlikte yürümekte idi. 
Şam’ı hatırlattılar ve cemaatten birisi, “içinde Rumlar olduğu halde 
Şam’ı nasıl elde edebiliriz?” diye sordu. Muaviye de o cemaatin için-
de idi. Peygamber (s.a.v.) elindeki asa ile Muaviye’nin omzuna doku-
narak; Allah bununla size destek olur” der.39

4.Muaviye’nin Halife Olacağı Hususu

Bir gün Muaviye insanlara hitap ederken şöyle der: “Bir gün Re-
sulullah (s.a.v.)’in abdest suyunu döküyordum, kafasını kaldırdı ve 
bana şöyle dedi. Benden sonra ümmetimin işlerini sen yürüteceksin, 
bu gerçekleştiğinde onların iyiliklerini taltif et, kötülüklerini affet 
dedi. Muaviye konuşmasına devam ederek “ben bu makamı elde ede-
ne kadar bu ümit içinde oldum” demektedir.40

5.Muaviye’nin Cennetlik Olduğu

Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiği habere göre, Peygamber (s.a.v.): 
“Ey Muaviye, sen bendensin, ben de sendenim, sen de benimle bera-

37  Aycan, a.g.e, s. 36.
38  Aycan, a.g.e, s. 38.
39  Aycan, a.g.e, s. 39.
40  Aycan, a.g.e, s. 39.
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ber cennete gireceksin.”41

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Muaviye’ye Hayır Duası

Resurullah (s.a.v.)’in Muaviye için şu şekilde dua ettiği rivayet 
edilmiştir. “Allah’ım ona doğru yolu göster, onunla doğruyu göstert, 
ona kitap ve hesabı öğret, onu azabından koru.”42

4.Muaviye’yi Yeren Hadisler

1.Muaviye’nin Cehennemlik Oluşu

Peygamber (s.a.v.)’in Muaviye için “O, cehennemde kilitli bir ta-
but içindedir.” Dediği rivayet edilir.43

2.Muaviye’nin Öldüğü Zaman İslam Dini Üzere Ölmeyeceği

Abdullah b. Amr b. el- As şöyle dedi: “Resulullah (s.a.v.)’in yanın-
da oturuyordum. “O, şu yoldan öldüğü zaman İslâm üzere ölmeyen bir 
adam çıkıp gelecek” dedi. Ben de (evde) babamı elbisesini giyiyorken 
terk etmiştim, o gelecek diye korktum; fakat Muaviye çıkıp geldi”.44 
 
3.Muaviye’nin Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Minberi Üzerinde Gö-
rüldüğü Zaman Öldürülmesi Hususu

Ebu Said el- Hudrî’nin şöyle dediği rivayet edilir: Ensar’dan bi-
risi Muaviye’yi öldürmek istedi. Biz o adama “Ömer’e bu durumu 
yazmadan, onun zamanında kılıcını çekme” dedik. O da Resurul-
lah’tan “Eğer Muaviye’yi kürsüde hitap ederken görürseniz onu öl-
dürün” dediğini işittiğini söyledi. Bunu biz de duymuştuk, fakat yine 
de Ömer’e yazmadan bu işi yapmamasını söyledik. Ömer’e yazdılar, 
fakat cevabı o ölünceye kadar gelmedi”.45

Görüldüğü üzere Muaviye hakkında birçok hadis rivayet edilmiş-
tir. Bu hadislerin bazıları onu yermek bazıları da onu övmek amacıy-

41  Aycan, a.g.e, s. 41.
42  Aycan, a.g.e, s. 42.
43  Aycan, a.g.e, s. 42.
44  Aycan, a.g.e. s. 42.
45  Aycan, a.g.e, s. 42.
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la söylenmiştir. Bizim kanaatimize göre bu hadisler sıhhat yönünden 
sağlam değildir; Çünkü Peygamber efendimiz İslâm’ı din olarak ka-
bul etmiş biri hakkında onu cehennemle özdezleştirecek bir peygam-
ber değildir. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin Muaviye’yi öven 
hadislerine baktığımızda da genellikle onun gelecekteki iyi vasıfların-
dan bahsedilmektedir. Bizim kanaatimize göre bu hadisler de sıhhat 
yönünden sağlam değildir; çünkü Peygamber efendimiz gelecek ile 
ilgili bu kadar detaylı haber vermez. Zaten Muaviye ile ilgili öven 
hadisler gerçek olsaydı Muaviye’ye bu kadar çok muhalif sahabi ol-
mazdı.

SONUÇ

Muaviye Ebu Sufyan’ın oğlu olarak dünyaya gelmiş ve Mekke’nin 
fethi ile beraber Müslüman olmuştur. Ondan sonra Muaviye’yi vahiy 
katipliğinde görürüz. Muaviye, Hz. Peygamber hayatta iken etkin bir 
sahabi değildi. Hz. Ebubekir döneminde de öne çıkan biri değildi. 
Hz. Ömer zamanında Şam’a vali olarak atanmıştır. Hz. Osman dö-
neminde Şam’daki valiliğini devam ettirmiştir. Hz. Osman’ın şehid 
edilmesiyle beraber Muaviye’nin etkinliği yavaş yavaş ortaya çıkmış-
tır. Hilafete Hz. Ali’nin geçmesiyle birlikte onun halifeliğini kabul 
etmeyen Muaviye; Hz. Ali’den, Hz. Osman’ın katillerini bulması-
nı istemiştir. Bu olayı kendi çıkarına kullanan Muaviye, Hz. Ali ile 
Sıffın Savaşı’nda mücadele etmiştir. Daha sonradan Haricilerin Hz. 
Ali’yi şehid etmesiyle birlikte Muaviye’ye iktidar yolu açılmıştır. Hz. 
Hasan’ın iktidarı Muaviye’ye vermesiyle beraber Muaviye’ye güçlü 
bir muhalefet gösterecek kimse kalmamıştır. Muaviye ölümüne kadar 
halife olarak kalmıştır.

Görüldüğü gibi Muaviye, İslam tarihinde kırılmaların yaşandığı 
bir dönemde etkin rol almış bir sahabidir. Muaviye’nin İslam tari-
hi açısından ihitilafların çıktığı, fitnenin yayıldığı, itikadi alanda ilk 
kopmaların yaşandığı; kısacası İslam tarihi açısından bir dönüm nok-
tası olan bir zamanda yaşaması hasebiyle onun hakkında yapılan yo-
rumların da farklı olması muhtemeldir. Hatta yaşanan bu ayrılıklar 
günümüze kadar etkisini devam ettirmiştir. Bundan dolayı da o za-
manda yaşamış olan şahısların hayatları da bizler açısından çok önem 
taşımaktadır. Bizlerin amacı da bu şahısların hayatlarını tarafsız bir 
şekilde sunmaktır.
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Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: İslam tarihinde yaşanan bu acı 
kırılmaların bir daha yaşanmamasını ve İslam ümmetinin de yaşanan 
ayrılıkların giderilip bir an önce bir ve bütün olmasını temenni edi-
yoruz…

İsa GÜCEYÜZ

Bizler de Sayın Aydın’a teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Hümeyra 
Baysal bizlere Asım Köksal’ın Leona Coetani’ye Yaptığı Eleştirilere 
bir yaklaşım konusunu sunacaktır. Kendisi Atatürk Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Anabilim dalında yüksek lisans 
öğrencisi ve İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu Me-
zunudur. Buyurun.
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“ASIM KÖKSAL’IN LEONA CAETANİ’YE YAPTIĞI 
ELEŞTİRİLERE BİR YAKLAŞIM”

HÜMEYRA BAYSAL

(Atatürk Üniversitesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans 
Öğrencisi;

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Mezunu)

ASIM KÖKSAL’IN LEONA CAETANİ’YE YAPTIĞI ELEŞ-
TİRİLERE BİR YAKLAŞIM

“Ben,	M.	Asım	Köksal’ı	özü	değişmemiş	bir	yeni	olarak	görüyo-
rum.	O	haddizatında	muhafaza	edilmesi	 lazım	geleni	sonuna	kadar	
muhafaza	eden	bir	insandı.	Ama	bu	arada	muhafaza	edilmesi	lazım	
gelmeyeni	eskimişse,	artık	kullanışsız	hale	gelmişse	ve	zaten	din	de	
onu	muhafaza	etmemizi	 istemiyorsa,	değiştirebilen	bir	insan	olarak	
gördüm.	Yazıp	çizdiklerinin	de	bir	kısmı	savunmaya	yönelikti.	Bazı-
ları	bu	savunmacılığı	olumsuz	olarak	değerlendirir.	Ben	öyle	düşün-
müyorum.	Yerine	göre,	hücum	varsa	savunma	da	olmalıdır.	Hücum	
haksızsa	mutlaka	savunma	olmalıdır.”	

Prof.	Dr.	Hayreddin	Karaman

GİRİŞ

Merhum Mustafa Asım Köksal, henüz 2008 yılında kaybettiğimiz 
ve ismine, özellikle de İslam Tarihi’ne aşina olduğumuz; vefatının 
üzerinden fazla zaman geçmemesi hasebiyle de hakkında çok fazla 
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araştırma bulunmayan ilmî bir kişilik. Ancak kendisinde de bir ör-
neğini bulduğumuz, ilmî ve akademik çalışmalardaki üslup proble-
mi, son birkaç yıldır fark edilen ve gündeme getirilen bir yönü. Asım 
Köksal’ı daha çok İtalyan müsteşrik Loeona Caetani’nin İslam Tarihi 
adlı eserine yazmış olduğu ve kendi İslam Tarihi’nin yedinci cildini 
teşkil eden Reddiye adlı eserinden hatırlıyoruz. Reddiye’yi kaleme 
almasının kendiliğinden gelişen bir tarafı var; yani Köksal, akademik 
bir çalışma oluşturmak için, plan ve tasarı yaparak masa başına otur-
muş değil. Caetani’nin tarihini okuyan bir arkadaşı ile hasbihalleri sı-
rasında, konunun dört saati alacak şekilde uzaması ile çevrelerindeki 
kalabalığın artması ve muhatabının Caetani’nin mütealalarını red ve 
cerh edecek bir İslam aliminin bulunmadığını iddia edişi, Asım Kök-
sal’ın istenirse bunu ortaya çıkarabileceğine dair söz vermesi1 eserin 
ortaya çıkışını hızlandıran durumlardır. Kendisi hakkında yazılıp çi-
zilenler, vefatının ardından karakteri ve ilmi kişiliğini konu alan ga-
zete köşe yazıları, torunu Cüneyd Köksal’ın Hatıralar’ı ve genellik-
le ilmi çalışmalarını ve vefatından dolayı duyulan üzüntüyü aktaran 
yazılardır. Yakın zamanda çalışılan bir makale ise, Asım Köksal’ın 
oryantalist camiaya bakışını daha derinden bir tahlile tabi tutmuştur 
ve bu konuyu seçmemiz de bu makale ile karşılaşmamız sonrasında 
oldu. Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslam tarihi profesörlerin-
den Mehmet Azimli Hocamız, Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere 
Karşı Tavırları: Asım Köksal Örneği,2 adlı makalesinde bu konuyu 
ele almıştır. Bu makalede Asım Köksal ile ilgili eleştiriler ilmi değer-
lendirmelerde üslup sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu da 
esasen metodolojik bir sorundur. Bundan başka, 2001 yılında AÜS-
BE’de ve 2011 yılında RÜSBE’de Köksal’la ilgili iki yüksek lisans 
çalışması yapılmıştır.3

1.Tarih Araştırmalarının Metoddan Yoksun Kısa Serüveni

Günümüzde dahi, deney alanı olmadığı öne sürülerek bir bilim 
olup olmadığı tartışılan tarih için bir metodoloji geliştirilmesi bir hay-

1  Bkz. M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi-Reddiye, Şamil Yay., İstanbul 1987, sf. 15.
2  Mehmet Azimli, ‘Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları: Asım Köksal Örne-

ği’, Marife, Sayı: III, Konya, 2002.
3  Selma Polat, Mustafa Âsım Köksal’ın Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği, AÜSBE, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2001; Züleyha İmamoğlu Gündoğdu, Mustafa Asım Köksal’ın 
Caetani’ye Yaptığı Reddiye’nin Değerlendirilmesi, RTÜSBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,  
Rize 2011.
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li gecikmiş; içinde bulunduğumuz yüzyıla gelene kadar da tarihe gö-
nül veren pek çok araştırmacı, bu talihsizliğin kurbanı olarak tenkid 
ve metodolojiden yoksun bir şekilde ele aldıkları konularda mütema-
diyen tekrara düşmüşlerdir. Araştırma yapılacak konu, özellikle İslam 
tarihinden bir sahne olduğunda ise, yukarıda sözü edilen yaklaşım 
doruk noktaya çıkmıştır. Şahsiyetler yaşayarak tarihi oluşturan bi-
reyler olmaktan çıkarılarak müsebbibi oldukları ya da dahil oldukları 
olaylar etraflıca ele alınmaktan çekinilmiş, saygısızlık etme korkusu 
ile pek çok konu üstü örtülerek bertaraf edilmiştir. Başrollerini Pey-
gamber ve sahabelerin paylaştığı vak’alar günümüze dek bu şekilde 
intikal etmiştir. Ancak, takdir edilecektir ki Müslüman olmayan batılı 
bir doğu bilimcisi için aynı tehlikeler söz konusu olmamaktadır. Ba-
tılı araştırmacılar, mensubu oldukları din ve bu dinin peygamberi ile 
ilgili söz söylerken bile pek çok hassasiyeti bir kenara bırakıyorken; 
İslam ve Hz. Muhammed söz konusu olduğunda da konuya bağımsız 
bir şekilde yaklaşmışlardır; hatta adab ve erkana uymaya gerek duy-
madan akıllarına her düşeni kaleme aldıkları da vaki olmuştur. 

Bahsi geçen her iki taraf da ilmî açıdan yanılgıya düşmüş; sevgi ve 
saygıdan kaynaklanarak aralanmayan perdeler, İslam’a ilgi duyma-
ya başlayan ve yorum yaparken önünde hiçbir set bulunmayan batılı 
araştırmacılarla karşılaşılınca ayağımıza dolanmış; gerek duyup ge-
liştirilmeyen argümanların eksikliği hissedilmeye başlanmıştır. İşte, 
karşılaştırmasını yapacağımız Caetani ve Köksal, eserlerinde bu usul 
sorununu öne çıkaran örneklerdir. 

2. İtalyan Oryantalist Leone Caetani

Oryantalistlerin İslami konulardaki araştırmaları üç dönemde in-
celenebilir; 

1) Oryantalizmin ortaya çıkışından XIX. yüzyıla kadar yapılan 
çalışmalardır. Haçlı ruhunun tesirinin en yoğun olduğu dönemdir ve 
Hıristiyanlık bilinci içinde, tam bir saldırı biçiminde gerçekleşmiştir.4

2) XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın ilk dönemlerindeki çalışmaların 
daha ılımlı olduğunu, ancak yine İslam’da bir eksik arama çabasının 

4  Mehmet Azimli, ‘Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları: Asım Köksal Örne-
ği’(Mehmet Görmez, ‘‘Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktör-
ler Üzerine’’, İslamiyat, C. 3, s. 1, Ankara 2002.)
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sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu dönemde bilimsel prensiplere riayet 
edilen orijinal çalışmalara rastlanılmaktadır.5

3) Son dönem olarak niteleyebileceğimiz çağdaş araştırmacılar 
ise, genel olarak objektiftir ve oryantalizm tam akademik bir hüviyet 
kazanmıştır. İdeolojik ve dini yaklaşımlar azalmıştır.6

Dönem olarak bir sınıfa dahil edeceksek, Caetani, ikinci grupta 
yer almaktadır. 

Hayatı ve İslâmî İlimlere Olan Merakı: 1869 Roma doğumlu 
olan Leona Caetani, soyu Ortaçağ’a kadar giden bir aileye mensup-
tur. Babası Antikçağ edebiyatı ve Dante uzmanı ünlü bir bilim adamı 
ve aynı zamanda 1896’da İtalya Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Roma 
Üniversitesi’nde edebiyat tahsili yaparken İslam dünyasında olup 
bitenlere yakınlık duyarak Farsça ve Arapça öğrenir. Eğitimini ta-
mamlayınca akademik alanını İslam Tarihi olarak belirlemiş ve başta 
Arapça olmak üzere pek çok yazma ve basma eser oluşan zengin bir 
kütüphaneye sahip olmuştur. İslami kaynakları daha yakından tanı-
mak için de Hindistan, İran, Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye, Lübnan 
ve İstanbul’a giderek birçok yazma toplayarak  1924’te Müslüman 
milletlerin tarih, din ve kültürlerini araştırmak için bir vakıf kurmuş-
tur.  Bu sırada siyasetle de ilgilenen Caetani ülkesinde yaşadığı siyasi 
sorunlar sebebiyle, İslam Tarihi adlı eserini tamamlayamadan, zengin 
kütüphanesi ve servetini kurduğu bu vakfa bağışlayarak Kanada’ya 
mülteci olarak gitti ve orada öldü. 7

Eserleri: Aşırı pozitivist görüşlere sahip olan Caetani, çağdaşı dü-
şünürlerden etkilendi ve fikirlerini İslam dünyası ve İslam tarihi üze-
rine kaleme aldığı ilmî yazılara da yansıtarak çeşitli tepkilere maruz 
kaldı. Caetani’nin her konuyu mantığa dayatarak çözmeye kalkışması 
büyük bir kusur sayılmış ve kendisi bu bakımdan gerçek bir şarki-
yatçı kabul edilmemiş, edebiyat ve hadis ilimlerine yeteri kadar eğil-
mediği için de tenkit edilmiştir. 750 yılına kadarki dönemi ele alan 
geniş bir İslam kronolojisi bulunmaktadır. 1905-26 yılları arasında 

5  Mehmet Azimli, ‘Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları: Asım Köksal Örne-
ği’(Selahattin Sönmezsoy, Kur’an ve Oryantalistler, Ankara 1998, 28 vd.)

6  Mehmet Azimli, ‘Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları: Asım Köksal Örne-
ği’(M. Hamdi Zakzuk, Oryantalizm, çev. Abdülaziz Hatip, İzmir 1993.)

7  Mahmut H. Şakiroğlu, ‘‘Leone Caetani’’, DİA, (İstanbul: TDV, 1992), C.VI, s. 544.
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Milano ve Roma’da on cilt halinde yayınlanan İslam Tarihi, Peygam-
ber hayatından hicretin kırkıncı yılına kadarki bölümü içermektedir. 
Eser çok geniş bir malzemeye sahiptir; Caetani, bir komisyon halinde 
çalışan genç İtalyan araştırmacıların hicretin her yılı için İslam kay-
naklarından yaptıkları tercümelere dayanarak yazıyor, müsveddeleri 
de Lammens, Horowitz gibi şarkiyatçılara gönderip onların da görüş-
lerini alarak gerekli düzenlemeleri yapıp çalışmasına son şeklini ve-
riyordu.  Atatürk’ün okuduğu kitaplar listesinde olan bu tercümenin 
yayımlanmayan müsveddeleri Türk Tarih Kurumunun yazma eserler 
bölümünde bulunmaktadır. Türk araştırmacılar, diğer araştırmaların-
dan habersiz sadece bu araştırmayı dikkate alarak Caetani’yi anlama-
ya çalıştıkları için hataya düşmüşlerdir.8 DİA’da Caetani maddesini 
kaleme alan Mahmut Şakiroğlu, Asım Köksal’ın da esas fikirleri 
ihtiva eden eserlerini okumadığı için Caetani’ye olan tenkitlerinin 
yetersiz kaldığını söyler. 

Her iki ismi, kendilerini geliştiren dönem ve ilmi gelenekleri açı-
sından ele almak gerektiğinden, çalışmamızın sınırlarını aşmayacak 
şekilde, Asım Köksal’ı yetiştiren İslam tarihçiliğini ve gelişimini 
yüzyılları tarayarak hatırlamakta fayda görülmektedir.

3.İslam Tarihi’nin Dünü - Bugünü

İslam dünyasında tarihçilik, Siyer ve Megazi tarihçiliği ile başlar. 
İlk dört halife, İslam tarihi malzemesinin muhafazasına büyük önem 
verdiler. Sonraki halife Muaviye b. Ebu Süfyan, umûmî tarihe yakın 
ilgi duydu, tarih kitaplarını Arapça’ya nakleden özel bir idari bir ku-
rum tesis etti.  Hicri II. yüzyılın başında, gerek kabile, neseb ve an’a-
nelerine vakıf olan ravilerin, gerekse şiir ve ensab haberlerini ihtiva 
eden kitapların varlığından haberdarız.9 

Hicri II. yüzyılın ortalarından itibaren, bazı tarihi ve dini mese-
lelerle ilgili rivayetler toplanmaya ve birbiriyle alakalı bir şekilde 
kitaplar yazılmaya başlandı. Eban b. Osman, Urve b. ez-Zübeyr, Me-
gazi’ye dair kitaplar telif ederlerken, Ebu Mihnef ve Seyf. B Ömer, 
İslam’ın ilk devir tarihiyle ilgili monografiler meydana getirdiler. Bu 
şekilde, siyer ve megazi türünden eserlerle devam eden tarihçiliğe, 

8   Mahmut H. Şakiroğlu, ‘‘Leone Caetani’’, DİA,(İstanbul: TDV, 1992), C.VI, s. 544.
9  Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine,DİB Yay., Ankara 1991, s.61.
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hadis senetlerinin tesbiti ve ravilerin hal tercümelerinin bilinmesi ih-
tiyacı ile Tabakat ve Teracim kitapları da dahil edildi. Muhammed 
b. Sa’d’ın Tabakatu’s-Sahabesi ile İbn Kuteybe’nin Tabakatu’ş-Şua-
ra’sı en eski tabakat ve teracim kitaplarıdır. Üçüncü nesil Müslüman 
tarihçilerin araştırmalarında sahalarını genişlettiklerini görüyoruz. 
Artık sadece siyer-megazi sınırı içinde yazmadılar; Vakıdi, senelere 
göre tertib edilen Tarih’ul-Kebir adında bir genel tarih kitabı yazdı. 
Böylece, temelde hadisten doğan bir tarih ilmi, kendine has an’ane-
vi sunuş tarzını koruyarak dilciler tarafından muhafaza edilen tarihi 
malzemeyi de sahasına almaya yöneldi.  

Abbasiler devrindeki tercüme hareketinden, İslam tarihçiliği de 
nasibini aldı. Tercüme edilen eserler genellikle Rumlar, Farslar, Ya-
hudiler ve Hıristiyanlarla ilgiliydi. Böylece, Fütuh ve Peygamber-
ler Tarihi İslam tarihine eklenerek, İslam tarihçiliği genel tarihçiliğe 
doğru gelişti.10

Hicri II. asır seçkin tarihçilerin yetiştiği bir devirdi, h. III. asır 
ise İslam tarihinin altın devridir. İlk kağıt imalathanesinin tesisi ile 
İslam araştırmaları ve tarihçilik yeni boyutlar kazandı. Bu yüzyılın 
ortalarında artık sistemli tarih yazıcılığı başladı. Hicri IV. asır tarihçi-
lik açısından olgunlaşma devriydi ve gelişme devam etti. Taberi gibi 
isimlerden çok değerli eserlere sahip olundu.  Hicri III. ve IV. asırlar 
İslam tarihçiliğinde bir dönüm noktası oldu. Bu devrin ünlü tarihçile-
ri, İslam tarihinin bir bilim dalı olarak gelişip yerleşmesinde önemli 
rol oynadılar. Taberi IV. asırda, Kitab-u Ahbari’r-Rusül ve’l-Muluk 
adındaki meşhur klasik metodlu tarih kitabını meydana getirdi. 

Hicri V. asırda umumi ve milli tarihler yazılmasına devam edil-
di, ancak H. VI. asırda vakanuvislikte, yaratılışla başlayan insanlık 
tarihçiliğinin veya İslam’la başlayan umumi tarihçiliğin yeniden re-
vaçta olduğu görüldü. Hicri VI. ve VII. yüzyıllarda hal tercümesi 
türünde tarih yazıcılığına önem verildi. Sonraki devirlerde Eyyubiler 
ve Memlukiler tarihçiliği teşvik ettiler ve tarihçileri himayelerine 
aldılar. İbn Haldun, es-Suyuti, İbn Hacer el-Askalani H. VIII. Ve IX. 
asrın ünlü tarihçileridir.11

10  Hizmetli, a.g.e., s. 62- 64
11  Hizmetli, a.g.e., s. 66-67.
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Hicri IX. yüzyılda İslam tarihçiliği, ünlü sosyolog ve tarihçi İbn 
Haldun ile yeni bir devreye girdi. Geleneksel metodla yapılan en eski 
İslam tarihi kitaplarını ve yazarlarını sert bir dille eleştiren İbn Hal-
dun, tarihçilikte yeni bir çağ açtı. İslam tarihçiliğinin tenkit usullerini 
tespit etti, ilk defa tarih metodolojisi ve tarih felsefesi konularını müs-
takil olarak ele aldı.12 

16. asrın sonlarından itibaren İslam ilimlerinde görülen taklitçilik 
hareketi tarihçilikte de kendini gösterdi. Taklitçi tarihçiler, yazdıkla-
rında öncekilere uydular, geçmiş milletler ve devletlere dair haberleri 
kuru kuruya naklettiler; olayları sosyal, ekonomik, kültürel ve öteki 
illetlerinden soyutladılar. Anlatıla gelen haberleri aynen tekrarladı-
lar, anlatılması ve açıklaması kendilerine zor geldiği, taklit sınırlarını 
aşan bir konu olduğu için sonraki çağların olaylarını ve o çağlarda 
yaşayan toplulukların durumlarını söz konusu etmediler.13 

İslam âleminin 17. yüzyıldan itibaren tarih ve ilmi olgunlaşmaya 
ayak uyduramayarak, kurum ve kuruluşlarını yenileyemeyerek bir 
çöküntü dönemine girmesi, uygarlaşma yolunda gereken ilerlemeyi 
yapamaması, sebepsiz yere ilmî hakikatlere sırt çevirmesi, tenkit ve 
tahlile dayalı ilmî eserler vücuda getirememesi, Batı’nın ilmen, fikren 
ve fiilen dünyada hâkimiyeti ele geçirmesine ve Müslüman toplumu 
güdümüne almasına, onlara çeşitli yollardan saldırmasına sebep oldu. 
Artık, İslam ülkeleri siyasi, fikri, iktisadi ve kültürel yönlerden Batı’nın 
peyki durumuna düştüler. Öyle ki, milli ve manevi değerlerini ihmal 
eden hatta onları geri kalışlarının sebepleri görerek zararlı faktörler 
sayan; tarihi hakikatleri batılı yazarların kitaplarından öğrenen ve 
onların fikirlerinde gören yeni bir taklidçi tarihçi türü ortaya çıktı. 
Batı hayranı ve taklidçisi olan bu araştırıcılar, tahkik edilmesi icab 
eden vak’aları incelemediler, Batılılar’ın gözlüğü ile görüp geçtiler, 
öz değerlerini de yine yabancıların ufkundan bakarak değerlendirme 
yoluna gittiler, tarihi hadiseler ve onlara imzasını atanlar, tahrif 
edilerek takdim edildiler.14 

Görüldüğü üzere, Müslümanlar tarih alanında çok emek sarfedip 
çok sayıda eser vücuda getirdiler ancak bu yüzyıla kadar bunlar birbi-
rinin tekrarı idiler ve rivayetten öteye geçmemekteydi.

12  Hizmetli, a.g.e., s. 67.
13  Hizmetli, a.g.e., s. 68.
14  Hizmetli, a.g.e., s. 68, 69.
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Bununla birlikte XIX. ve XX. yüzyıl İslam dünyasında tarihçilik 
açısından en kaydadeğer çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Genel 
tarihler, dinler ve medeniyet tarihleri, düşünce ve felsefe tarihleri ya-
zıldı. Muhtasar ansklopedik tarihler meydana getirildi. M. Şemseddin 
Günaltay, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Fuad Köprülü isim-
leri bu açıdan önem arzetmektedir. Türkiye’de yapılan İslam tarihi 
çalışmaları da bu gelişime uygun bir şekilde günümüze intikal etti. 15

Her tarihçiyi, mensubu olduğu millet ve içinde bulunduğu kültürel 
çevrenin de gelişim aşamalarını dikkate alarak değerlendirmek icab 
eder. Asım Köksal ve tarihçiliği de işte bu arka planın bir ürünüdür.

Asım Köksal; Hayatı ve Reddiye’yi Kaleme Alış Serüveni

Hayatı: Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Cumhuriyet Döne-
mi’nde yetişen Asım Köksal, 1913 yılında Kayseri’de dünyaya gel-
miştir. Resmi olarak orta ve yüksek tahsil görmemiş,16 Develi Numu-
ne mektebinde ilk öğrenimini tamamlamıştır. Çocukluk yılları savaş 
ve yoksulluk içinde geçmesine rağmen, kendini yetiştirmek için çaba-
lamıştır. Velayet sahibi olarak bilinen dedesinin katıldığı ilim meclis-
lerinde bulunmaktan büyük haz almıştır. Kayseri ulemasından Develi 
müftüsü merhum İzzet Efendi’den medrese usulüne göre Mukaddi-
mat-ı Ulema (Ön bilgiler) tahsil ettikten sonra Ankara’ya gelerek, 12 
sene boyunca son dönem kadirî şeyhlerinden İbrahim Ethem Efen-
di’nin derslerine devam ederek kendilerinden icazet aldı. Safahat’tan 
etkilenerek dini manzumelere duymaya başladığı ilgi, daha sonra ilmi 
çalışmalara ve özelde de Hz. Peygamber dönemine yönelmiştir.  Bir 
ara, Ezher’de okumayı kafasına koymuşsa da muvaffak olamamış ve 
ilim öğrenmeye olan azmini kendi çabalarıyla sürdürmüştür. Daha 
sonra, resmi kurumlarda eğitim görmeyişinin kendisi için daha hayır-
lı olduğunu vurgulamıştır. 12 yıllık eğitim döneminde, nakli ilimler 
sahasında kendini geliştirmişse de medrese eğitiminin tüm aşamala-
rından geçtiği söylenemez. Diyanet işleri Başkanlığının açtığı bir im-
tihanı kazanmasıyla birlikte 1933’te memuriyete başlayarak emekliye 
ayrıldığı 1964 yılına kadar toplam 30 yıl hizmet eden Asım KÖK-
SAL, son olarak Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu Aza Baş 

15  Hizmetli, a.g.e., s. 68, 69.
16 M. Asım Köksal Hoca ile Kaetani’ye Reddiye’yi, İslâm Tarihi’ni ve Sünnet Aleyhtarlığını Ko-

nuştuk: “Cehâletin Cür’eti”  başlıklı, Eylül 1992 tarihli röportaj için bkz. http://dergi.altino-
luk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d079s010m1
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Muavinliği görevini sürdürüyordu. Görevde iken, her hafta başkanlık 
adına yaptığı dinî-ahlakî radyo konuşmaları halk tarafından ilgiyle ta-
kip edilmiş; Amerikalı bir avukatın başkanlığa sorduğu 23 ilmi suali 
Asım Köksal’ın cevaplamasına karar verilerek, bu cevaplar Müşave-
re Kurulu adına yayımlanmıştır. 30 yıllık bir iş yaşamının ardından 
İslam Tarihi’ni yazabilmek için emekli olmuştur.17

Asım Köksal’ın Tarihçiliği: Kaynaklarda kısa geçilmiş konuları 
ayrıntılı bir şekilde inceleyen Köksal, ilk Müslümanların Dar’ül-Er-
kam’a giriş tarihi, Hz. Ömer ve Amr b. Abese’nin müslüman oluş 
sırası gibi bazı konular hakkında klasik kaynaklardan aktarılan bilgi-
lerin doğru olmadığını tespit etmiştir.18 Onun ilmi bir şahsiyet olarak 
tanınması, Caetani’nin İslam Tarihi’ni tenkit amacıyla yazdığı İsnad 
ve İftiralara Reddiye eserinden başka Pakistan’da düzenlenen Sire-
tü’n-Nebi yarışmasında birincilik ödülü kazanan İslam Tarihi eser-
leriyle olmuştur. Bir ömre sığdırdığı 35 eseri, müsteşriklere verilen 
cevaplardan tasavvufa hatta şiire uzanan sayısız konuya temas et-
mektedir. Öncelikle Caetani’ye cevap verme amacıyla kaleme sarılan 
Asım Köksal, daha sonra Mekke Devri’ni ve 10 cilt halinde Medine 
Devri’ni kaleme almıştır. Toplamda 18 ciltlik bu İslam Tarihi’ni, Hz.	
Hüseyin	ve Kerbela	Faciası,	Peygamberler Tarihi ve Pakistan	Kon-
feransları	adlı eserler takip etmiştir.

Reddiye’yi Kaleme Alışı: Köksal, Reddiye’yi kaleme almasının 
sebebi olarak İtalyan Müsteşrik Caetani’nin İslam Tarihi adlı eserini 
göstermektedir. Bu eser, Hüseyin Cahit Yalçın tarafından 1924 yılın-
da dilimize çevrilince, Caetani’nin görüşlerinden etkilenen bir ke-
sim ortaya çıkmıştır. Bu kişilerden biri de Asım Köksal’ın çocukluk 
arkadaşı, Kayseri Ceza Reisi vasıtasıyla tanıştığı Halk Parti’li eski 
milletvekillerinden Mustafa Coşkun’dur. Coşkun, Kayseri’de tanış-
tırıldıkları bir ortamda, Asım Köksal’a okuduğu bu tercüme eserle 
ilgili tespitlerini ve müellifin aleyhindeki bazı iddialarla ilgili soruları 
bulunduğunu beyan eder. Coşkun, Caetani’den oldukça etkilenmiştir, 
neredeyse tüm fikirlerini ezberlemiş ve dünyada ona cevap verecek 
bir İslam aliminin olmadığını da söylemiştir. Asım Köksal, tüm soru-
lara cevap vermesine rağmen arkadaşını ikna edemese de, etrafa top-
lanıp bu ortama dahil olan kalabalık Asım Köksal’ın cevaplarından 
tatmin olduğunu bildirmişlerdir. 

17  Bk. Selma Polat, Mustafa Âsım Köksal’ın Hayatı Eserleri ve Tarihçiliği, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Ankara, 2001.

18  A. Cüneyt Köksal, ‘‘Mustafa Âsım Köksal’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), 
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002), c.XVI, s. 236.
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Eski bir milletvekilinin, tercüme bir eserden etkilenerek beş vakit 
namazı bile reddeden görüşler için kendisini dört saat soru yağmu-
runa tutmasının ardından, böyle birinin üniversite hocası olduğunda 
oluşturacağı tahribatı hesap eden Köksal, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’na müracaat eder. Başkanlıkça toplanan heyet, o güne dek herhan-
gi bir müsteşriğe İslam aleminden cevap verilmediğini tespit ederler. 
Heyet maddi manevi imkansızlıklar nedeniyle ortaya bir iş çıkarama-
dan dağılınca Asım Köksal, kendi ifadesiyle El	içinde	vasiyet	ettik,	
ölmesek	olmaz diyerek, Reddiye’yi kendisi yazmaya karar verir ve 
beş yıl içinde eseri tamamlar. Basıldığı zaman, bir çok yerden takdir 
alan Reddiye 30 yıldır Caetani’ye cevap vermesi beklenen İslam ale-
minin sesi olmuştur. Asım Köksal, Reddiye’yi hazırlarken oldukça 
zor zamanlar geçirdiğini, ciddi sıhhat problemleri yaşadığını hatta bir 
ara bu işin peşini bırakmaya karar verdiğini belirtiyor; ancak İbn Ab-
bas’ı rüyasında görerek iltifatlarına mazhar olunca, bu yeni manevi 
destekle bir hamle daha yapıp eseri tamamlıyor. Eser bitip, basım aşa-
masına gelindiğinde sağlık sorunları yeniden nüksediyor ve doktorla-
rın yüzde onluk yaşama ihtimali olduğunu söylediği günlerde sürekli 
şu duayı yapıyor; “Ya Rabbi ömrüm tükendiyse şu kitabın içinden 
kim çıkacak. Bunu tebyiz edip bastırıncaya kadar müsaade et, ondan 
sonra ne yaparsan yap”. Yine yazım aşamasında kendisini derinden 
üzen bir diğer husus da, Avrupalıların bilgileri az olsa da makul ve 
dürüst düşünebilirler inancının yok olması. Bir	 insanın	ahlâken	bu	
kadar	alçalabileceğini	hiç	bilmiyordum, diyor. Beş yıl boyunca Cae-
tani ile hemhal olmasının kendisi üzerindeki etkisi sorulduğunda ise; 
bu	şahıs	benim	ahlakımı	tek	hususta	bozdu,	en	dürüst	şahıs	dahi	olsa	
söylediği	ya	da	yazdığı	şeyin	aslını	görmeden	inanamaz	oldum	ama	
bu	durumdan	pek	de	memnuniyetsiz	değilim diyor.19

Caetani’nin İslam Tarihi ve Reddiye’de Ele Alınan Birkaç  
Husus

Reddiye’nin önsöz kısmında belirttiği üzere, Asım Köksal’ın hay-
ret ettiği esas nokta, Caetani gibi 20. Asrın büyük tarihçilerinden gö-
rülen birinin tezadlar ve birbirini tutmayan mütalealarla dolu eserinin 
mütercim Hüseyin Cahid Yalçın tarafından Avrupa	menşeli	İslam	Ta-
rihleri	arasında	en	mükemmel	ve	mümkün	olduğu	kadar	bîtarafâne	

19  M. Asım Köksal Hoca ile Kaetani’ye Reddiye’yi, İslâm Tarihi’ni ve Sünnet Aleyhtarlığını 
Konuştuk: “Cehâletin Cür’eti”  http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&Makale-
No=d079s010m1
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ve	hayırhâhâne yazılmış bir	çalışma20 olarak lanse edilmesidir. Kök-
sal, bir tarihin mükemmel olabilmesi için kaynaklarının sağlam, na-
killerinin vesikalarına mutabık, tahlil ve muhakemelerinin ilmi usul 
ve kaidelere uygun ve isabetli olması, indî hüküm ve mütalealardan, 
tezat ve tenakuzlardan, her türlü tarafgirlikten, garazdan azade bu-
lunması icab ettiğini belirtmektedir.21 Ayrıca Köksal, Hıristiyan bir 
tarihçinin bîtaraflığından anlaşılması gereken mananın, hiçbir tarafı 
iltizam etmemek, yani Hıristiyanlık gayreti gütmemek, Müslümanlığı 
Hıristiyanlık tesiri altında mütalea etmemek olduğunu belirtir. Ha-
yırhâhlıktan anlaşılan mana ise, İslamiyet ve Müslümanlar hakkında 
iyi niyet beslemek, Müslümanların iyiliğini temenni etmek, kusurla-
rını hoş görmekten ibarettir. Hal böyle iken, eserinde açıktan açığa 
Hıristiyanlık propagandası yapan, İslamiyet’i Arabistan’da meydana 
çıkan ve ateş ve kılıçla intişar eden bir tehdid-i tahrib olarak tanım-
layan, Peygamberimizi dünyayı ele geçirmek hırsıyla ortaya atılmış 
bir maceraperest, Müslümanlığı bu iş için siyasi bir alet, Kur’an’ı da 
Peygamberimizin Allah’a isnad etmek istediği kendi sözleri olarak 
gören Caetani’nin telakkilerinde, maalesef bîtaraflık ve hayırhâhlıkla 
bağdaşacak bir cihet görülememektedir.22

Taassup, hangi noktada olursa olsun, zararlıdır, mezmumdur. İn-
san, herhangi bir fikre ve kanaate sahip olabilir ve ona bağlı da kala-
bilir. Fakat bu bağlılık hak ve hakikatı ayaklar altına alacak, karşısın-
dakileri çiğneyecek bir dereceye vardırılacak olursa, kendisine ‘dur’ 
denileceği muhakkaktır. Caetani de şüphe yok ki bir Hıristiyandır ve 
pek tabii olarak Hıristiyanlığa bağlıdır; buna hiç bir diyeceğimiz yok-
tur. Fakat iş Müslümanların tarihini yazmaya geldi mi, Müslüman-
ların kendisinden birçok şey istemeye hakkı vardır. Müslümanların 
isteği elbette İslam’ın medh-ü sitayişine dair değildir ki Caetani de 
mukaddimesinde bunu peşinen hatırlatıyor; ancak tarihlerini yaz-
mak istediği Müslümanların mukaddesatına olsun küfür etmemek 
edeb ve nezaketini beklemek hakları da yok mudur?23 Caetani’nin 
Müslümanların hadis ravileri ve rivayetleri hakkında usul ve kaide-
lere Müslüman bir ilahiyatçı gibi riayet edemeyeceğini kabul etsek 
bile, modern tarih intikadına olsun, riayet etmemesi kabul edilebilir 

20  Bkz. M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi-Reddiye, s.8.
21  Bkz. M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi-Reddiye, s.12.
22  Bkz. M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi-Reddiye, s.11.
23  Bkz. M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi-Reddiye, s.9.
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bir durum mudur? Yani, Caetani’nin vakıaya bir Avrupalı ve bir alim 
gözüyle bakmış olması da, kendisini düştüğü tenakuzlarında, işlediği 
hata, yaptığı tahrif ve tecavüzlerinde mazur gösterebilecek makul ve 
makbul sebeplerden değildir.24

Köksal, Caetani’nin eserini incelerken hemen her sahife ve satır-
da bir hata ile karşılaştığını belirtir; bunların ya kaynaklardan nak-
ledilirken yapıldığını ya da apaçık yanlış anlamadan ileri geldiğini 
tespit etmiştir.25 Caetani’nin üslubundan duyduğu rahatsızlığı hemen 
her cümlesinde ifade eden Köksal, zaman zaman müellifin şahsına 
duyduğu hiddeti dile getirmekten geri durmamıştır. Nitekim, her iki 
tarihçi karşı karşıya gelemeseler de eserleri karşılaştırıldığında orta-
ya çıkan manzara polemik türünde bir diyalogdan öteye geçememiş, 
bilimsel olmayan bir üslup ve imalar ile kaleme alınan eserler okuyu-
cuda ilmi değil de şahsi bir tartışma intibaı uyandırmıştır.26

Köksal, konuyu akidevi bir boyuta da taşıyarak başta mütercim 
Hüseyin Cahid Yalçın olmak üzere, Caetani	 tarihiyle	akidesi	bozu-
lanlar,	Reddiye	ile	bozulmuş	akidelerini	düzeltebilecekler	mi, diye so-
rarak kaygısını dile getirir.27 Köksal eserinde, Caetani’ye yerinde ve 
uygun cevaplar verdiği gibi zaman zaman da geleneğimizde yaygın 
olan anti-oryantalist önyargının tesirinde kalarak şartlı bir tavır 
takınmış ve bunu çalışmasına yansıtmıştır.28 Bu ifadelerin bilimsel 
bir eserde yer alabilecek hitap şekli olmadığı açıktır. Muhatabı ne tür 
karalamalarda bulunursa bulunsun bir bilim adamının her halükar-
da tepkisellikten ve gayr-i ilmi ifade tarzından uzak durması gerek-
mektedir. Bu ifade tarzı, konuyla yakından ilgilenen Müslümanların 
öfkesini bir nebze dindirmişse de Köksal’ın kaynaklar bakımından 
zengin bu  değerli çalışmasına gölge düşürmüştür. Bugün, örneğin 

24  Bkz. M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi-Reddiye, s.10.
25  Bkz. M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi-Reddiye, s.17.
26  Mehmet Azimli, Asım Köksal’daki bu üslup sorununun zaman zaman hakarete vardığını 

düşünmektedir. Caetani’ye verilen cevaplar bilimsellikten ziyade, polemik türünde ve şah-
siyete yönelik bir şekilde sunulmaktadır. İslam’ı savunma gayreti ile maalesef, ..Caetani’nin 
ipliğini pazara dökeceğiz, ..Caetani olanı olmamamış gibi göstermekten utanmamıştır, ki-
tabını safsatalarla doldurduğu.., ona yaraşan inkar ve inatçı bir tutum.., ahlaki zaaf ve 
taassup.., Caetani’nin şerefsiz vazifesi.., azılı bir İslam düşmanı ve Ebu Cehil.. gibi ifadeleri 
kullanabilmiştir. Bkz. Mehmet Azimli, ‘Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları: 
Asım Köksal Örneği’, s. 5-6-7.

27 Bkz. M. Asım KÖKSAL, İslam Tarihi-Reddiye, s.8.
28  Bkz. Mehmet Azimli, ‘Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları: Asım Köksal 

Örneği, s. 5.
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uluslar arası bir sempozyumda, Reddiye’den derlediğimiz cümle-
lerle İslam tarihini savunmamız mümkün görünmemektedir. Olması 
gereken, Caetani’nin yanlış ve saptırmalarını, bilimsel bir yöntem-
le ortaya koymaktır. Aynı zamanda, Caetani’nin kullandığı üslup da 
eleştirilmeli, ancak kesinlikle aynı ile karşılık verilmemesi gerektiği 
unutulmamalıdır.

Bunun yanı sıra Asım Köksal, bütün iddialara Caetani’nin iddiala-
rına delil olarak gösterdiği kaynakları dikkate alarak cevap vermek-
tedir. Ayrıca Caetani’nin Arapça’dan tercüme ederken yaptığı yanlış 
çevirileri de düzeltmektedir. Caetani ravilerin güvenilirliği ve rivayet 
usulü hakkında hadis ilminin zayıf esaslara dayandığını iddia etmek-
tedir. İbn Abbas ve Ebu Hureyre’nin naklettikleri hadislerin güvenilir 
olmadıklarını ileri sürerek örnekler vermektedir. Beş vakit namaz ve 
Cuma namazı hakkında Kur’an’da bir talimat olmadığını, Mekke’de 
inen surelerde namazdan hiç bahsedilmediğini ileri sürmektedir. Ca-
etani ayrıca, Hz. Peygamber’in nesebinin şüpheli olduğu, asıl adı-
nın malum olmadığı, Haşimi değil onların evladlığı olduğunu iddia 
etmektedir. Her iki eseri de tarafsızca okuyan kişi, Asım Köksal’ın 
açıklamalarıyla kafasında oluşan tüm soru işaretlerini giderebilir gö-
rünmektedir.

Sonuç

Medrese usulü bir eğitim alması sebebiyle, Asım Köksal’ın mo-
dern tarih kriterlerine uygun bir tarih yazım metodu benimsemedi-
ğini söyleyebiliriz. Aslında, Reddiye’yi kaleme aldıktan sonra tarihi 
eserler vermeye başlamıştır. Karşılaştığı kesim, Caetani’nin saldırgan 
üslubuyla galeyana gelmişken; çarpıcı ve etkili olmayan, sade ve aka-
demik bir dille yeniden ikna edilebilir miydi? Köksal, akademik bir 
eser ortaya çıkarma kaygısı taşıyor muydu; yoksa bu yükü tek başına 
omuzlanmış biri olarak elinden geleni, hatta fazlasını mı yapmıştır? 
Nitekim 30 yıldır resmi bir şekilde cevap verilmeyen iddialar, Kök-
sal tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına götürülen öneri ile ilk defa 
ciddiye alınmış ve bir heyet oluşturulmuştur. İlerleyen yaşına ve sağ-
lık sorunlarına rağmen, heyetin başlayamadığı bu çalışmayı tamam-
lamak Köksal’a düşmüştür. Bu tenkitlerin dışında incelendiğinde ise, 
Reddiye Caetani’nin eserine cümle cümle açıklık getirmekte, en kü-
çük detayların bile gözden kaçırılmadığı gözlemlenmektedir. Ayrıca 
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eser, istifade edilen kaynaklar açısından göz doldurmakta ve bir tane 
bile çağdaş ve yabancı kaynağa rastlanmamaktadır. Köksal’ın ilk dö-
nem İslam Tarihi kaynaklarına ve Arapça’ya vukufiyeti ortadadır. 

Son olarak, merhum Asım Köksal’a Allah’tan rahmet diliyor, ken-
disinden beslenerek daha tatmin edici çalışmalara imza atabilmeyi 
Allah’tan niyaz ediyorum.
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“MİCHAEL COOK’UN KUR’AN HAKKINDAKİ GÖ-
RÜŞLERİ”

ESRA NUR MADENCİ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4.sınıf,

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

1.GİRİŞ

Batı’da İslam dini ve onun kaynakları hakkında pek çok çalışma 
yapılmıştır. Bu alanda çalışma yapanlardan biri Oryantalist Micha-
el Cook’tur. Michael Cook’un Kur’an hakkındaki görüşlerine geç-
meden önce oryatalizmden, bir oryantalist olarak Michael Cook’tan, 
onun hayatı ve eserlerinden söz edeceğiz.

Oryatalizm nedir?

Oryantalizm deyince ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüpesiz 
Edward Said ve onun bu alana büyük etkisi olan eseridir. Doğulu 
bir entelektüel olan Edward Said, Oryantalizm adlı eseriyle tefekkür 
dünyasına adını duyurmuştur. Bu açıdan onun bu eserinde, dikkat çe-
kici bir unsur olarak, oryantalizm tanımları orijinal ve özgün tasvir ve 
tasavvurları içinde barındırmaktadır.1

1  Bayram Çetinkaya, Batı’daki ‘Sürgün’ Doğulu/Yabancı Edward Said’in Gözüyle Oryantalizm 
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Antropolog,	 sosyolog,	 tarihçi	 yahut	 dilbilimci	 olsun,	 özel	 yahut	
genel	bir	açıdan	Şark’ı	öğreten,	yazıya	döken	yahut	araştıran	kimse	
Şarkiyatçıdır	(Oryantalist)	ve	yaptığı	şey	Şarkiyattır	(Oryantalizm).	
Daha	geniş	manasıyla	Oryantalizm	‘Doğu’	ile	‘Batı’	arasında	onto-
lojik	ve	epistemolojik	ayırıma	dayalı	bir	düşünüş	biçimidir.	On	seki-
zinci	yüzyıl	sonlarını	kabaca	belirlenmiş	bir	başlangıç	noktası	kabul	
edersek,	Oryantalizm	Şark	ile	uğraşan	toplu	müessesedir;	yani	Şark	
hakkında	hükümlerde	bulunur,	Şark	hakkındaki	kanaatleri	onayından	
geçirir,	 Şark’ı	 tasvir	 eder,	 tedris	 eder,	 iskan	 eder,	 yönetir; kısacası	
‘Doğu’ya	 hakim	 olmak,	 onu	 yeniden	 kurmak	 ve	 onun	 amiri	 olmak	
için	‘Batı’nın	bulduğu	bir	yoldur.2

Said’in işaret ettiği gibi Oryantalizm’in hem akademik bir yönü, 
hem sömürge faaliyetleriyle bir ilişkisi, hem de dinî ve kültürel bir 
veçhesi bulunmaktadır.3 İslam’ın doğuşu, yükselişi ve Emevîler 
dönemi Arap fetihlerini içine alan erken dönem İslam tarihiyle il-
gilenen Batılı yazarlar, şu ana kadar geniş çaplı bir literatür ortaya 
koymuşlardır. Her geçen gün bunlara bir yenisi daha eklenmektedir. 
Bu eserlerde birbirinden farklı metodolojik yaklaşımların sergilendiği 
muhakkaktır. Şu ana kadar Batı’da yapılan erken dönem İslam tarihi 
çalışmalarında genel anlamda teolojik-polemiksel, tasviri, tarihsel-e-
leştirel ve revizyonist diye adlandırabileceğimiz dört farklı yaklaşı-
mın ön plana çıktığı göze çarpmaktadır.4 

Yaptığımız bu çalışmada eserini incelediğimiz Michael Cook’un 
revizyonist yaklaşımın temsilcilerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu 
yüzden revizyonizmi tanımlamak Michael Cook’u anlamamızda fay-
dalı olacağı kanaatindeyiz.

Revizyonizm

Bir tarih terimi olarak revizyonizm (historical revisionism), her-
hangi bir zaman dilimi, şahıs veya yer hakkında genel kabul görmüş 

“Öteki”nin Tanımlanması
2  Edward W. Said, Oryantalizm: Sömürgeciliğin Keşif Kolu, trc: Selahattin Ayaz. (İstanbul: 

Pınar Yay., 2.Baskı,1989) s.15-16.
3  Yücel Bulut, Oryantalizm’in Kısa Tarihi, Küre Yayınları, s. 8
4  Yaşar Çolak “Batı`da İslam Tarihinin Erken Dönemine İlişkin Farklı Metodolojik Yaklaşımlar 

John Wansbrough, Michael Cook-Patricia Crone ve Lawrence I. Conrad örneği (Dr)” On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, 
Samsun 2007
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paradigmalar (accepted pradigm) doğrultusunda gerçekleştirilen 
araştırmaların sonuçlarını reddetmek, yerine tamamen farklı açıkla-
malar getirmektir. Revizyonist tarihçilere göre; geleneksel çizgideki 
(mainstream) tarihçiler, ancak statükoyu muhafaza etmek suretiyle 
kendi varlık alanını inşâ ederler. Bu tür tarihçilerin tarih adına or-
taya koyabildikleri, tarihte hakikaten vuku bulmuş olaylar değil, ki-
şilerin geçmişte olanlar hakkındaki düşünceleri, kararları ve yorum-
larıdır. Bu yüzden, revizyonistlere göre, gerçeğe ancak statükonun 
sınırlarından kurtulmak ve yeni bir bakış açısı geliştirerek ulaşmak 
mümkündür. Revizyonizmin kıstası, yerleşik ve standart olana karşı 
kuşku duymak, onda radikal düzeltme ya da değişiklik yapmaktır.5  
1970’lerden itibaren aralarında Michael Cook’un da bulunduğu bir 
grup akademisyenle revizyonizm bir ekole dönüştürülmeye çalışıl-
mıştır. Bu akademisyenler, kaynaklar konusunda aşırı derecede kuş-
kulu tutum sergilemişler, İslam’ın doğuşunu ve erken dönemini çok 
farklı bir tarzda açıklamaya teşebbüs etmişlerdir.6 

Michael Cook’un Hayatı ve Eserleri

Michael Cook, Princeton Üniversitesinde Yakındoğu Çalışmaları 
Bölümünde tarih profesörlüğü yapmaktadır. Üniversiteyi Cambrid-
ge’de okumuş, ilk iki yılı İngiliz ve Avrupa tarihi, son iki yılı da Türk-
çe ve Farsça okuyarak değerlendirmiştir. Ardından Londra Üniversi-
tesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu’nda onbeş onaltıncı yüzyıl 
Osmanlı nüfus tarihi ile ilgili araştırmalar yapmış, daha sonra erken 
dönem İslam tarihine yönelmiş ve aynı yerde 1986 yılına kadar Orta-
doğu’yla ilgili ekonomi tarihi hocalığı görevinde bulunmuştur. Daha 
sonra Princeton Üniversitesi’ne geçmiş ve çalışmalarını İslam’ın do-
ğuşu ve İslam medeniyetinin gelişim tarihi üzerine yoğunlaştırmıştır.

Michael Cook değişik konularla ilgilenmesine rağmen, daha zi-
yade İslam Medeniyetinin teşekkülüyle ilgili yayınlar yapmıştır. Ve 
kendisi gibi revizyonist gruba giren erken dönem İslam tarihçilerin-
den Patricia Crone ile birlikte ortak çalışmalarda bulunmuştur.

Crone-Cook’un metodolojilerini, “İslam’ın doğuşu ve erken dö-
nem tarihini Müslüman kaynaklardan ziyade, yazılış tarihi itibarıyla 

5  Agt, s.47
6  Agt, s.49
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bu eserlere takaddüm eden gayr-ı Müslimlerce yazılan eserleri kulla-
narak yazmak” şeklinde basitçe tanımlamak mümkündür. Crone-Co-
ok, Batılı meslektaşlarının aksine, kaynakların edebi veya muhteva 
eleştirisine girmemekte, sadece harici kaynaklarda yer alan bilgilere 
dayanmaktadırlar. Nadiren de olsa uygun düşen yerlerde bazı İslami 
rivâyetlere itibar ettikleri görülmektedir.7

Michael Cook çalışmamızda ele aldığımız The Koran: A Very 
Short Introduction adlı eserinde Kur’an’ın yapısal özelliği, temel 
prensipleri, yorumlanması, toplanması ve tarihine ilişkin diğer konu-
lar hakkında bilgiler aktarmaktadır. Kitap Oxford Üniversitesi yayın-
larından çıkmıştır. Dört ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızda 
kitabın ‘Geleneksel Müslüman Dünyasında Kur’an’ başlıklı üçün-
cü bölümü üzerinde yoğunlaştık. İngilizce neşredilen kitabı, evvela 
Türkçeye çevirip, daha sonra üzerinde kısa bir değerlendirme yaptık. 

2. MİCHAEL COOK’UN KUR’AN HAKKINDAKİ  
GÖRÜŞLERİ

Geleneksel Müslüman dünyasında Kur’an bölümünde Cook, 
Kur’anı önce lafzen sonra da manaen ele almıştır.

Bir metni korumak için stratejiler başlığı altında düşünceleri;

Yazılı aktarımın güçlü olması için sözlü aktarımın da güçlü olma-
sı gerektiğini ifade etmektedir. Metnin yazıya dökülmüş yalın hali-
ne, ayet sonlarındaki işaretler, sure başlarındaki 2 satırlık çerçeveler 
gibi bir takım insan ürünü düzenlemeler yapıldığını söylemektedir. 
Sureleri adlandırmanın bir vahiy ürünü olduğunu düşünmez, insan 
müdahalesi olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca sure numaralandırma-
nın Müslümanlar tarafından benimsenen bir Batı âdeti olduğunu ifade 
etmektedir.

Michael Cook, Kur’anın Arapça ile ilgisi olduğu kadar, Arapça 
yazımıyla da yakından ilgili olduğunu söyler ve Arapça yazımı üze-
rinde durur. Ayrıca burada, kutsal kitapların -Kur’an-ı Kerim’de oldu-
ğu gibi- yalnızca bir dille yazılmadığını ifade etmektedir. 

7  Agt, s.114
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İslamın doğuşu zamanında Arapçanın yalnızca ünsüz harflerin ve 
birkaç ünlü harfin yazıda kullanıldığını söylemektedir. Örnek olarak 
da, ‘fil’ (elephant) kelimesinin ‘fiyl’ ya da ‘fayl’ şeklinde de okunabi-
leceğinden ve bunun önüne geçmek için seslerin ağızdan çıktığı şekil-
de yazıya dökülmesinin gerekliliğini belirtir.

Bir hakikat olarak Kur’an başlığı altında düşünceleri;

Kur’andan alınan referansların iki farklı türde kullanılabileceğini 
ileri sürer, bunlardan birincisi hayatı bütünleyen Kur’an alıntılarıdır.

Nahl	suresi/ 89	ayetten	yola	çıkar.	“Ayrıca	bu	Kitab’ı	da	sana,	her	
şey	için	bir	açıklama,	bir	hidayet	ve	rahmet	kaynağı	ve	müslümanlar	
için	bir	müjde	olarak	indirdik.”

Tanrının sözünün yalnızca kutsal değil, aynı zamanda bitmek bil-
meyen bir kutsal hakikatler bütünü olduğunu söyler ve bu hakikatle-
rin Müslümanların edebiyat ve hayatında birçok açıdan yer aldığını 
belirtir. Bu düşüncesine örnek olarak ‘Biz Allah’tan geldik, yine O’na 
döneceğiz’ ayetinin, sevilen birinin ölümü karşısında teselli amacıyla 
kullanımından söz eder. 

Kur’andan yapılan alıntıların ikinci olarak büyük ciddiyetsiz-
likle kullanabileceğini iddia eder. Kuzey Irak’ta Rey şehrinde genç 
bir alimle, daha üst düzey bir alim arasında geçen diyaloğun Kur’an 
ayetlerinin ifade tarzına, vurgu ve ahengine benzetilerek ciddiyetsiz 
bir biçimde kullanıldığını savunduğu teze örnek olarak verir. 

Bir başka örneğe aynen şu ifade ile başlar: “Kur’an referansla-
rı ciddi ölümcül olarak kullanılabilir.” Ve devam eder 1970’lerde 
Hyde Park yakınlarındaki bir metro, Arapça grafitiyle doluydu. Bu 
bir Şii’nin işiydi. Irak’taki Sunni Baas rejimin kınamak için 111.sure 
yani Tebbet Suresiyle yakarıyordu, orijinal ifadesiyle: “Every Baat-
hist man is an Abu Lahab, every Baathist woman is a carrier of fi-
rewood!” Yani her Baasçı adam bir Ebu Leheb, her Baasçı kadın bir 
odun taşıyıcısıdır.

Verdiği son iki örnekte gördüğümüz üzere Cook bir akademisyen-
den beklenen, tutarlı ve söylediğini destekleyen bir yaklaşım ortaya 
koymamıştır. 
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Cook’un Kur’anın muhtevasıyla ilgili ileri sürdüğü örneklerden 
bir başkası; Kur’an kıssalarında boşlukların olduğu iddiasıdır. Hikâ-
yeyi doldurmak için bazı detaylara ihtiyaç olduğunu söyler. Bakara 
Suresi 65.ayet; “Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyen-
leri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik.” Bu 
ayetin bir kıssa gibi ‘bir zamanlar…’ diye başlayabilecekken, Yahudi-
lerin cumartesi yasağını çiğnemesiyle başlamasını, Hz. Peygamberin 
Yahudileri utandıracak bir soruyla başlaması talimatı verildiğini iddia 
etmektedir. Tıpkı Yahudiler gibi Allah da bu hikâyeyi bilmekteydi 
ancak Allah bu ayetin bir bölümünün açıklamasını bize bırakmıştır. 
Oysa diye devam ediyor Cook, bir hikâye anlatıcıdan tamamının nasıl 
gerçekleştiğini bize anlatması beklenmektedir. Ayrıca insanların nasıl 
maymuna dönüştüğü ile ilgili de bilgi yoktur ve bu boşlukların mü-
fessirler tarafından doldurulması beklenmektedir. 

SONUÇ

Michael Cook ortak çalışmalar yaptığı Patricia Crone’la birlikte 
Kur’an hakkında ortak kanaate sahiptir. Onlara göre başlangıçta Ya-
hudi Mesîhî bir hareketi iken bundan uzaklaşarak bağımsız kimliğe 
kavuşan Müslümanlar, komşu din, kültür ve medeniyetler karşısında 
sağlam dini zemin edinmek için bir Kutsal Kitab’a ihtiyaç duymuş-
lardır. İşte elimizdeki Kur’an, bu ihtiyaca binaen Samiri Yahudilerin 
Tevrat anlayışı esas alınarak kompoze edilmiş ve Hz. Musa prototipine 
uygun olarak şekillendirilen Peygamber’e (Hz. Muhammed) indirilen 
vahiylermiş gibi propaganda edilmiştir. Crone-Cook, Kur’an’ın muh-
tevasının erken dönem Haceriliğin hakim olduğu atmosferde yaygın 
dini düşüncelerden oluşturulduğu kanaatindedir. Erken dönem İslam 
dışı kaynaklarda bu toplama işinin ne şekilde gerçekleştiğine dair 
çok açık deliller bulunmadığını vurgulayan Crone-Cook, Kur’an’ın 
kompozisyonunun, bu konuda bazı ipuçları içerdiği kanaatindedirler. 
Onlara göre Kur’an yapısal bütünlük/tamlık açısından sorunları olan 
bir kitaptır. Dil ve muhtevası muğlak, ihtiva ettiği farklı konular ara-
sındaki geçiş bağlantıları mükemmel olmayan bir kitaptır. Bu yönüy-
le Kur’an, farklı kaynaklardan tahsil edilen materyallerden kompoze 
edilmiş bir kitap görüntüsü vermektedir. Edisyonunun mükemmel 
olmayışı, onun ivedilikle oluşturulduğu kanaatini güçlendirmektedir. 
Derleme ve kompozisyonun ne zaman gerçekleştiğine dair kesin bir 
tarih belirleme imkanı yoksa da, Halife Abdulmelik döneminde ya-
pılan Kubbetü’s- Sahrâ’daki binada 691-92 yıllarına ait yazıtlarda-
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ki iktibas edilen Kur’an ayetlerine bakılırsa, bunun yedinci yüzyılın 
sonlarına doğru gerçekleşmiş olabileceği sonucuna varmak müm-
kündür. Crone-Cook’a göre Kur’an’da yer alan Hz. Muhammed’in 
Yahudi ve Hıristiyanlarla çekişmelerine referans yapan ayetler, Hz. 
Muhammed’i vahiy alan farklı bir peygamber statüsüne kavuşturma 
siyasetinin bir yansıması olarak kabul edilmelidir.8

İsa GÜCEYÜZ

Bizler de Sayın Madenci’ye teşekkür ediyoruz. Şimdi ise sıradaki 
ve son tebliğcimiz Fatma Demirtaş. Kendisi Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisidir. Konusu, Modern Zamanda 
Kur’an Tasavvuru, Fazlurrahman örneği. Buyurun.

8  Agt, s.126
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“MODERN DÖNEMDE KUR’ÂN TASAVVURU: FAZ-
LUR RAHMAN ÖRNEĞİ”

FATMA DEMİRTAŞ

(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet İslam Modernizmi sürecinde Neo-Modernist bir yaklaşımın 
temsilcisi olan Fazlur Rahman, tarihsellik-hermeneutik çerçevesinde 
yeni bir Kur’an anlayışı ortaya koymuştur. Kur’an vahyinin sürecine 
dair istisnai ve açık sözlü bir yorum geliştiren Fazlur Rahman, vahyi 
modern insanın zihninde rasyonel bir çabayla açıklamaya çalışmıştır. 
Ardından Kurân’ın tarihselliğini savunan Fazlur Rahman onun her 
çağda aktif ve etkin olabilmesi için ‘ikili hareket’ ve Hermeneutiği 
içeren yeni bir tefsir metodolojisi geliştirmiştir. Bu çalışmada onun 
Kur’an tasavvuru objektif olarak ortaya konduktan sonra bazı temel 
hususlar eleştiriye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler Fazlur Rahman, Vahiy, Tarihsellik, Moder-
nizm. 

Abstract Fazlur Rahman, who represents the neo-modernist ap-
proach, lays down a new insight to the Qur’an within the scope of the 
Historicity and Hermeneutic. By presenting an exceptional interpre-
tation about the Qur’anic revelation process, he tries to explain it rati-
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onally in the modern man`s mind. Then, by upholding the historicity 
of the Qur’an, he develops a new Tafsir methodology consisting of `a 
double movement` and Hermeneutics so that the Qur’an can be active 
in all times. In this study, some of the principal points will be critici-
zed, after which Fazlur Rahman understanding of the Qur’an will be 
explained objectively.

Keywords Fazlur Rahman, Revelation. Historicity,Modernism. 

Giriş   

Kur’an vahyi ve Hz. Peygamber’in nübüvveti ile başlayan İslam, 
ortaya çıktığı asırdan itibaren günümüze uzanan oldukça zengin bir 
ilmî birikime sahip olmuştur. Bu birikimin ortaya koyduğu geleneksel 
İslam düşüncesi aşağı-yukarı üç asır öncesine kadar hâkimiyetini ko-
rumuştur. Yaklaşık olarak 18. yüzyıldan itibaren ise Batı’nın yükselişi 
ve özellikle Müslüman toplumların içinde bulunduğu vahamet, fikrî 
bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir. Geleneksel İslam düşüncesi-
nin sorgulandığı bu yeni dönemde ‘İslam modernizmi’ kavramı orta-
ya çıkmıştır.

İslam Modernizminin temel tezi, aslî kaynaklar olan Kur’an 
ve sünnete geri dönüldüğü ve bu kaynaklar ışığında oluşturulan 
geleneğin eleştiriye tabi tutulup, yeniden yorumlandığı takdirde 
İslâm, yeni yüzyılda ortaya çıkan değişim hadisesi ve problemlerini 
çözecek1, Müslümanlar tarihin nesnesi değil tekrar öznesi olacaklar-
dır. 18. yüzyıldan bu yana farklı isimlerin başını çektiği İslam moder-
nizmi Modernizm öncesi İbn Teymiyye ile ön plana çıkan İhya hare-
ketleri ile birlikte dört grupta mütalaa edilebilir. i) Modernizm-öncesi 
ihya hareketleri, ii) Klasik İslâm Modernizmi, iii) Yeni-İhyacılık iv) 
Çağdaş İslâm Modernizmi.  

Eserlerinde ilk üç grubu değerlendiren, eksik ve yanlış taraflarını 
ortaya koymaya çalışan Fazlur Rahman, Neo-Modernizm veya Çağ-
daş İslam Modernizmi diyebileceğimiz yeni bir akımın öncülüğünü 
yaptı. Bu yeni yaklaşımın en büyük sloganı ‘tarihsellik’tir. Kendin-
den önceki pek çok İslam modernistini eleştirdiği nokta ise “yöntem” 
sorunudur. Kendisi bunu tarihsellik ve hermeneutik ile aşmaya çalış-
mıştır.

1  Daha geniş bilgi için bkz. Aydın, Mehmet S., “Fazlur Rahman ve İslâm Modernizmi”, İslâmî 
Araştırmalar, c.4, sayı:4, (Ekim 1990).
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Fazlur Rahman’ın modernistliği Batı endeksli değildir. Aynı za-
manda, o geleneksel akımında samimi bir takipçisi değildir. Müslü-
manların çağdaş dünyada etkin olabilmeleri için tamamıyla Batı’ya 
entegre olmalarını değil, İslam’ı ve özelde Kur’an’ı yeni bir metotla 
yorumlayarak – ki kendisi bu çabaya içtihad demektedir- çağdaş dün-
yaya yeni bir model sunmayı hedeflemektedir. 

Bu çalışmanın büyük bir kısmı onun tarihsellik ışığında Kur’an ta-
savvurunu ve yeni bir tefsir metodolojisi çerçevesinde ortaya koydu-
ğu “ikili hareket” teorisini ve hermenutiğini objektif olarak sunmayı 
hedeflemektedir. Fakat çalışmanın sonunda kısa bir değerlendirme de 
yapılacaktır. 

‘Vahiy’ Kavramına ve Vahiy Sürecine Bakışı

Bir Kur’an tasavvuru geliştirirken bazı temel kavramların izah 
edilmesi gerekir. Bunların başında ise ilahî kitaplarda -hususen 
Kur’an’da- tecelli eden vahiy gerçeğidir. Bir kavram olarak ‘vahiy’ 
ve gelişim süreci çeşitli Kur’anî tasavvurların anlaşılmasında anahtar 
rolündedir. Nitekim Fazlur Rahman da bu hususun farkındadır. Ona 
göre vahiy gerçeği salt “akademik” bir mesele olmayıp, Kur’an’a ba-
kışı etkileyen önemli bir olgudur.2

Fazlur Rahman, Kur’an’ın kelimesi kelimesine vahiy olduğunu 
tartışmasız bir dille kabul ederken, yaygın kanaatte kabul gören ‘vah-
yin geliş sürecini’ eleştirir. Bu süreçte Hz. Muhammed ile Kur’an ara-
sındaki ilişkinin mekanik ve dışsal bir görünüm arz ettiğini ve Cebra-
il’in neredeyse bir postacı konumuna düştüğünü ifade eder. Hâlbuki 
Kur’an, meleğin Hz. Muhammed’in ‘kalbine nüzul ettiğini’ söyler. 
Dolayısıyla Kur’an şüphe götürmez bir şekilde Allah’ın kelâmı ol-
makla birlikte; Peygamber’in kalbine nüzul etmesinden dolayı da ta-
mamen onun sözüdür.3 

Fazlur Rahman’ın vahiy tasavvurunun temelini oluşturan bu iddi-
anın açılımı şöyledir:

2  Fazlur Rahman, “Eyüp Han Döneminde Bazı İslamî Meseleler”, (çev. Adil Çiftçi), İslâmî 
Yenilenme IV, s.106.

3  Fazlur Rahman, a.g.m., s.105. Fazlur Rahman bu düşüncenin Gazali, Şah Veliyullah Delhi 
ve Muhammed İkbal’in de son zamanlarında bir tarihe sahip olduğunu ama hiçbirinin böy-
lesine bir açık sözlülükle bu düşünceyi ifade etmediklerini düşünür.
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Fazlur Rahman, ilk olarak Hz. Muhammed’in yaşadığı vahiy tec-
rübesinin mahiyetinin anlaşılması için diğer bir dini tecrübe olan Mi-
raç olayına atıfta bulunur. İlgili ayetler:

“Müthiş	 kuvvetli	 olan	 ve	 üstün	 akla	 sahip	 biri	 (Cebrail)	 ona	
(Kur’an’ı)	öğretti.	Önce	kendisi	yüksek	ufukta	 iken	göründü,	sonra	
aralarındaki	mesafe	iki	yay	kadar	veya	daha	az	kalacak	şekilde	yak-
laştı	ve	Allah’ın	kuluna	(Muhammed’e)	vahyettiğini,	vahyetti.	Onun	
(Muhammed’in)	 kalbi,	 gördüklerini	 yalanlamadı.	 Hala	 gördükleri	
hakkında	onunla	tartışıyor	musunuz?	Andolsun,	onu	(Cebrail’i)	bir	
kez	daha	cennetin	yanında	olduğu	Sidret’ul-Müntehâ’da	inerken	gör-
müştü.	Sidre’yi	kaplayan	kaplamıştı.	Muhammed’in	gözü	şaşmadı	ve	
sınırı	aşmadı.	Andolsun,	Rabbinin	ayetlerinden	en	büyüğünü	gördü.”	
(53/Necm,	5-18)	

Bu ayetlerde iki farlı olay ele alınmaktadır. Fazlur Rahman her iki 
olayda da Peygamber (sav)’in yükselmesi yerine Cebrail’in indiğine 
dikkat çeker. “Onun	kalbi	gördüklerini	yalanlamadı.” ifadesinden de 
yola çıkarak, tüm ilâhî tecrübelere uygulayacağı ruhanilik meselesini 
ortaya atar. Yani her iki olay da ruhanî bir şekilde gerçekleşmiştir 
ve fiziksel bir hareket söz konusu değildir. Ayette geçen “en	yüksek	
ufuk” ve “Sidret’ul-Müntehâ” ifadeleri de sonsuzluğa atıftır ve Hz. 
Peygamber’in kişiliğinin, içsel-benliğinin genişlemesini ve böylece 
kavrama kapasitesinin artmasını ifade eder.4

Fazlur Rahman açıkça Miraç ve vahiy tecrübesinin ruhanî oldu-
ğunu savunmakta fakat öte yandan fizikselliğe de kapı aralamaktadır. 
Şöyle ki, ruhanî bir deneyim (spritual experience) aşırı bir yoğunlaş-
ma ile fiziksel bir nitelik kazanabilir. Yani özne ile nesne arasındaki 
mesafe ortadan kalkar, ses ve görüntüler somut olarak algılanır.5 
Dolayısıyla ayette tasvir edilen fiziksel unsurlar ruhanî bir yoğunlaş-
manın somut tezahürleridir.  

Vahiy sürecini ruhanî olarak değerlendiren Fazlur Rahman Ceb-
rail’i de Sünni ekolün aksine farklı bir yere konumlandırmaktadır. 
Cebrail için Kur’anî ifadesiyle ‘Ruh’, ‘Ruhanî elçi’ demeyi tercih 
eden Fazlur Rahman, onu dar anlamda ‘melek’ kategorisine koyma-
maktadır. Bu bağlamda Kur’an’ın da Hz. Peygamber ile ilgili ola-

4  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.151.
5  Fazlur Rahman, a.g.e., s.152.
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rak Cebrail için hiçbir zaman ‘melek’ tabirini kullanmadığını ifade 
etmektedir. Meleklerin Allah’ın emirlerini îfa eden semavî varlıklar 
olarak tanımladıktan sonra “Allah,	emrinden	olan	ruhu,	kullarından	
dilediğine	 indirir.”	 (40/Mü’min, 15) ile “Melekleri	 kullarından	di-
lediğine,	 emrinden	Ruh	 ile	 indirir.”	 (16/Nahl, 2) ayetlerinden yola 
çıkarak peygamberlerin kendilerine vahiy getiren Allah’ın ruhuna sa-
hip olduklarını ifade eder. Fazlur Rahman Mekkelilerin ‘Hz. Muham-
med’e bir melek indirilmesi gerekmez miydi?’ şeklindeki ısrarlarına 
karşın Kur’an’ın reddini ve melek bir peygamberin gönderilmeyece-
ğine dair cevabını kendi teorisine bir destek olarak kullanır, Hz. Pey-
gamber’e vahiy için bir meleğin gönderilmediğini ve bilakis vahyin 
Ruhu’l-Emin ya da Ruhu’l-Kudüs tarafından getirildiğini savunur. 
Bu ruhun ise Cebrail olduğunu söyler.6

Her ne kadar Ruh’u Cebrail ile özdeşleştirip melek kavramından 
farklı tutsa da ruh ile meleği tam olarak birbirinden ayıramamakta-
dır. Söz konusu Ruh’un meleklerin derece bakımından en üstünü ve 
Allah’a en yakın olabileceğini ifade etmektedir. Bir başka ayeti ise 
ruhun melekler tarafından iletilen bir şey olduğuna örnek olarak ver-
mektedir: “Melekleri	kullarından	dilediğine	emrinden	Ruh	ile	 indi-
rir.”	(16/Nahl, 2) Öte yandan Fazlur Rahman, Ruh’la ilgili bir baş-
ka ihtimal daha getirmektedir. “İşte	sana	böyle	emrimizden	bir	ruh	
vahyettik.”	 (42/Şûra, 52) “Allah,	emrinden	olan	Ruh’u	kullarından	
dilediğine	indirir.” (40/Mü’min, 15) ayetleri meyanında Ruh’un Hz. 
Peygamber’in kalbinde oluşan bir “kuvve” olarak da yorumlanaca-
ğını söyler. Bu kuvve ihtiyaç olunduğunda vahye dönüşmektedir.7 

Fazlur Rahman, her ne kadar ruh ve melek kavramları konusun-
da kesin bir yargıya varamasa da, vahiy ve vahiy elçisinin ruhanî; 
Peygamber’le olan ilişkilerinin ise enfusî (internal) olduğunu net bir 
şekilde ifade etmektedir. Kur’anî bir dayanak noktası olarak şu ayeti 
delil getirmektedir: “Allah	dilese	senin	kalbini	mühürler	ve	böylece	
artık	vahiy	inmez.” (42/Şûra, 24)8  

6  Fazlur Rahman, a.g.e., s.156-157. Fazlur Rahman, “Cebrail” gerçeğini kabul etmekte fakat 
onun niteliği konusunda İslam geleneğinden ayrılmaktadır.

7  Fazlur Rahman, a.g.e., s.157. Fazlur Rahman, Ruh’un bu şekilde yorumlanması duru-
munda, Kuran’ın bir bütün olarak ilk defa indirildiği yer olan semavatın en alt tabakasının, 
Gazalî ve Şah Veliyyullah ed-Dehlevî’nin de dediği gibi Hz. Peygamber’in kalbi olduğunu 
düşünmektedir. 

8  a.g.e., s.158.
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Kısaca, vahiy süreci içinde ne kendisinin fiziksel bir gidiş-gelişi 
ne de –yaygın kabulün aksine- Cebrail’in fiziksel bir gidiş-gelişi ol-
muştur. Tüm süreç ruhanî olarak gerçekleşmiştir. Bu yüzden Fazlur 
Rahman Cebrail’i somut bir varlık olarak tasvir eden ve onun Pey-
gamber’le fiziksel olarak konuşup, vahiy getirdiğine dair ilk dönem 
rivayetlerin uydurulmuş olduğunu iddia eder.9 Bu bağlamda vahiy 
elçisini somut, harici bir varlık olarak benimseyen geleneksel görü-
şü de eleştirir.10 Ehl-i Sünnet Cebrail’i harici bir konuma oturtmakla 
Kur’an’ın nesnelliğini güvence altına almaya çalışmıştır. Bu yüzden 
Fazlur Rahman, Miraç, vahiy gibi ilahi tecrübelerin Sünni ekol tara-
fından hadislerle desteklenip, çeşitli tarihi malzemelerle birlikte fi-
ziksel bir olay olarak kurgulanmış olduğunu düşünmektedir.11 Öte 
yandan böyle bir teşebbüsü o dönem için normal karşılamaktadır:

“Din tamamıyla “ruhanileştirilmiş” naslarla yaşayamaz; sadece 
ruhun muhtaç olduğu bir kılıf hizmeti görse de, onu somut bir hale 
sokmak gereklidir. Ayrıca tamamıyla ruhi mahiyette olan bir şeyin, 
bedeni bir bileşkesi olmadan ortaya çıkmasını kabul etmenin gerçekte 
imkânsız olduğunda ısrar edebiliriz.”12

Ayrıca henüz doğuş aşamasında olan Sünni ekol o dönem için hem 
vahyin nesnelliğini hem de onun Hz. Peygamber’in dini kişiliğiyle 
olan yakın ilişkisini bir arada tutacak yeterlilikten yoksundu. Daha 
açık bir ifadeyle Sünni ekol o aşamada: “Kur’an	hem	tamamıyla	Al-
lah’ın	Kelamı’dır,	hem	de	olağan	anlamda	 tamamıyla	Hz.	Muham-
med’in	sözüdür.” diyecek yeterli donanıma sahip değildi. Fazlur Rah-
man tüm bu görüşlerini ısrarla Kur’an’a dayandırmakta ve Kur’an’ın, 
vahyin Hz. Peygamber’in “kalbine” nazil olduğunu vurguladığını, 
bunun dışında bir haricî varlıktan bahsetmediğini, zikredilen bazı fi-
ziksel ayrıntıların ise –Necm 5-18. ayetlerde olduğu gibi- yorumlana-
bileceğini ifade etmektedir.13

Tüm bu ruhanî vahiy sürecinde Hz. Peygamber’in ilahi/aşkın 
olanla irtibatı ve mesajın dışarıya aksetmesi nasıl gerçekleşmektedir?  

9  a.g.e., s.158.
10 a.g.e., s.162.
11  Fazlur Rahman, İslam, s.56-57.
12  a.g.e., s.57.
13  a.g.e., s.78-79.
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Fazlur Rahman, ‘vahiy’ olarak yorumladığı ‘Ruh’ kelimesi-
nin geçtiği beş ayrı ayeti ele alıyor. Bu ayetlerde (Nahl, 2; İsra, 85; 
Mü’min, 15; Şûra, 52; Kadir, 4) Ruh “emr” kelimesiyle birlikte zik-
redilir. Sadece Kadir suresinde ‘Ruh’ kelimesi Allah’a ilişkin zikre-
dilmiştir. Fazlur Rahman, ilgili ayetlerde geçen “ruh	min	 emrina” 
veya “ruh	min	 emrihi” kalıplarını “Allah’ın emrinden olan Ruh”14 
şeklinde karşılamayı uygun bulmamaktadır ve “Emrimizin Ruhu (the	
Spirit	of	Our	Command) şeklinde tercüme etmektedir. Ardından da 
burada ifade edilen “Emr” ifadesinin mahiyetini sorgulamaktadır.15

İlgili ayetlerde ifade edilen ‘emr’ kelimesi Kur’anî ifadesiyle 
‘Levh-i	Mahfûz’	veya ‘Umm’ul-Kitâb’dır. O halde ‘ruh min emrina’ 
veya ‘ruh min emrihi’ ifadelerinde Ruh ile kastedilen işte bu Umm’ul-
Kitâb’ın özüdür. Dolayısıyla da bütün ilahi kitapların kaynağı Levh-i 
Mahfûz’dur.16 Netice itibariyle korunmuş sözün bizatihi kendisi de-
ğil ‘ruhu’ gelir.17 

Fazlur Rahman, buradan vahyin iniş şekline geçer ve konuyla ilgi-
li olarak Şûra 51-52. ayetlerini zikreder: 

“Allah	insan	ile	ancak	vahiy	ile	[ruhun	aşılanmasıyla/infusion	of	
the	spirit]	veya	perde	arkasından	[kaynağı	görülmeyen	içsel	bir	ses	
ile]	ya	da	Allah’ın	istediklerini	[Peygamber’e]	bilinir	kılan	bir	[ruhi]	
temsilci	göndererek	konuşur.	O,	yücedir,	her	şeyi	bilendir.	İşte	sana	
da	 böyle	 emrimizin	 ruhunu	bildirdik	 [senin	 zihnine	 ilka	 ettik.]	 Sen	
önceleri	kitap	nedir,	iman	nedir	bilmezdin,	ama	biz	onu	[Emrimizin	
Ruhûnu	 bir	 ışık	 yaptık;	 zaten	 biz	 kullarımızdan	 dilediğimize	 onun-
la	yolu	gösteririz.	Hadi	sen	de	insanları	[onunla]	doğru	yola	ilet.”	
(Şûra,	51-52)”18

Fazlur Rahman söz konusu ayetten bir takım ilkeler çıkarmakta-
dır: En temel ilke olarak; Allah insanlarla doğrudan konuşmaz. Fakat 
Hz. Peygamber’in kalbine ruhu göndermekle onunla konuşur ve böy-

14  “ ‘Min’ harfini ‘bi’ ile tercüme etmekten çekinmesinin sebebi, bu durumda Ruh’un Emr’in 
bir unsuru değil de, ilahi buyruğu yanında getiren harici bir varlık gibi düşünülmesine kapı 
aralamasıdır. Bu ise Fazlur Rahman’ın baştan beri ortaya koymaya çalıştığı vahiy kuramına, 
Kuran metnine ve Allah ile Peygamber arasındaki canlı bağlantıya terstir.” Çiftçi, Adil, Fazlur 
Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.68. 

15  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.159.
16  Fazlur Rahman, a.g.e., s.160.
17  Adil Çiftçi, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.68.
18  Bu meal, Çiftçi, Adil, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek s.72’den iktibas edilmiş-

tir. Parantez içi ifadeler Fazlur Rahman’a ait olup, Adil Çiftçi tarafından çevrilmiştir. 
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lece onun hakikati görüp, kelimelere dökmesini sağlar. Fakat onun 
duyduğu şey fiziki olmaktan öte zihnidir ve aldığı şey işitilen, akustik 
olan maddi bir kelime değil; fikri/anlamsal bir kelimedir. Son olarak, 
buradaki “ruh” vahiy elçisi görünümünde vahyi peygambere iletir. 
Fazlur Rahman tüm bu açıklamalardan sonra, her ne olursa olsun 
vahyin asıl, nihai kaynağının Allah olduğunu, Peygamber’e “emri-
min	ruhunu”	gönderdiğini söyleyen de O’dur.19

Fazlur Rahman, Peygamber’in bizzat zihni kelimeler işittiğine 
dair şu ayetleri delil getirir: 

“(Ey	Muhammed),	vahyi	tekrarlamak	için	acele	ile	dilini	kıpırdat-
ma.	Onu	toplamak	ve	okumak	bize	düşer.	 Sana	Kur’an’ı	okuduğumuz	
zaman	onun	okunuşunu	 takip	 et.	 Sonra	onu	açıklamak	bize	aittir.”	
(Kıyamet,	16-19)

Fazlur Rahman, ayetle ilgili olarak, Hz. Peygamber’in ya vahyi 
muhafaza edebilme ya da kendisine vahyeden Ruh’tan farklı ve önce 
olarak ifadelendirmek için kendi iradesi ile dilini kıpırdatmıştır. Fa-
kat Allah tarafından reddedilmiştir. İşte bu, vahiy ruhunun Hz. Pey-
gamber’in şahsiyetinden ayrı ve başkalığına bir yandan da duyulan 
kelimelerin akustik değil, manevi/fikri olduğuna işaret etmektedir.20 

Tüm bu aşamalardan sonra Cebrail’i somut, harici bir üçüncü var-
lık olarak aradan çıkaran Fazlur Rahman, ‘Kuran’ı kelimesi kelime-
sine Allah’ın kelamı ama aynı zamanda da Hz. Peygamber’in kalbine 
gelmiş olmasından dolayı onun sözüdür’ şeklindeki –ağır tenkitlere 
uğrayan- görüşünü ifade eder. Bunu biraz daha temellendirebilmek 
için ise Fazlur Rahman vahyi his-fikir-kelime üçgeninde tahlil eder.

Fazlur Rahman her şeyden önce Kur’an’ın lafzen de vahiy olduğu-
nu kabul etmektedir. Bu hususta Sufileri eleştirir. Sünni mutasavvıflar 
bile Kuran’ı Allah’ın Kelam’ı olarak kabul etmekle birlikte dinsel il-
ham ile Kuran’ın lafzi vahyi arasındaki ayrımı ortaya koyamamışlar-
dır. Peygamber, Allah ile tam bir yakınlık halindeyken vahyi alır ve 
dünyaya geri döndüğünde onu vaz’ edilmiş bir din şeklinde yorumlar. 
Fazlur Rahman bu görüşün Kur’anî vahyin lafziliği inancına hakkını 
veremediğini düşünür. Ona göre kelime histen sonra değildir ki, ke-
lime hissin bir yorumu olsun.  Yani kelime/lafız ve his birliktedir ve 

19  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.161.
20  Fazlur Rahman, a.g.e., s.161.
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tek bir bütünün iki veçhesidir.21 Sıradan bir insanın bilincinde dahi 
düşünce ve hisler rastlantısal olarak bir araya gelip, mekanik olarak 
kelimelere bürünmez. His-fikir ve kelime arasında canlı ve bütünsel 
bir irtibat vardır.22

Fazlur Rahman, Muhammed İkbal’in bu konudaki görüşlerini ik-
tibas eder: İkbal’e göre de psikolojik açıdan bakıldığında his-fikir ve 
kelime organik bir bütündür ve Hz. Peygamber’in zihnine bir defada 
ve üçü birlikte doğmuştur. Fakat bu bütünün doğuşu Peygamber’in 
kontrolünün dışında, onun ötesinde olduğu için harici bir kaynaktan 
bildirim olarak kabul edilir. Fazlur Rahman, İkbal’e katılmakta bir-
likte, onu yeterli bulmamaktadır. Zira bu kuram, ilham, keşf, icat gibi 
diğer özgün bilme çeşitleri için uygun bir açıklamadır.  Tüm bu bilme 
çeşitlerinde yeni bilgiler, öznenin ötesinde bir kaynaktan verilirler. 
Hâlbuki Kur’an vahyini diğer özgün bilme/idrak şekillerinden ayıran 
nedir?23 Fazlur Rahman işte bu soruya cevap aramaktadır. 

Fazlur Rahman, Kuran’ın kendisi olan lafzî vahyin, diğer özgün 
bilme ve bilgi çeşitlerinden farkını ve hususiyetini ortaya koymak 
için İkbal’in çizgisini geliştirerek devam eder. Öncelikle, Kur’an’ın 
temel öğretisi ahlakidir. Ortaya konan ahlakî buyruklar ise değişmez. 
İnsanın ahlakî buyruğu koyma ya da değiştirme gibi bir yetkisi yok-
tur. Tek seçeneği boyun eğmektir. İşte bu boyun eğişe ‘İslam’, ahlakî 
ilkelerin davranışa aksetmesine de ‘ibadet’ denir. Söz konusu ahlakî 
ilkelerin uygulanabilmesi için, bilinmeleri gerekir. Ahlakî idrak ise 
aklî idrakten farklı olup, dereceleri kişiden kişiye değişebileceği gibi, 
tek bir kişi için de farklı zamanlar için değişkenlik gösterebilir. Tüm 
bunlar açısından baktığımızda Hz. Peygamber, diğer insanlardan üs-
tün biriydi. Peygamber bazen, yoğun bir ahlakî idrake ulaşır ve adeta 
kendini aşar. İşte o anda bilinci ‘ahlak yasası’ ile özdeşleşir.24 Hz. Pey-
gamber’in ahlakî idraki en yüksek noktaya ulaşıp, ahlak kanunu ile 
özdeşleşince Kelam bizzat vahiyle birlikte verilir. Dolayısıyla Kur’an 
İlahî Kelam olmakla birlikte, aynı zamanda Hz. Peygamber’in içsel 
kişiliği ile de derinden ilişkilidir. O halde Hz. Muhammed ile Kur’an 

21  Fazlur Rahman, “Hucvirî’nin Tasavvuf Sistemi”, İslamî Yenilenme: Makaleler II, s.162.
22  Fazlur Rahman, “İslam”, s.80.
23  Fazlur Rahman, “Vahiy ve Peygamber”, İslamî Yenilenme: Makaleler III, s.30.
24  Ancak Fazlur Rahman, bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için sözün bu kısmında 

ahlakî kanun ve dini değerlerin Allah’ın emri olduklarını, dolayısıyla Kur’an’ın tamamıyla 
ilahî olduğunu hatırlatma ihtiyacı hisseder.
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arasındaki ilişki mekanik bir ilişkiye indirgenemez, Kur’an Hz. Pey-
gamber’in kalbinden süzülerek vücud bulmuştur.25 Ayrıca o diğer 
özgün bilgi türlerinde farklı olarak ahlakî ve dinî içerik bakımından 
kendine hastır. Fazlur Rahman baştan sonra oluşturmaya çalıştığı va-
hiy tasavvurunun, onun lafzı da dâhil bir bütün olarak İlahi niteliğini 
koruyarak günümüz insanına ikna edici bir şekilde açıklamanın tek 
yolunun bu olduğunu düşünür.26 

Nesh ve Garanik Hadisesine Bakışı

Fazlur Rahman, Hz. Peygamber’in davasında kesin kararlı olmak-
la birlikte Mekkelilerin yoğun baskısı sebebiyle -İsra suresi 73-75. 
ayetler ışığında- bir ara uzlaşmayı düşündüğünü ifade etmektedir. 
Böyle bir hareketi Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in ricaları ve 
yeni dinin birçok aileye getirdiği zorluklar sebebiyle hissettiği acıma 
ve şefkat duygusuna bağlayan Fazlur Rahman, Hz. Peygamber’in uz-
laşma için gösterebileceği bu tavırların Hac 22. Ayette nesh edildiğini 
yani iptal edildiğini ifade etmektedir. “Senden	önce	hiçbir	resul	ve	
nebi	göndermemiştik	ki	o,	bir	şey	arzu	ettiği	zaman	şeytan	onun	arzu-
su	içerisine	mutlaka	karışmış	olmasın.	Fakat	Allah	şeytanın	karıştır-
dığını	iptal	eder,	sonra	kendi	ayetlerini	sağlamlaştırır.	Allah,	bilendir,	
hikmet	sahibidir.”27

Fazlur Rahman, bu çerçeveden bakıldığında Garanik hadisesinin 
anlaşılabilir olduğunu düşünmektedir. Fazlur Rahman, Mekkelilerin 
uzlaşma taleplerine karşılık Hz. Peygamber’in tavrı ile ilgili olarak 
şunları söylemekte: 

“Mekkeliler,	uzlaşma	önerilerini	sunmadan	önce	belli	başlı	bazı	
akidelerde	Peygamberle	müzakere	yapmak	 istediler.	Eğer	 (Hz.	Mu-
hammed)	onların	tanrılarını	insan	ve	tanrı	arasında	aracı	kabul	eder-
se	ve	belki	de	tekrar	dirilme	fikrini	kaldırabilirse,	onlar	da	Müslüman	
olabileceklerdi.	Tekrar	diriliş	konusunda	uzlaşma	olamazdı.”28

Aracı Tanrılar konusuna gelince, İslamî geleneğe atıfla Garanik 
hadisesini aktarır. Şöyle ki, Necm suresi 19. ve 20. ayetlerinde müş-

25  Fazlur Rahman, İslam, s.80.
26  Fazlur Rahman, “Vahiy ve Peygamber”, İslamî Yenilenme: Makaleler III, s.33.     
27  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.145-146.
28  Fazlur Rahman, “Allah’ın Elçisi ve Mesajı”, Allah’ın Elçisi ve Mesajı: Makaleler I, s.34.
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riklerin putlarından bahsedildikten sonra Hz. Peygamber onlar hak-
kında “Bunlar yüce kuğulardır ve onların şefaatleri umulur.” ifadesini 
kullanmıştır. Bu olay Müslümanların zor şartlar altında ezildikleri, 
işkence gördükleri ve Habeşistan’a göç etmek zorunda kaldıkları 
günlerde vuku bulmuştu. Bir insan olarak peygamberin her zaman 
tutarlı olmamasının garip ve ayıp bir şey olmadığını29 dolayısıyla 
şefkat ve merhametinden dolayı bu tür sözleri sarf edebileceğini ka-
bul etmektedir. Pek çok Müslümanın bugün bu olayı reddetmesine 
rağmen, Kur’an ışığında bakıldığında pekâlâ böyle bir olayın vuku 
bulabileceğine inanmaktadır.30 

Bu sözlerin sonradan nesh edildiğini, şeytanî ayetler olarak şid-
detle tenkit edildiğini ifade eden Fazlur Rahman nesh olayına da bu 
çerçeveden bakmaktadır. Bakara 106, Ra’d 39, ve Nahl 101. ayetleri 
bağlamında bazı ayetlerin diğer bazı ayetlerle değiştirildiği bir ger-
çektir. Fazlur Rahman Kur’an’daki nesh meselesinin de bu manada 
olduğunu, yoksa hukuktaki gibi bir kanunun ilgası anlamında olma-
dığını zikreder. Bu şekilde bir neshin İslam’ın ilerleyen önemlerinde 
hukuki ihtiyaca binaen geliştirildiğini de ekler.31

Kur’an Tasavvuru

Kur’an 114 sureden müteşekkildir ve sureler arasında uzunluk 
açısından bir eşitlik söz konusu değildir. İlk inen Mekkî sureler kısa 
olmakla birlikte zamanla daha uzun sureler inmeye başlamıştır. İlk 
surelerdeki muhteva güçlü bir ‘psikolojik etki’ ile yüklüdür. Fakat bu 
etki, özellikle Medine devrinde hukukî muhtevanın artmasıyla biraz 
daha yumuşar fakat asla kesilmez.32 Fazlur Rahman Kur’an vahyinin 
muhtevasını üç kategoride ele alır: Tek-Tanrıcılık, sosyo-ekonomik 
adalet ve ahiret günü.33 Önceliği Tek-Tanrı inancına veren Fazlur 
Rahman, Kur’an’da Allah kavramının dahi işlevsel olarak kullanıl-
dığını söyler. Zira Kur’an’ın öğretisi bütünüyle uygulama merkez-
lidir ve insan davranışlarını yönlendirir. Bu yüzden de Kur’an salt 
nazariye olumsuz, en azından ilgisiz bakmıştır. Kur’an’ın uygulama-
ya ve davranışa yönelik bu amaçlılığından dolayı Allah’ın niteliğine 
dair bütün kuramsal tartışmalardan sakınır. Fazlur Rahman, burada 

29  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.147.
30  Fazlur Rahman, “Allah’ın Elçisi ve Mesajı”, s.35.
31  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.148.
32  Fazlur Rahman, İslam, s.78.
33  Fazlur Rahman, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s.43.
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Kur’an’ın elbette kısmî olarak teoloji, kozmoloji ve psikoloji içer-
diğini inkâr etmemekte, fakat bunların da insanı hakiki bir ahlaklılık 
derecesine yükseltmeyi ve belli bir hedefe doğru yöneltmeyi amaçla-
yan nazariyeler olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda Kur’an’ın 
hedefi insana en yüksek ahlakî davranış düzeyini kazandırmaktır.34 
Fazlur Rahman, Kur’an’ın bu denli insan vurgusuna rağmen, gelene-
ğin Kur’an’a bakışını şöyle eleştirir: 

“Ortaçağ’ın sonlarındaki İslam anlayışının musibeti şuydu: “Dü-
zenleyici” olan, yani Allah, dini tecrübenin yegâne nesnesi haline ge-
tirilmiş, ancak insanlar bu tecrübeden değer yargıları çıkaracakları 
yerde, tecrübenin bizzat kendisini yegâne amaç edinmişlerdir.”35

Kur’an bir anda nazil olmuş ve yazılmış bir kitap değildir. O yirmi 
yılı aşkın bir sürede peyderpey Hz. Muhammed’e vahyedilen ayetle-
rin bir toplamıdır.  Bu ayetler Peygamber ve ümmetinin karşılaştığı 
bizâtihi somut mesele ve sorunlara cevap niteliğinde iniyordu.36 Bu 
bağlamda Kur’an başlangıç itibariyle Mekke’deki çok-tanrıcılığa ve 
sosyo-ekonomik dengesizliğe bir başkaldırıdır. Dolayısıyla da tarihle 
iç içe bir metin olup, salt nazari bir belge değildir.37 Fazlur Rahman 
bu tanımı daha sonra Kur’an’ın tarihsel okuyuşunda sıkça kullana-
caktır.

Fazlur Rahman, Kur’an’ın nazil olduğu ortamı oluşturan belli 
başlı olaylar olarak şunları sayar: “Mekkelilerin Muhammed’i Pey-
gamber olarak kabul etmemeleri ve bunu takip eden uzun münakaşa-
lar, Medine döneminde Yahudilerle olan anlaşmazlıklar ve az da olsa 
Hıristiyanlarla olan çekişmeler.” Tüm bunlar Kur’an’ın iniş süreci 
ile ilgili olarak tarihi ve sosyo-kültürel bir ortama işaret etmektedir. 
Kur’an tüm bu genel ve özel durumlara birer cevap niteliğinde ahlâkî, 
dinî ve toplumsal hükümler içermektedir.38 

Fazlur Rahman, Kur’an’ın genel itibariyle belli ve somut tarihi 
meselelere çözümler sunduğunu fakat bunun dışında çok fazla genel 
ilkeler koymadığını ifade etmektedir. Fakat doğrudan ya da dolay-
lı olarak bu çözümlerin-hükümlerin ardında yatan sebeplere işaret 
etmektedir.39 Bu bağlamda Kur’an’ın kanun koyuşunun en önemli 

34  Fazlur Rahman, “İslâmî Yenilenme”, Makaleler II, 13,14.
35  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.73.
36  Fazlur Rahman, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s.110.
37  a.g.e., s.53.
38  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.62. 
39  a.g.e., s.79.
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hususiyetlerinden biri bu kanun ya da hükümlerin daima bir evveli-
yatının ya da tarihî bir bağlamının olmasıdır. İşte bu nokta da tefsir 
terminolojisinde “sebeb-i nüzul” şeklinde ifade edilen rivayetler gün-
deme gelmektedir.40

Sebeb-i Nüzul Rivayetlerinin Önemi

Fazlur Rahman’ın Kur’an’ın yorumlanması ve uygulanmasına 
dair ortaya koyacağı hermeneutik-yorumsamacı hareketin hazırla-
yıcı unsurlarından biri de sebeb-i nüzul rivayetleridir. Kur’an’ın her 
türlü emir ve bildirimi gerçek-fiili durum ve sorunlara birer cevap 
olarak gelmiştir.41 Yani ayetlerin –özellikle hukukî ayetlerin- dai-
ma bir tarihsel bağlamı vardır. Dolayısıyla Kur’an’ı kronolojik bir 
okumaya tabi tutmadan mesajın tam ve etkili bir şekilde anlaşılması 
mümkün değildir. Elbette Kur’an’ı tek tek ayet bazında kronolojik 
olarak yeniden üretmek imkânsızdır. Fakat bu geniş bir çerçevede ve 
ana çizgileriyle mümkündür. Bunun için en faydalı yöntem Kur’anî 
temaların çıkış ve gelişimlerini geniş bir perspektiften ve ana çizgi-
leriyle tarihsel olarak takip etmek olacaktır.42 Zaten Fazlur Rahman, 
tek tek ayetler bağlamında bir sebeb-i nüzulden ziyade Kur’an’ın bir 
bütün olarak sebeb-i nüzulünü vurgulamaktadır ki, bu da arka planda 
putperest bir Mekke toplumunun varlığıdır. Kur’an bizâtihi böyle bir 
okumaya müsaittir, zira o başlangıç itibariyle Mekke’deki “çok-tan-
rıcılığa ve sosyo-ekonomik dengesizliğe” bir cevap olarak gelmiştir. 
Dolayısıyla o tarihsel bir metin olarak karşımızda durmaktadır.43

Bu aşamada gerekli olan tarihsel malzemeye ise Kur’an tefsirleri 
ve esbâb-ı nüzul eserleri kaynaklık edecektir. Fazlur Rahman, sebeb-i 
nüzule dair rivayetlerin çelişkili ve karışık olduğunun kendisi de 
farkındadır. Bu durumdan da geleneğe pay çıkaran Fazlur Rahman, 
müfessirlerin bu rivayetlerde ifade edilen “özel/yerel bağlamların” 
ayetlerin anlaşılması noktasında önemlerine haiz olduklarını fakat 
bunların işlevsel olarak önemlerini kavrayamadıklarını iddia eder. Bu 
yüzden “Dini	bir	emir	belli	bir	durum	içerisinde	oluşsa	da,	uygula-

40  a.g.e., s.76-79.
41  Fazlur Rahman, “İslam Hukuk Metodolojisini Yeniden İnşaya Doğru” İslâmî Yenilenme, Ma-

kaleler II, s.93.
42  Fazlur Rahman, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s.53.
43  Fazlur Rahman, Allah’ın elçisi ve Mesajı, s.53.
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mada	külli	olarak	kabul	edilir.”44 ilkesini kabul etmişlerdir. Fakat söz 
konusu karışıklığın tek sebebi bu değildir: Tarihsel gelişim açısından 
bakıldığında, öncelikle sahabiler bu olayları kaydetme ihtiyacı duy-
mamışlardır. Sonra gelen nesiller ise pek çok ayetin esbab-ı nüzulü-
ne dair ancak bir tahminde bulunma durumundaydılar.45Dolayısıyla 
bu konuda tutarlı bir malzeme bulmak oldukça zordur. Fakat yine de 
sebeb-i nüzul rivayetleri vahyin cevap olarak indiği sorunları, sorun 
türlerini anlamakta fayda sağlamaktadır. Ayrıca, bizzat Kur’an’ın 
kendisi bir kanunî hüküm koyarken genellikle altında yatan sebebi 
de birlikte verir. Tüm bunlarla Kur’an’ın mesajı ve anlamı anlaşıla-
bilir. İşte burada Fazlur Rahman yeni bir tefsir metodolojisi ortaya 
koymaktadır.

Yeni Bir Tefsir Metodolojisi

Fazlur Rahman, Kuran’ın anlaşılması noktasında tatmin edici bir 
tefsir metodunun olmadığını ve parçacı bir yaklaşımın hâkim oldu-
ğunu dolayısıyla bütünsel bir bakış açısının yakalanamadığını ifade 
etmektedir.46 Bu geleneksel tefsir usulünün problemidir. Hatta o bir 
usûl olmaktan dahi uzaktır. Zira usûl soyut bir çabadır ve pratiğe dö-
külünce somutlaşır. Hâlbuki geleneksel tefsir usulü uygulamaya da-
yalı olan Kur’an’ın tedvin süreci, muhkem-müteşabih, nâsih-mensûh 
gibi konuları içermektedir. Fazlur Rahman ise, yeni tefsir usulünde 
metodoloji olarak Kuran’ın bütünsel olarak anlaşılması için soyut 
bir şekilde geliştirilen bir yöntem öne sürmektedir.47 Bu yeni metot, 
özellikle Kuran’ı anlama merkezli bir yol takip etmeli, onun estetik 
tarafı ve edebî üstünlüğü gibi konularla vakit kaybedilmemelidir.

Geleneksel tefsir usulünün diğer bir hatası, hem müfessirlerin hem 
de fakihlerin Kur’an’ın emir ve yasaklarını hususiyetle dikkate alır-
ken, onun ahlakî ilkelerini birer öğüt olarak anlamalarıdır.48

Kur’an’ı anlamayı hedefleyen bir tefsir usulü Kur’an’ın indiği ta-

44  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.76.
45  A.g.e., s.77.
46  A.g.e., s.59.
47  Açıkgenç, Alparslan, “Fazlur Rahman’ın Hayatı, Görüşleri ve Eserleri” (Giriş Yazısı) Fazlur 

Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.36.
48  Fazlur Rahman, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s.55. Fazlur Rahman’ın “ahlakî ilkelere” dair bu 

hassasiyeti ve vurgusu onun tarihselci yaklaşımı ile ilgili olup, hermeneutik başlığında bu 
konu izah edilmiştir. 
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rihsel bağlamı göz ardı edemez, dolayısıyla o tarihsel gerçekleri de-
ğerlendirmek durumundadır. Fakat Kur’an bu tarihsel gerçeklere de 
hasredilemez. Burada Fazlur Rahman’ın ikili	hareket	adını verdiği bir 
süreç karşımıza çıkmaktadır: 

Buna göre önce kendi zamanımızdan Kur’an’ın nazil olduğu za-
mana gidilmeli, ardından tekrar kendi zamanımıza dönülmelidir. Bu 
hareketin en temel gerekçesi Kur’an’ın, nazil olduğu toplumun özel-
likle ticaretle uğraşan Mekke toplumunun ahlakî ve toplumsal sorun-
larına Peygamber’in zihni aracılığıyla çözüm getiren ilahi bir hitap 
oluşudur.49 Böyle bir Kur’an tasavvuru onun anlaşılması noktasında, 
nazil olduğu ortamı birincil derecede zorunlu kılmaktadır. Zira 
Kur’an özelde Mekke müşriklerine karşı tevhid anlayışını yerleştirip, 
sosyo-ekonomik dengesizliği ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Bu 
özel hitabın evrenselleştirilip, günümüze nasıl aktarılacağına dair 
ise Fazlur Rahman söz konusu ikili hareketi esas alıp, hermeneutik-
yorumsamacı bir yöntem geliştirmiştir. 

 
Fazlur Rahman’ın Hermeneutiğine Giriş

Fazlur Rahman’ın Kur’an’a dair, onun 23 yıl gibi bir süreçte Hz. 
Peygamber’in kendi döneminde karşılaştığı soru ve sorunlara ilahi bir 
cevap olarak nazil olduğu50 şeklindeki tasavvuru Kur’an’ın tarih ile 
aktif olarak bağlantılı bir metin olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla 
o, -başlangıç itibariyle- Mekke’deki çok tanrıcılığa ve sosyo-ekono-
mik dengesizliğe bir başkaldırı olduğundan salt nazari bir belge değil, 
tarihsel bir metindir.51 Buradan tarihselliğe bir çıkış arayan Fazlur 
Rahman’ın en önemli iddiası Kur’an’ın bir hukuk kitabı olmadığıdır. 
Kur’an’ı hukukun dini bir kaynağı olarak değil de bizzat hukuk kitabı 
olarak,52 Allah’ı da neredeyse bir baş yargıç olarak53 gören İslam 
geleneğini eleştirmektedir. Ona göre Kur’an’ın temel hareket noktası 
ahlakîdir.54 Onu ahlakî ilkeler bağlamında değil de lafzî emir ve ya-
sakları olduğu gibi almayı gerektiren hukukî bir kitap olarak görmek 
onu tarihe hapsetmektir.55 Ayrıca tarihsel bir ortama nispetle nazil 
olan Kur’an’ın, o tarihi ortamdan kopuk ve bir hayli farklılaşmış olan 

49  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.62.
50  Fazlur Rahman, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s.110.
51  a.g.e., s.53.
52  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.92.
53  Fazlur Rahman, İslam, s.82.
54  a.g.e., s.79.
55  Fazlur Rahman, Islam and Modernity, s.144’den aktaran Çiftçi, Adil, Fazlur Rahman ile 

İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.119. 
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günümüz dünyasına lafzî hükümleriyle birlikte taşınması doğru bir 
Kur’anî ilişki değildir.56

Fazlur Rahman, Kur’an’daki yasamanın lafzî anlamda ezeli olma-
dığına dair getirdiği örneklerden biri şudur: Kur’an’da eşlerin sayısı 
dört ile sınırlandırılmıştır. Ancak buna, kocanın eşleri arasında ada-
leti sağlayamama durumunda sadece tek bir kadınla evlenmesi şartı 
getirilmiştir. Son olarak da “Adil	hareket	etmeye	ne	kadar	uğraşsa-
nız,	kadınlar	arasında	adaleti	hiçbir	zaman	sağlayamazsınız.”	(Nisa,	
129) ayetindeki genel ifade zikredilmiştir. Bu üç ayete bakıldığında 
esas olan tek eşliliktir. Fakat İslam daha önceden mevcut olan bu 
müesseseyi hukuken tanımış ama öte yandan da uygun sosyal şartlar 
içerisinde tek evliliğin tesis edilebilmesi için bir takım istikametler 
belirlemiştir. Yani Kur’an aile hayatının mutluluğunu temin etmeyi 
hedeflemiş bunun için de ideal eş sayısının tek olduğunu söylemişse 
de gözetilen bu ahlaki hedefi yedinci asır Arap toplumu ile uzlaştır-
mak durumunda kalmıştır.  Çünkü bu toplumda çok eşlilik oldukça 
yaygındı. Ahlakî hedef tamamen işlevsiz bırakılamazdı. Dolayısıy-
la İslam çok eşliliği hukukî olarak tanımakla birlikte onu sınırladı, 
çekinceler koydu. Aynı zamanda da Müslümanların ileride varması 
umulan bir ahlakî ideal olarak ilan edildi.57 Fazlur Rahman buradan 
bir ıslahatçının durumun gerektirdiğini göz ardı edemeyeceği dolayı-
sıyla da hayali bir takım hükümler vazedemeyeceği sonucunu çıkarır. 
Aynı zamanda Kur’an’da ki yasamanın, bir takım değerler etrafında 
her zaman yeni bir biçime bürünmesi şeklinde geniş bir üslup takip 
etmesine rağmen, muhatap toplumun şartlarını kısmen göz önünde 
bulundurduğunu dolayısıyla Kur’an’daki fiili yasamanın bizzat lafzî 
anlamda ezeli olmadığı sonucuna ulaşmaktadır.58 

Bu hususta Fazlur Rahman’ın diğer bir delili ise Hz. Ömer’in as-
habın şiddetli karşı koyuşlarına rağmen Kur’an’da bazı içtimaî ka-
nunlarda değişiklik yapmasıdır.59

Fazlur Rahman’ın vardığı bu noktada, şöyle bir soru akla gelmek-

56  Fazlur Rahman, “Interpreting the Qur’an” Inquiry, Mayıs, 1986 s.49’dan aktaran Çiçek, 
Mehmet, Geçmiş ve Günümüz Algısında Kur’an,  s.210.

57  Fazlur Rahman, “Modernitenin İslam’a Etkisi”, İslâmî Yenilenme: Makaleler IV, s.79.
58  Fazlur Rahman, İslam, s.87-88.
59  Fazlur Rahman, “İslamî Yenilenme: Alanı, Yöntemi ve Sunduğu Seçenekler” İslâmî Yenilen-

me: Makaleler III, s.79.
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tedir: O halde yedinci asır şartlarında oluşmuş, o ortam ve şartları gö-
zeten bir metnin daha sonraki asırlarda ve bilhassa günümüzde yeni-
den ifade edilmesinin yolu nedir? Burada Fazlur Rahman’ın yöntem 
tartışması devreye girmektedir.

Fazlur Rahman, Müslümanın çağdaş dünyadaki sorunlarına cevap 
olabilecek bir yöntemi zorunlu görmektedir.60 Bu yüzden de Müslü-
manlar bu gün için İslam’ın neyi amaçladığını cesaretle ve özgürce 
tartışabilmelidirler. Öncelikle şeriat Kur’an ışığında masaya yatırılıp, 
yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bunu yapabilmek için de 
sistemli bir Kur’an yorumu geliştirilmelidir. Bu süreçte öznel fikirle-
rin Kur’an’a empoze edilmesinden kaçınılmalıdır. Bu yöntemin un-
surları ise şunlardır:

Kur’an’ın kastı doğru tespit edilmelidir. Bunun için de 
sağlam bir tarihsel yaklaşım takip edilmelidir. Bu yaklaşımın 
en önemli unsuru Kur’an’ı tek tek ayetler bağlamında değil 
de bütüncül olarak kronolojik okumaya tabi tutmak. Bu bize 
Kur’an’ın hedeflediği temel mesajı verecektir.

Kur’an’ın hukuki emirleri/yasaları ile bu yasaların gö-
zettiği gaye/hedeflerin ayrıştırılması gerekir. Buradaki öz-
nellik tehlikesi ise bizzat Kur’an’ın kendisi ile aşılabilir. 
Zira Kur’an hüküm koyarken çoğunlukla sebeplerine de 
işaret etmektedir. Fazlur Rahman, burada örnek olarak bir 
erkek yerine iki kadının şahitliği meselesinin sebebi olarak 
Kur’an’dan “Kadınlardan biri unutursa diğer kadın hatırlat-
sın diye” ayetini göstermektedir. Dolayısıyla bu uygulama o 
dönemin şartları gözetilerek verilen bir hükümdür. Fakat asıl 
maksat “sağlam ve doğru delil getirmek”tir.61 Burada aslolan 
uygulamanın kendisi değil, amacı yani “doğru bir şahitlik”-
tir. Fakat ayetlerden çıkarılan bu manaların ve ileri sürülen 
fikirlerin diğer ayetlerle çelişmemesi için Kur’an’ın bütüncül 
görüşü gözden kaçırılmamalıdır.62 Bu da üçüncü bir aşamayı 
gerekli kılmaktadır. 

Bu aşamada ise Kur’an’ın hitap ettiği toplumsal şartlar 

60  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.60. 
61  Fazlur Rahman, a.g.m., İslâmî Yenilenme: Makaleler III, s.76-77.
62  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.63.
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çok iyi değerlendirilip Kur’an’ın genel hedefleri belirlenme-
lidir.63

Fazlur Rahman’ın ikinci aşamada değinmiş olduğu yasaların gö-
zettiği gaye onun ‘ahlakî’ olarak vasıflandırdığı ve tarih-üstü, aşkın 
dediği değerlerdir. Bu değerlerin söz gelimi iktisadî değerlerden far-
kı; iktisadi değerlerin belli bir sosyo-ekonomik ortama has olup,64 o 
ortamı aşamazken; ahlakî değerler belli bir zaman ve mekâna hasre-
dilemez. Dolayısıyla Fazlur Rahman’ın bugüne taşıyacağı şey işte bu 
ahlakî ilkelerdir. Burada ise onun ikili-hermeneutik hareketi devreye 
girer. Fakat bu ahlakî ilkelerin çıkarılması çok iyi bir metin tahlilini 
gerektirmektedir. Fazlur Rahman’ın öngördüğü metin tahlili ise şöy-
ledir: 

Metnin genel kastı tespit edildikten sonra, Kur’an’ın tek tek talî 
konularına dair temel söylemi tespit edilip Kur’an’ın genel kastı/
hedefi içinde değerlendirilir. Örneğin, irade hürriyetine dair tek tek 
ayetler incelendiğinde hem “determinizm” fikri hem de “irade hürri-
yeti” fikri çıkar. Fakat Kur’an’ın genel kastına bakıldığında “mutlak 
determinizm” fikrini çıkarmak mümkün değildir.65

Geleneksel yaklaşımın bu konudaki sorunu ise kendi öznel yo-
rumlarını metne yüklemeleridir. Dolayısıyla onlar Kur’an’ın nesnel 
bir yorumunu ortaya koyamamışlardır. Fazlur Rahman Müslüman-
ların modern sorunlara İslamî çözümler getirmekten yoksun olduk-
ları gibi onların geçmiş mirasın da farkında olmadıklarını düşünür. 
Onlar tarihsel bir düşünme yöntemi geliştiremedikleri için bir prob-
lem karşı karşıya kaldıklarında Kur’an’ın belli ayetleri çerçevesinde 
çözüm ararlar. “En eski duruma gidip söz konusu problemin tarihini 
ve onun gelişimini izleyerek bir cevaba ulaşma onların bilmediği bir 
ameliyedir.” Bu da onların Kur’an’dan yeni fikirler üretememelerinin 
sebebidir.66

İkili Hermeneutik Hareket

Kur’an’ı anlamak için sadece metne dönmek yeterli değildir. Çün-

63  Fazlur Rahman, a.g.m., İslâmî Yenilenme: Makaleler III, s.77.
64  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.60. 
65  Adil Çiftçi, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.127.
66  Fazlur Rahman, “Currents of Religious Thought in Pakistan” Islamic Studies, c.7, (1978) 

sayı:1, s.2-4’den aktaran Çiftçi, Adil, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.127.
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kü o tarihle bağlantılı canlı bir metindir. Fazlur Rahman Kur’an’ın bir 
aysberg (buz dağı) gibi olduğunu ve onda dokuzunun tarihin derinlik-
lerinde bulunup ancak onda birinin gözüktüğünü ifade etmektedir.67 
Bu yüzden de metni anlama sürecinde atılacak adım onu ‘tarihsel 
ortamına geri götürmek’tir.68 Bu ise Fazlur Rahman’ın ön gördüğü 
ikili hareketin ilk basamağıdır: “Zamanımızdan Kur’an’ın indiril-
diği zamana gitmek”. Bunun gerekçesini ise Fazlur Rahman şöyle 
açıklamaktadır: “Zira Kur’an, Peygamber’in zamanındaki ahlâkî ve 
toplumsal durumlara ve özellikle onun zamanında ticaretle uğraşan 
Mekke toplumunun sorunlarına Peygamber’in zihni aracılığıyla gön-
derilen ilahi bir cevaptır.”69 Dolayısıyla böyle bir metin bağlamından 
kopuk anlaşılamaz.

“Tarihsel ortama geri dönmek” şeklindeki ilk hareket de iki aşa-
mayı içerir: İlk aşamada ayetin indiği ortam ve ilgili olduğu sorun 
araştırılır ve böylece ayetin manası ve işaret ettiği hedef tespit edi-
lir. Tabi bu özel arka plan araştırmasından önce Kur’an’ın bir bütün 
olarak arka planı yani nazil olduğu çevre; toplum, din, âdet vs. gibi 
tüm yönleriyle araştırılır. İlk hareketin ikinci aşaması ise Kur’an’ın 
tikel hükümlerinden -bu hükümlerin illet ve bağlamları dikkate alına-
rak- genel geçer ahlakî/toplumsal ilkelerin süzülmesidir. Tabi burada 
hükümden kasıt ‘fikrin ya da herhangi bir ayetin illeti olup, sadece 
hukukî ayetler kastedilmemektedir. Bu sürecin doğru bir şekilde işle-
yebilmesi için her iki aşamada da Kur’an’ın bütünselliği kaçırılma-
malıdır. Aksi takdirde belli ayetlerden çıkarılan mana veya ilke diğer 
ayetlerle çelişebilir.70 

Fazlur Rahman anlamı daha açık ayetler yardımıyla, anlamı ka-
palı gibi olan ilgili ayetlerin yorumu yapılarak ya da ‘parçayı bütün, 
bütünü de parçalar vasıtasıyla anlama’ yoluyla da bu ilkelere ulaşıla-
bileceğini ifade etmektedir.71 Bu ilkelerin tespiti için metne dair bir 
ön anlamadan sonra tarihe gidilip Allah’ın kastı ve toplumsal ortamın 
şartları çerçevesinde metinle ‘döngüsel’ bir ilişkiye girilir. Bu döngü 

67  Fazlur Rahman, “Kur’an’ı Yorumlamak” (çev. Osman Taştan) İslami Araştırmalar, c.4 (1990) 
sayı:4, s.101’den aktaran Çiftçi, Adil, a.g.e., s. 128.

68  Adil Çiftçi, a.g.e., s.131.
69  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s.62.
70  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 63.
71  Fazlur Rahman, “Review of Islamic Jusrisprudence by Kemal Faruki” Islamic Studies, c.1. 

Sayı:71, (1962), s.289’dan aktaran Çiftçi, Adil, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek 
s.132. 
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sayesinde metne sorduğumuz sorular sınanıp, reddedilir ya da düzel-
tilir. Hermeneutik döngü adı verilen bu kavram Fazlur Rahman tara-
fından lafzen bahsedilmemekle birlikte kullanılır.72 Böyle bir döngü 
etrafından şekillenen ilk hareket Kur’an’a yüklenebilecek öznel 
yorumları da engeller. Örneğin; G. A. Perviz gibi biri Kur’an’dan 
komünist bir doktrin üretmeye çalışsa bile tarihsel-sosyolojik bir 
okumayla metin onu reddedecektir.73

Fazlur Rahman bu süreç içerisinde özellikle ilk dönem tefsir ha-
reketlerinin katkısını da tartışmaktadır. Şöyle ki, Kur’an’a dair ilk 
dönem yorumlar ve çalışmalar Fazlur Rahman’ın öngördüğü hareket 
neticesinde elde edilen nesnel malzeme yanında ikincil kaynak ni-
teliğindedir. Zira bu dönemde Kur’an’ın bütünsel bir anlamı ortaya 
konamamıştır. Ayrıca zaman içerisinde öznel yorumlar çoğalıp, katı-
laşmıştır. Dolayısıyla elimizde bu malzeme Kur’an’ı yeniden anlama-
ya yardımcı olmak yerine, ortaya konacak olan yeni anlayışın bizâtihi 
değerlendirme konusu olabilir.74

Kur’an’ı tarihsel ortamına götürüp yapılacak bir metin tahlilin-
den sonra tikel hükümlerden ahlakî değerlerin çıkarılması şeklinde 
işleyen ilk hareket özelden genele doğru tümevarımsal bir harekettir. 
İkinci hareket ise genelden özele doğru, tümdengelimsel bir hare-
kettir. Bu ikinci aşamada ise; çıkarılan ahlakî ilkelerle birlikte tekrar 
çağdaş dünyaya dönülür ve bu ilkeler mevcut duruma göre yeniden 
uyarlanır. İlk hareket tarihsel ortamın çok iyi tahlil edilmesini gerekti-
rirken, ikinci hareket ise mevcut durumun tahlilini zorunlu kılmakta-
dır. Dolayısıyla bugünkü İslam toplumunun mevcut yapısı, sorunları 
öte yandan modernitenin dünya görüşü vs. çok iyi tespit edilmelidir. 
İlk harekette tarihçiye görev düşmekteyken, ikinci harekette ise sos-
yal bilimciye iş düşmektedir. Fakat asıl iş olan “etkin yönlendirme” 
ve “ahlak mühendisliği” ise ahlakçının görevidir.75

Fazlur Rahman’ın sürecin doğru işleyip işlemediğine dair vaz 
edeceği ölçüt ise bizzat ikinci hareketin kendisidir. Şöyle ki, ilk ha-

72  Adil Çiftçi, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.133.
73  Fazlur Rahman, a.g.m., İslâmî Yenilenme: Makaleler III, s.77.
74  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 64.
75  Fazlur Rahman, a.g.e., s. 64.
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rekette elde edilen neticeler ikinci hareketin uygulama sahasında ba-
şarısız oldukları takdirde sorun ya mevcut durumun tahlilinde ya da 
Kur’an’ın anlaşılmasındadır. Zira geçmişteki yani yedinci asırdaki 
durum ve sorunlara uygulanabilen ve fiilen de uygulanmış olan bir 
şeyin mevcut durumda da –ayrıntılardaki farklılığın kabulüyle birlik-
te- uygulanabilmelidir.

 Fazlur Rahman hem geçmişten çıkartılan bu genel ilke ve değer-
leri günün şartlarına uyarlamaya hem de bu genel ilke ve değerlerle 
uyum sağlayabilecek şekilde mevcut durumun değiştirilmesine ‘fikrî 
cihad’ demektedir. Fakat bunlardan ikincisi fikrî olana ek bir de ahlâkî 
çabayı gerektirmektedir. Ardından Fazlur Rahman bu fikri çaba veya 
cihadın ıstılahtaki karşılığının ‘içtihad’ olduğunu ifade etmektedir. 
“İçtihad kural içeren bir nassın veya geçmişteki emsal bir durumun 
manasını anlama ve o kuralı öyle bir şekilde teşmil, tahsis ya da ol-
madığı takdirde ta’dil ederek değiştirme çabasıdır ki bulunan yeni 
çözüm vasıtasıyla bu kural, yeni durumu içersin.” İçtihadın tanımına 
yer veren Fazlur Rahman, böylesi bir içtihad tanımının geçmişteki bir 
nassın veya emsal bir durumun bir ilke olarak genelleştirilebileceği 
ve bu ilkenin de (çağdaş dünyada) yeni bir kural olarak formüle edi-
lebileceğini ifade etmektedir.76

Netice itibariyle Fazlur Rahman’ın sistemi şudur: i) Yapılacak bir 
‘ön okumayla’ Kur’an’ın genel kastını ortaya koymak ki bu tevhide	
dayalı	bir	ahlak	düzenidir. ii) Metnin tarih ve ortamına gitmek ve böy-
lece metnin nesnel anlamını ortaya koymak iii) Genel ve özel olmak 
üzere arka plan araştırmasından sonra ayetlerin tikel ve Kur’an’ın tü-
mel olarak kastını anlamak iv) Bu kasıtları hükümlerden ayrıştırıp 
ahlakî ilke/değerler şeklinde açığa çıkarmak77 v) Bu ahlakî ilkeleri 
alıp, yaşanılan zamana taşımak vi) Yaşanılan zaman ve ortamın çok 
iyi tahliliyle bu ilkeleri zamana uyarlanmak. 

Tarihi Nesnel Olarak İncelemenin İmkânı

Fazlur Rahman’ın metni anlamada tarihsel yöntemi ‘tarihî bilgi-
nin nesnelliği’ sorusunu gündeme getirmektedir. Fazlur Rahman bu 
soruyu “tarihsel bir metnin nesnelliği nasıl elde edilebilir” sorusu al-

76  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 65.
77  Çiftçi, Adil, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.135.
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tında hermeneutiğin iki önemli ismi olan Betti ve Gadamer etrafında 
inceler.

Betti’nin de dâhil olduğu ‘Nesnelci Okul’a göre metnin incelen-
mesinde ilk olarak yazarın kastı ve maksadı ortaya konmalıdır. Yapı-
lan metin tahlili sonucu elde edilen manalar kişiyi metni üreten ve o 
manaların ait olduğu zihne götürmelidir, fakat bu bütünlük arz edecek 
ve anlamaya çalışan kişinin zihninde tekrar yaşatılacak bir şekilde ol-
malıdır. Fazlur Rahman ise Betti ve nesnelci okula katılmakla birlikte 
zihinde ortaya çıkacak olan bu mana bütünlüğünü sadece düşünceyi 
üreten kişiye atfedilemeyeceğini, bu düşüncenin cevap olarak geldi-
ği durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünür. Yani 
Kur’an’ın anlaşılması noktasında Allah’ın kastı ile birlikte onun nazil 
olduğu nesnel ortamı da dikkate almak durumundayız. Fazlur Rah-
man bu zorunluluğa işaret etmek için tekrar Kur’an’ın Allah’ın tarih 
içinde cereyan eden durumlara Hz. Peygamber’in zihni vasıtası ile 
verdiği cevaplar olduğunu hatırlatmaktadır.

Fazlur Rahman bu hususta geleneksel çizgiyi şöyle eleştirmekte-
dir: “Ehl-i sünnet vahiy meselesinde Peygamber’in işgal ettiği yeri 
çok küçümsediği gibi, Kur’an’ın sağlıklı olarak anlaşılmasında orta-
mın oynadığı rolü de gereğinden fazla sınırlandırmıştır.”78

Betti’den sonra, nesnelci okulu “psikolojilik” ve “öznel olduğu” 
gerekçesiyle eleştiren Gadamer’e geçen Fazlur Rahman’ın Gada-
mer’le temel tartışması metnin anlaşılmasının gelenekte oluşan bir 
süreç mi yoksa “tarihsel sıçrama” şeklinde adlandırılabilecek olan 
“tarih-üstü” bir karakterde mi olduğudur. Bu konuda Gadamer’i eleş-
tiren Fazlur Rahman metnin anlaşılması noktasında ‘tarihsel sıçra-
mayı’ mümkün görür.79 Onun Hermeneutiğinin ilk hareketi de bunu 
içermektedir zaten. Gadamer metnin hareketiyle birlikte tarihin ha-
reketinin de aynı paralelde olduğunu dolayısıyla bugünü de zorunlu 
olarak götürmemiz gerektiğini savunurken, Fazlur Rahman’a göre ilk 
zihne ve ortama dönüş yaparken kendi tarihselliğimizi oraya götür-
memek mümkündür. Kaldı ki bu ilk zihnin kastını bulandırmamak 
için de zorunludur.80 Nesnelci okulun aşırı öznellikle suçladığı Gada-

78  Fazlur Rahman, a.g.e., s.65-66. 
79  Çiçek, Mehmet, Geçmiş ve Günümüz Algısında Kur’an, s.219. 
80  Adil Çiftçi, Fazlur Rahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, s.139.
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mer’in tezi Fazlur Rahman’ın teorisine ters düşmektedir. Bunun far-
kında olan Fazlur Rahman “Eğer Gadamer’in tezi doğru ise, o zaman 
ikili hareket teorisi olarak ileri sürdüğümüz görüşün hiçbir anlamı 
yok.” demektedir.81

Netice itibariyle o ileri sürdüğü teorinin gereği olarak hem metin 
tahlilinin hem tarihsel ortam tahlilinin hem de modern dönem tahlili-
nin nesnel olarak yapılabileceğini ifade etmektedir.

 
Fazlur Rahman’ın Hermeneutiğine Örnek: Zekat 

Fazlur Rahman, adaletin eşit olarak dağıtılması hususunda 
Kur’an’ın Haşr suresi yedinci ayet bağlamında bir ilke tespit ettiğini 
ifade eder: “Servet	sadece	zenginler	arasında	dolaşan	bir	şey	olma-
malıdır.” Ayetin sebeb-i nüzulünü zikretmekle birlikte, ifade edilen 
şeyin Kur’an’ın öngördüğü ekonomi siyasetinde temel bir noktaya 
değindiğini söyler. Bu yüzden Kur’an Mekke müşriklerini yoksulları 
sömürmekle itham edip, yığınla servet biriktirmelerini eleştirdikten 
sonra Medine’de zekâtı farz kılmıştır.82 Tevbe suresi 60. Ayet çerçe-
vesinde zekât kalemlerini şöyle sıralar: 

(1) fakirler, (2) zekât toplayanların maaşları (ki bu, Hz. Peygamber 
dönemindeki tek sivil hizmetti, fakat bugün bütün sivil servisi kapsa-
malıdır), (3) ‘kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler için’ diplomatik 
harcamalar, (4) savaş tutsaklarının fidye ile kurtarılması, (5) kronik 
borç altında bulunanların borçtan kurtarılması, (6) ‘Allah yolu’ ki, 
Kur’an tefsircilerine göre, sosyal hizmetlerin savunma, eğitim ve sağ-
lık gibi faaliyetleri anlamına gelir ve (7) ‘yolcular için’ yani her türlü 
iletişim meselesi için. 83 

Fazlur Rahman, zekâtın harcama alanlarının çok geniş olduğunu 
dolayısıyla onun ‘bir devletin bütün faaliyet alanlarını’ kapsadığını 
ifade etmektedir. Bu yüzden zekât en genel anlamıyla bir ‘refah ver-
gisi’ idi. Hz. Peygamber ise kendi döneminde toplumun ihtiyaçlarının 
karşılanması noktasında yeterli olduğunu düşündüğü bir oran belir-
lemişti.84 Fakat Müslümanlar ‘ağır bir geleneksel taassup altında’ 

81  Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 67.
82  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.84-85.
83  Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, s.193.
84  Fazlur Rahman, “Modernitenin İslam’a Etkisi”, İslâmî Yenilenme: Makaleler IV, s.76.
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olmaları sebebiyle zekâtın fonksiyonlarını daraltmışlar ve sadece ilk 
kategorideki ‘fakirler’ ile sınırlandırıp, ‘dini eğitimi’ de buna dâhil 
etmişlerdir. Bu yüzden yapılması gereken zekât kanunu yeniden dü-
şünüp, ilgili ayeti çağdaş açıdan yorumlamaktır. Böylece bütün malî 
sistem İslamileştirilecektir. 85

İkili hareket perspektifinden yorumlanırsa eğer, şöyle bir tablo 
ortaya çıkar: Kur’an’ın zekâtla ilgili hükümlerinin anlaşılabilmesi 
için yedinci asra dönülür. Ayetlerin sebeb-i nüzul rivayetleri ve 
özellikle Mekke toplumunun sosyo-ekonomik yapısı incelendiğinde 
zekâtın illetinin ‘sosyal adaletsizliği ve ekonomik eşitsizliği’ 
kaldırmak olduğu anlaşır. Toplumda adil bir ekonomik sistem 
kurmak amacı güttüğünden dolayı o aynı zamanda bir ‘toplumsal 
refah vergisi’dir. O dönem için Hz. Peygamber bunu yorumlayıp, 
belli bir oran belirlemiştir. Belirlediği oran yedinci asra hastır ve 
bu manada tarihseldir, bugüne hitap edemez. Fakat sosyal adaleti 
ve ekonomik eşitliği sağlamak her dönem için geçerli, evrensel 
bir değerdir. Bu yüzden tekrar çağdaş dünyaya dönülüp, mevcut 
sosyal ve ekonomik şartların tahlili neticesinde yeni bir zekât yani 
‘toplumsal refah vergisi’ oranı belirlenir. Bu noktada Fazlur Rahman, 
modern toplumun ihtiyaçlarının son derece artmış olduğunu, bunun 
içine eğitim, iletişim-ulaşım ve diğer gelişim araçlarının da zorunlu 
olarak dâhil olduğunu ifade etmektedir. 86 

Fazlur Rahman, ulemanın zekât oranında herhangi bir değişime 
izin vermemelerinden ve ihtiyaç olunduğu sürece hükümetlerin başka 
vergiler koyabileceği şeklindeki tavrından rahatsızdır. Bunun seküle-
rizmin tam bir özü olduğunu, ulemanın çoğunluğunun moderrnite ile 
İslam’ın karşılaştığı noktada doğrudan sekülerizmi doğuran bir tutum 
sergilediklerini ifade etmektedir.87 Bu anlamda o zekâtın tek vergi 
olarak konulmasını ve oranların da buna göre belirlenmesini savun-
maktadır. 

Değerlendirme

Fazlur Rahman’ın tüm çaba ve gayretleri ile ortaya koyduğu sis-
temin en temel gayesi özelde Kur’an’ı genel de ise İslam’ı her çağda 

85  Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, s.193.
86  Fazlur Rahman, “Modernitenin İslam’a Etkisi”, s.77.
87  a.g.m., s.77.
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güncellenmiş yorumuyla aktif ve etkin kılmaktır. O da herkes gibi 
Müslümanların içinde bulunduğu durumun farkındaydı. Kendinden 
önce pek çok modernistin bu hususta göstermiş olduğu çabaları takdir 
edip, eleştirdikten sonra kendisi Neo-modernist yeni bir yaklaşımın 
öncülüğünü yaparak Müslümanların Kur’an ve İslam’a rağmen böy-
lesi bir durumun içinde bulunmalarının en büyük gerekçesi olarak 
Kur’an’ın yeterince anlaşılamamasına yönelmiştir. Dolayısıyla onun 
modernistliği çıkış noktası itibariyle Batı endeksli değildir. Bir mo-
dernist olarak özgün tarafı Kur’an merkezli bir sistem geliştirmiş ol-
masıdır. Diğer modernistlerle en büyük benzerliği ise onun da İslam 
geleneğinin bir eleştirmeni olmasıdır.

Fazlur Rahman’ın Kur’an’ın yeterince anlaşılamamasından mak-
sadı bir ‘anlama sorunundan’ da ziyade ‘yöntem’ sorunudur. Yani o 
Kur’an’ı anlamaya dair büyük bir yöntem hatasının varlığına inanı-
yordu. Dolayısıyla tüm çaba ve gayreti de bu yönde olmuştur. 

Kur’an’ın anlaşılması noktasında ilk tezi, Kur’an’ın tarihsel bir 
metin olduğudur. Tarihi bir vakıa olarak baktığımızda Kur’an elbette 
yedinci asırda Mekke ve ardından Medine toplumuna hitaben inmiş-
tir. Bunu reddetmek tarihi bir gerçeği inkâr etmek ve Kur’an’ın ha-
yali bir topluma indiğini iddia etmektir. Ayrıca Kur’an elbette içerik 
olarak Mekke toplumunun sorunlarını gözetmiştir. Bu yüzden Kur’an 
Kuzey Kutbunda yaşayan bir insanın sorunlarına değil de hitap ettiği 
toplumun sorunlarına söz gelimi kölelik, sosyal eşitsizlik gibi konula-
ra eğilmiştir. Tüm bunlar İslam geleneğinde kabul edilen hususlardır. 
Böyle bir perspektifte Kur’an’ın tarihi bir metin olduğu doğrudur. Bu 
yüzden Fazlur Rahman’ın ikili hareketinin ilk aşamasında ifade etti-
ği öneriler Kur’an’ın anlaşılması noktasında dikkate alınabilir. Yani 
Kur’an’ın imkân dâhilinde kronolojik bir okumaya tabi tutulması, 
sebeb-i nüzul rivayetlerinin dikkate alınması, indiği mevcut ortamın 
tahlili ışığında okunması Kur’an’ın daha iyi anlaşılması noktasına 
hizmet ettiği sürece dikkate alınacak hususlardır ki İslam geleneğin-
de bunların tamamen göz ardı edildiği şeklinde bir gerçek de yoktur. 
Fakat sorun şu ki, Fazlur Rahman tüm bu anlama çabalarının nesnel 
olarak gerçekleşebileceğini iddia etmektedir. Yani mevcut dönemin 
içtimai şartları, problemleri ve Kur’an ayetleri nesnel olarak tahlil 
edilebilir, netice de ise Kur’an’ın kendi tarihselliğinden soyutlanmış 
bir şekilde altında yatan,  özünü oluşturan ahlakî/evrensel ilkelere 
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ulaşılabilir. Burada ciddi problemler karşımıza çıkmaktadır. Önce-
likle, Nesnelci Okulu’nun söylemlerini dile getiren Fazlur Rahman 
metin tahlilinde o metni üreten ve o manaların ait olduğu ilk zihne 
gidilebileceğini iddia etmektedir. Peki, Kur’an vahyi söz konusu ol-
duğunda ilk zihin kimdir? Burada Allah’ın kastı söz konusu olamaz. 
Fazlur Rahman bu hususu açıklamamıştır. İkinci bir nokta ise, aşırı 
bir öznellik tehlikesidir. Fazlur Rahman, kendisi bu tehlikeyi kabul 
etmekle birlikte yine de nesnel bir yaklaşımın yakalanabileceğine 
dair bu güveni nereden almaktadır? Müslümanlara her çağda kaynak-
lık edecek bu ahlakî ilkelerin tespitinde en ufak bir sapma dahi olma-
ması gerekirken Fazlur Rahman, aradaki 1400 küsur yılı göze alarak, 
Allah’ın muradının nesnel olarak bilinebileceğine dair bu iddiasında 
yeteri kadar ikna edici değildir. Kişinin kendi tarihselliğinden soyut-
lanarak, duru, saf bir zihinle 1400 küsur yıl öncesine gidip, yetersiz 
bir sebeb-i nüzul malzemesine de dayanarak Kur’an ayetlerinden Al-
lah’ın muradını ‘nesnel bir kesinlikle’ ahlakî/evrensel ilkeler olarak 
süzmesi mümkün değildir. Daha doğrusu kendisinden emin olacağı-
mız bir çıkarım yapmanın imkânsızlığı söz konusudur. 

Öte yandan bu ilkelerin nesnelliğini varsaydığımızda, ikinci 
bir hareketle tekrar çağdaş dünyaya dönüp söz konusu ilkelerin 
somutlaştırılması da öznellik tehlikesiyle karşı karşıyadır.  Mevcut 
şartların nesnel bir tahlili ve bu ilkelerin doğru bir şekilde uyarlanması 
konusunda Fazlur Rahman ikna edici bir ölçüt verememektedir. Bu 
hususa dair ifadesi şudur: “İlk	harekette	elde	edilen	neticeler	 ikinci	
hareketin	 uygulama	 sahasında	 başarısız	 oldukları	 takdirde	 sorun	
ya	mevcut	durumun	tahlilinde	ya	da	Kur’an’ın	anlaşılmasındadır.” 
Bu durumda sürecin tekrar işletileceğini söyleyen Fazlur Rahman’ın 
bu ifadesi acaba onun sürece dair nesnelliği ile çelişmemekte midir? 
Öte yandan onun bu önerisi dini tam bir yap-boza çevirmektir. Ayrıca 
Fazlur Rahman’ın bu teorisi aynı çağda farklı coğrafyalarda farklı ku-
rum, uygulama vs.leriyle “öznel bir İslam” tehlikesini barındırmakta-
dır. Fazlur Rahman böyle bir hareket ortaya koymakla birlikte kendisi 
bunun açık örneklerini de sunamamaktadır. Ribâ, zekât ve özellikle 
kadınlara dair meselelerde ilk hareketin içeriğine dair yetersiz örnek-
lemelerde bulunmakla birlikte elde edilen bu ahlaki değerlerin çağ-
daş dünyaya nasıl uyarlanacağına dair yeterli ve net bir örnek getir-
memektedir. Netice olarak Fazlur Rahman’ın ilk hareketi Kur’an’ın 
anlaşılması noktasında istifade edilebilecek yönlere sahipken ikinci 
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hareket ve bir bütün olarak Fazlur Rahman’ın güttüğü amaç oldukça 
radikal olup, İslamî geleneğin Kur’an anlayışını kökten yıkan, iyi te-
mellendirilememiş bir teoridir.  

Onu ikili bir harekete ve Hermeneutiğe yönlendiren Kur’an’ın ta-
rihsel olduğu iddiasına gelince Fazlur Rahman tarih boyunca İslam 
geleneğine tamamen aykırı bir yorumla Kur’an’ın lafzen yedinci asra 
hapsetmiş ve kendisin “ahlakî/evrensel” dediği Kur’anî değerlerin 
evrenselliğini savunmuştur. Tüm zamanlara hâkim olan Kur’an anla-
yışını yerle bir eden böyle bir teorinin neden Kur’an’dan buna işaret 
eden tek bir ayet delili yok? Fazlur Rahman’ın kullandığı tüm ayet-
ler onun bağlayıcı olmayan öznel yorumlarını içermektedir. Fakat 
Kur’an’da lafzi-ahlaki şeklindeki bir ayrıma ya da onun tarihselliğine 
işaret eden bir ayet göstermemektedir. Bu hususta ısrarla durduğu en 
güçlü delili Hz. Ömer’in uygulamalarıdır fakat anlaşılan o ki Fazlur 
Rahman Hz. Ömer’in içtihatlarının mahiyetini de doğru bir şekilde 
kavrayamamıştır. 

Öte yandan Hz. Âdem’den itibaren ayrıntılar hariç öz olarak 
şeriatın değişmemesi de Fazlur Rahman’ın teorisini sarsmaktadır.

Fazlur Rahman tarihsellik teorisi ile Kur’an’ın kaynaklık vasfını 
değiştirmektedir. Onu lafzen değil de tamamen bizim çabamıza meb-
ni olan “ahlakî/evrensel” değerler bakımından kaynak addeden Faz-
lur Rahman bu çabasıyla Kur’an’ı bir hidayet kitabı olmaktan çıkarıp, 
insanların ellerinde bir nesne konumuna indirgemektedir. İslam için 
de aynı şey söz konusu; tarihi şartların kendisini belirlediği, sürekli 
değişen bir İslam anlayışı. Peki, İslam’ın bu tarihi şartlara müdahalesi 
nerede? 

Fazlur Rahman’ın tarihsellikle irtibatlı olduğunu düşündüğümüz 
vahiy görüşüne gelince vahyin şüphe götürmez bir şekilde Allah’ın 
kelamı olmakla birlikte öte yandan Hz. Muhammed’in sözü oldu-
ğunu ısrarla dile getirmekle birlikte bununla neyi kastettiği çok açık 
değildir. Geleneğin vahiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’e yüklediği 
misyondan rahatsız olan Fazlur Rahman, özellikle Cebrail’i de aradan 
kaldırarak bu süreçte Hz. Peygamber’e daha fazla misyon yüklemek 
istediği anlaşılmaktadır. Kanaatimizce, Fazlur Rahman’ın tarihselli-
ğe zemin hazırlaması açısından kendisine engel teşkil etmeyecek bir 
vahiy sürecinin gerekliliği vahyin iniş ve oluşum sürecinde Hz. Pey-
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gamber’in daha etkin olmasını gerektiriyordu. Fazlur Rahman’a göre 
Hz. Peygamber’e gelen vahiy işitilebilen, akustik olan maddi bir keli-
me değildir. O zihnî bir sestir ve fikrî bir kelime oluşturur.88 Peygam-
ber Allah’tan gelen bu vahyi toplumun içtimai şartlarını, problemle-
rini gözeterek yorumluyordu. Dolayısıyla Kur’an Hz. Peygamber’in 
tarihselliği ile iç içe oluşmuş bir metindir. Bu Kur’an’ın tarihselliğine 
kapı aralamaktır. Bu şekilde bir vahiy süreci Fazlur Rahman’ın ikili 
hareketine zemin hazırlar. Şöyle ki, vahyin yedinci asır Mekke toplu-
mu için yorumlanıp, Kur’an olarak ortaya konması onun lafzî olarak 
diğer çağlarda uygulanacağı anlamına gelmez. Zira bu toplumsal de-
ğişim yasasını reddetmektir. O halde biz de vahyi Hz. Peygamber’in 
anladığı gibi anlar, özünü kavrar, ardından da çağa uyarlarız. 

Öte yandan Şura suresi 51. ayette gayet açık ifadelerle Allah’ın bir 
beşerle nasıl iletişim kurduğu ifade edilirken, Fazlur Rahman’ın iddia 
ettiği vahiy sürecini destekleyen açık bir ayet neden bulunmamaktadır? 
Bilakis, Fazlur Rahman aleyhine delil olabilecek pek çok ayeti –ilgili 
başlıkta örnek ayet mevcut- öznel yorumlarla kendine mesnet teşkil 
etmeye çalışmıştır.

Vahye dair bir diğer husus ise Garanik hadisesidir. Fazlur Rah-
man, Cebrail’e dair rivayetlerin ve daha pek çok rivayetin uydurma 
olduğunu ifade ederken, vahyin ilahiliğini zedeleyecek potansiyelde 
olan, müşrikleri sevindirecek ve müsteşriklerin yoğun bir şekilde he-
def aldıkları Garanik hadisesini aktaran rivayetler konusunda acaba 
neden şüphe etmemektedir? Kanaatimizce Fazlur Rahman’ın Gara-
nik hadisesinin gerçekleşmiş olma ihtimali üzerinde daha fazla dur-
ması bu hadisenin Hz. Peygamber’in Kur’an’la olan tarihsel irtibatı-
na bir delil olma potansiyelidir. Şayet Fazlur Rahman’ın iddia ettiği 
gibi Hz. Peygamber’in Kur’an vahyiyle böylesine bir irtibatı varsa 
o halde Fazlur Rahman’ın ifadesiyle ‘bir insan olarak Peygamber’in 
her zaman tutarlı olmaması ne garip bir şeydir nede ayıptır.’89 Yani 
Hz. Peygamber, davasında kesin kararlı olmakla birlikte Mekkelilerin 
baskısı, Müslümanların çektiği eziyetler vs. sebebiyle bir an uzlaş-
mayı düşünüp ilgili sözleri sarf etmesi pekâlâ mümkündür. Hz. Pey-
gamber’i vahyi nüzul ortamı şartlarında yorumlayıp, ortaya koyma 
yetkinliğinde kabul ettiğinizde onun bir an korku ve endişeye kapılıp, 

88  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.161.
89  Fazlur Rahman, a.g.e., s.147.
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merhamet ve şefkatinin de etkisiyle uzlaşma niyetiyle bu tür sözler 
sarf ettiğini iddia etmek çok güç olmasa gerek. 

Netice, itibariyle Fazlur Rahman’ın tarihsellik görüşünün güçlü 
temellere dayanmadığı kanaatindeyiz. Fakat onun başlangıç itibariyle 
–Kur’an’a dönüş ve Kur’an merkezli bir sistemi öngörmesi açısın-
dan- Batı merkezli olmadığı düşüncesinde olmakla birlikte yöntem 
itibariyle Batı menşeli olan tarihsellik ve Hermeneutiği kendine temel 
kabul etmesi açısından Batı Modernizminin izlerini yoğun bir şekil-
de taşımaktadır. Kur’an’ın tarihselliği ve irtibatlı diğer yorumlarına 
katılmamakla birlikte Kur’an’ın daha iyi anlaşılabilmesi açısından 
ilk hareketinde ortaya koyduğu önerilerin dikkate alınması gerektiği 
kanaatindeyim. 
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İsa GÜCEYÜZ

Sayın Demirtaş’a bu güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyo-
ruz. 5. Oturumun tebliğler kısmı burada sona ermiştir. İlk müzake-
recimiz Ömer Gürbüz’ü kürsüye davet ediyorum. Kendisi İLAMER 
İslam Tarihi Araştırma grubu mezunudur. Buyrun.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 399

V. OTURUM: Müzakere

Ömer GÜRBÜZ

(İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Mezunu)

Saygıdeğer hocalarım ve sevgili hazirun hepiniz hoş geldiniz. Bir 
düzeltme yapmak istiyorum. Ben sadece ilk iki arkadaşımızın müza-
keresini yapacağım. Diğerlerini Eyüp Ayas hocamız yapacaklar.

İlk olarak Sayın Gökdoğan’ın tebliği ile başlamak istiyorum. Teb-
liğe geçmeden önce Hamidullah’ı biraz tanıtmak istiyorum. Çünkü 
Hamidullah 94 yıllık hayatında çok ciddi çalışmalar yapmış bir insan. 
Ve bu çalışmaları yaparken de klasik olarak diyebileceğimiz tarihçilik 
yerine kendisi hem klasik çalışmalarını hem de yaptığı çalışmalarla 
ilgili yerleri görerek, bilerek yapmış olduğu çalışmalardır. Bunu ne-
reden anlıyoruz? Batıyla doğuyu çok iyi sentezlemesinden anlıyoruz. 
Bunu da Fransa, Mısır, Pakistan, Türkiye üniversitelerinde yapmış 
olduğu çalışmalardan görebiliyoruz. Veya Hicaz, Suriye, Filistin, 
Mısır, Türkiye, Kuzey Afrika kütüphanelerinde yapmış olduğu çalış-
malarından fark edebiliyoruz. Hamidullah’ın İslam Peygamberi adlı 
kitabına da biraz değinmek gerekirse bizim bildiğimiz klasik kaynak-
lardan biraz daha ayrıntılı ele aldığını görüyoruz. Nasıl? Birincisi, 
peygamberlikten önceki kısmı işte sadece Mekke dönemiyle sınırlı 
tutmayıp Çin, Hindistan, Türkistan, Moğolistan, Bizans İmparatorlu-
ğu, Habeşistan gibi dünyada bulunan önemli merkezlerin tamamını 
değerlendirme altında bulundurduğunu görüyoruz ki bu ciddi manada 
bir çalışmayı gerektirir. Bir diğer konu ise Hamidullah eserinde Hz. 
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Peygamberin Mekke ve Medine dönemlerini ele aldıktan sonra Onun 
özel hayatına girip Peygamberimizin iktisadi, askeri konularda nasıl 
bir başarı elde ettiğini veya eğitim-öğretimde ne gibi yöntemler izle-
diğini anlatmaktadır ki bunların hepsini değerlendirdiğimizde Hami-
dullah’ın ciddi manada bir çalışma yaptığını görmekteyiz. 

Burada sayın Gökdoğan’ın yaptığı çalışmada Peygamberimizin 
buradaki imajı. Ama kendisi biraz klasik kaynaklarda bulunan imajı 
verdi burada. Yani Hz. Peygamberin doğumu, Mekke dönemi, Me-
dine dönemi ve onun üzerindeki değerlendirmeler üzerinde durdu. 
Fakat kitabın ikinci cildinde bulunan özel hayatı, işte askeri deha-
sı, yönetim şekli gibi durumları değerlendirip biraz daha özel olarak 
örneklemler yapsaydı tebliğin biraz daha faydalı olacağını düşünü-
yorum. Tabi burada yapmış olduğu çalışmayı kötülemek ya da kü-
çümsemek için değil çünkü burada yapılan her bir tebliğ kayda değer 
bir başarıdır. Çünkü kendileri hala öğrenci olmalarına rağmen gayet 
ciddi bir gayret gösterip bu çalışmayı yapmışlardır. Bunun dışında 
düzeltme amaçlı bir şey söylemek istiyorum. İbn Hişam’ı kendileri 
İbn Haşim olarak söylediler. Onu düzeltirlerse iyi olur. 

Diğer tebliğci Ömer Faruk Aydın’a gelecek olursak Hz. Muaviye 
ile ilgili değerlendirmelere bakış hakkında bilgi vermişti. Tabi Hz. 
Muaviye İslam dünyasında çok tartışıla gelen isimlerden birisidir. 
Çünkü kendisi Müslüman olmasına rağmen daha sonraki dönemlerde 
ciddi manada siyasi olaylara katılmış ve belki de çevresinin etkisiyle 
birçok problem doğuracak noktalara getirmiştir birçok olayı. Bu teb-
liğde şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kendisi araştırmasında, biz bu 
araştırmamızda objektif olmaya çalıştık, cümlesi var ki bu yüksek bir 
yükümlülük getiren bir cümledir. Çünkü objektiflik her zaman orta-
ya konulabilen bir şey değildir. Özellikle tarihçilerde bu çok ortaya 
konan bir şey değildir. Subjektiflik daha fazladır. Her ne olursa olsun 
kişi kendi görüşlerini tarihi olaylara aktarmaktadır. Peki biz burada-
ki subjektifliği nasıl yakalıyoruz? Kendisi sonuç değerlendirmesin-
de benim kanaatimce veya bizim kanaatimizce ifadelerini kullandı 
ki bu ifadeler kendisinin objektiflikten subjektifliğe kaydığını gös-
termektedir. Bir diğer konu ise, ideolojik tarih okumaları dediğimiz 
durum karşı karşıya kaldığımız bir şeydir. Çünkü biz burada farklı 
bakış açılarına bakıyoruz ama bu bakış açıları genelde Hz. Muaviye 
ve Emeviler dönemine baktığımız zaman ideolojik bir durum almış 
oluyor ki bu durumda sayın Mahfuz Söylemez ve İrfan Aycan’ın İde-
olojik Tarih Okumaları adlı kitabını okumadıkları ve kaynaklarında 
kullanmadıklarını görüyoruz. Evet kendilerinin Hz. Muaviye ile ilgili 
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kullandıkları bazı kaynaklar işte İrfan Aycan hocamızın Muaviye b. 
Ebi Sufyan adlı kitabını değerlendirmişler. Ama burada sadece bunun 
değerlendirilmesi yeterli mi? Çünkü sonuçta farklı bakış açılarını ele 
almamız gerekiyor. Yani sadece bir kitap bize yeterli olacak mıdır? 
Bunu sormak istiyorum. Bir diğer konu ise kendisi Muaviye’nin oğ-
luna bırakmış olduğu vasiyetnameyi tebliğinde yapmış olduğu dip-
notunda komisyon adlı bir eserden söz ediyor ama tebliğin herhangi 
bir dipnotunda bu komisyon adlı eserin tam açılımlı bir ifadesi yok. 
Ayrıca arkada kaynakçası da yok tabi. Biz bu komisyon adlı eserin ne 
olduğunu öğrenebilirsek. En azından tebliğ kitabına girerken oraya 
alabilirlerse biz de daha sağlıklı bir biçimde bunu öğrenmiş oluruz. 
Daha da iyi olur. Bir diğer konu ise belki dil sürçmesinden kaynaklan-
dı umretü’l-kazayı Peygamberimizin yapacağı hac olarak belirttiler 
ama adı üzerinde umretu’l-kaza yani umrenin kazasıdır. Haccın kaza-
sı değildir. Onu da düzeltirlerse iyi olur. Benim tebliğci arkadaşlarla 
ilgili yapacağım müzakere bu kadar ve ayrıca teşekkür anlamında bir-
kaç şey söylemek istiyorum. Bizlere bu sempozyumu 3 kez yaptıran 
ve ciddi anlamda öğrencilere çalışma yaptırıp bunları sunma fırsatı 
veren başta sayın Prof. Dr. Eyüp Baş, İLAMER ve İSİLAYsilay’a 
teşekkür ediyorum. Bütün tebliğci arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Çünkü biz öğrenciliğimizde hiçbir hocanın bu şekilde teşvik 
ettiğini göremedik. Bize gelip de eleştiri yapan hocalarımız, işte siz 
çalışmıyorsunuz veya siz herhangi bir şey bulamazsınız veya siz kü-
tüphanede bile bulunmuyorsunuz diyen hocalarımızın bize herhangi 
bir yönlendirme yaptığını göremedik. İki günlük sempozyumda da 
yine aynı hocaları göremiyoruz. Kendi tercihleridir. Bunları onla-
rı eleştirmek için söylemiyoruz ama burada yapılan tebliğler tama-
men kendi öğrencilerinin yapmış oldukları tebliğler ve bu tebliğleri 
destekleyecek olan da yine kendi hocaları. Çünkü bu insanları yetiş-
tirdiklerini görmek, onlarla gururlanmak onların en büyük idealleri 
olsa gerek. Keşke onları da aramızda görebilseydik. Yapmış oldukları 
çalışmalardan dolayı Eyüp Baş hocamıza, İLAMER’e ve İSİLAY’a 
teşekkür ediyorum.
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İsa GÜCEYÜZ

Bizler de Sayın Gürbüz’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Şimdi diğer müzakerecimiz Eyüp Ayas’ı kürsüye davet ediyorum. 
Kendisi İLAMER Hadis Araştırma Grubu mezunudur. 
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Eyüp AYAS

(İLAMER Hadis Araştırma Grubu Mezunu)

Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Son üç tebliğcimizin müzakeresini 
yapmaya çalışacağım.  Öncelikle tebliğlerin her biri emek mahsulü 
olmaları nedeniyle takdiri, teşekkürü hak ediyor. Arkadaşlarımı bura-
da canı gönülden tebrik ediyorum. Bu uzun soluklu ilim yolculukla-
rında nafi ve bereketli ilimler diliyorum Yüce Mevladan. Birinci teb-
liğcimiz Hümeyra Baysal hanımefendi Asım Köksal’ın hayatından 
bir kesit aktardı bize. Daha sonra Caetani’nin hayatından bir kesit ak-
tardı. Asım Köksal’ın Caetani’ye olan eleştirilerinin akademi camiası 
tarafından üslup eksikliği, üslup yetersizliği ve bir hocaefendiye, bir 
alime, bir ilim adamına yakışmayan bir eleştiri yöntemini benimse-
mesinden dolayı eleştiriye maruz kaldığını belirtti. Makale, röportaj 
ve kaynak eserlerden mütevellit bu tebliğinde konunun çerçevesini 
faydalandığı eserlerin, faydalandığı makalelerin dışına çıkmamakla 
sınırlandırmayı tercih etmiş. Beklentimiz odur ki Hümeyra hocamız-
dan daha özgün, daha orijinal fikirler koyabilmek adına faydalandı-
ğımız eserlerin dışına da çıkabilmektir. Diğer açıdan isterdik ki Asım 
Köksal gibi bir hocanın veya Caetani gibi her iki cenahtan bunların 
isimlerini, sayılarını, konularını, misyonlarını ve vizyonlarını ço-
ğaltabiliriz. Fakat sadece yaptığı eleştirinin çerçevesi içinde kalmak 
bence gerek Keytani için olsun gerekse Asım Köksal için olsun ilim 
yolunda harcadıkları çabayı takdir etmekte nakıs kalır. Vefasızlık olur 
diye düşünüyorum. Asım Köksal’ın yaşadığı döneme baktığımızda 
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Türkiye için konuşacak olursak özellikle –İslam coğrafyasını bir ta-
rafa bırakıp- Türkiye’deki dini hareketliliğin, kültürel hareketliliğin 
ne boyutlarda olduğunu öncelikle ortaya koymamız gerekirdi. Asım 
Köksal bir sohbet esnasında tartışmış olduğu hocanın sorularına yö-
nelik içerisinde sebep olan duyguyla bu reddiyeyi yazdığını söylüyor. 
Altınoluk dergisinin röportajında. Ama bunun da ötesinde o tartışma 
olmamış olsaydı bile Asım Köksal gibi birisi bu reddiyeyi yazacaktı. 
Öbür taraftan bizim konumuz Oryantalizm mi yoksa reddiye miy-
di? Biz ağırlıklı olarak üç tebliğde de başlıkların ötesinde oryantalist 
düşünce üzerinde bir tebliği, bir brifingi aldık. Şayet konuyu oryan-
talizm temelinde tartışacak olursak o zaman kaynakçamızda zikretti-
ğimiz bu eserler yeterli olmayacaktır. Daha farklı kaynaklara başvur-
mamız gerekiyor. 

İkinci tebliğcimiz Esra Nur Madenci hanımefendi Michael Co-
ok’un Kur’an hakkındaki görüşlerini bizlere aktardı. Makalesi ga-
yet sade ve özdü. Konusu da hakeza öyle. Michael Cook’un kendi 
muasırları açısından çok ağır eleştirilere maruz kaldığını kaynaklar-
dan görebiliyoruz. Bu eleştirileri de makalede görmeyi arzu ederdik. 
Kur’an’ın yapısal, metinsel özelliğine yönelik eleştirilerinin tartışıl-
ması gerekirdi. Sadece aktarmak yerine. Özellikle Cook’un burada 
Kur’an hakkında üzerinde durduğu konu Kur’an’ın yapısal biçimiy-
di. Ayetler arasındaki farklılığın hatta bir ayet içinde bile farklı farklı 
konuların yer aldığını söylüyor. Bunların Kur’an’ın tek bir kaynak, 
tek bir kalem tarafından yazılmadığını, bu durumun Kur’an’ın farklı 
kalemler tarafından meydana getirildiğini gösterir bir delil olduğunu 
söylüyor. Bunun üzerine tartışabilirdik. Batıdaki sözlü kaynaklardan 
yazılı eserlere geçirilen destanların, şiirlerin nasıl ele alındığını bu 
tebliğ içerisinde değerlendirdiğimizde Cook’un ve onu eleştirenlerin 
düşüncelerini daha iyi anlayabilmiş olurduk. Öbür taraftan revizyo-
nistlerin ve oryantalistlerin ağırlıklı olarak bilgi ve iktidar içinde ha-
reket ettiklerini de unutmamamız gerekiyor. Çünkü Bacon’dan bugü-
ne bilgi güçtür. Bilgi egemenliktir. Bu da batının en büyük şiarıdır. Bu 
bilgiyi kendinize göre yorumlamanız, kendinize mal etmeniz sizin en 
büyük kazancınız, en büyük silahınız olacaktır.

Son tebliğimiz Fatma hanımın, Modern dönemde Kur’an Tasav-



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 405

vuru, Fazlurrahman örneği. Fazlurrahmanın Kur’an anlayışının va-
hiy kavramı etrafında şekillendiğini söyledi. Vahiy kavramında da 
Fazlurrahman’ın psikolojik olarak konuya yaklaştığını, Cebrail’in 
ve Kur’an’daki ruh kavramının bizatihi, bilkuvve Peygamberimi-
zin istidadı şeklinde algıladığını, yorumladığını söyledi. Daha sonra 
kanaatlerini belirttiği bölümde tarihselciliğin riskleri hakkında bilgi 
verdi. Fazlurrahman’ın hukuki açıdan, ahlaki açıdan hükümlerin ev-
renselleştirilmesi noktasında öne sürmüş olduğu görüşlerin makul ve 
makbul olabileceğini dile getirdi. Ben burada kısaca tebliğcilerin ko-
nuşmalarını özetlemeye çalıştım. 

Fakat kanaatimce şu hususları da göz ardı etmememiz gerekiyor. 
Üstat Cemil Meriç’in dediği gibi, merhum Mehmet Akif’in dediği 
gibi bu iki söz hem bu sempozyum için hem de müzakere ettiğim 
tebliğler için yerinde olduğunu düşüyorum. 

Mehmet Akif Ersoy der ki, 

Kur’an’dan alarak ilhamı

Asrın idrakine anlatmalıyız İslam’ı

Yani asrın idrakine anlatmak istediğiniz düşünceleri, fikirleri 
Kur’an’dan ilham alarak söylemeniz gerekiyor. Fakat asrın idraki-
ne Kur’an’ı anlatırken de ilhamınızı Fazlurrahman gibi ya da diğer 
düşünürlerimiz gibi dışarıdan değil Kur’an’ın bizzat kendisinden al-
manız gerektiğini söylüyor. O yüzden ilhamı öncelikle Kur’an’dan 
almaya başlarsak bence Kur’an hakkındaki düşüncelerimiz, kanaatle-
rimiz, fikirlerimiz daha isabetli, daha faydalı olacaktır. Diğer taraftan 
gerek ülkemizde, hüznün yoğun olarak hissedildiği şu topraklarda 
geçmişteki ulemanın hizmetlerini, amaçlarını anlayabilmek adına 
Cemil Meriç belki onlardan daha sonra sahne aldı. Fakat şöyle söy-
ler. Mabedi bezirganlardan temizlemek gerekir, der. Yani bayi fikirlik 
yapanları, işi kalem ve kağıtla para kazanmak olanların bu mabedin 
yani İslam, ilim ve irfan geleneğinin bu tür kişilerden temizlenmesi 
gerektiğini dile getirir. Ve kendi çabasının edebiyat noktasında, fikir 
noktasında bu olduğunu söyler. Bizlerin de bundan sonraki ilmi çalış-
malarımızda, bundan sonraki yaşamımızda Mehmet Akif’in ve Cemil 
Meriç’in söylediği gibi kanaatimce bu iki sözü şiar edinmemiz bizler 
için daha sağlıklı, daha ilkeli, daha zevkli ve heyecanlı bir yol olaca-
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ğını düşünüyorum. Sabır ve metanetle aynı zamanda anlayışla bizleri 
dinlediğiniz için gerek tebliğci arkadaşlarımı, gerek müzakereciler 
olarak bizleri sizlere canı gönülde teşekkür ediyorum. Tekrar belirt-
mek isterim ki tebliğci arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. 
Böyle yoğun bir dönemde yaptıkları çalışmalar için. Hepsini tebrik 
ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. 

İsa GÜCEYÜZ

Bizler de Sayın Ayas’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 5. 
Oturum sona ermiştir. Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür edi-
yorum.
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ALTINCI OTURUM  
Oturum Başkanı:  Elif ASLANDOĞDU

1. Mine DEMİRBİLEK, İslam Medeniyetinde Makalât Geleneği 
2. Oskonbay ZUURİDDİNOV,  Manas Destanı’nda İslam’a Davet 
Yöntemi 
3. Arzu BEDER, Osmanlıda Popüler Tarihçilik: Ahmet Refik Altı-
nay Örneği 
4. Abdukadir SYLKA, Kosova’da Var Olan ve Yok Olan Osmanlı 
Eserleri 
5. Merzuk GRABUS, Gazi Hüsrev Bey Medresesi 
6. Erhan ÇANAKÇI, Taşa Hayat Veren Adam: Mimar Sinan 
  
Müzakere: 1. Ar. Gör. Sema ÇEVİRİCİ 
      2. Ar. Gör. İlyas MİFTAHOV
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OTURUM BAŞKANI

Elif ASLANDOĞDU

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Değerli hocalarım, kıymetli misafirler. Hepinizi Allah’ın selamıy-
la selamlıyorum. Sempozyumun 6. Oturumuna hepiniz hoş geldiniz. 
Ayrıca bu güzel sempozyumun son gününde, son oturumda bizi yal-
nız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Oturum 6 teb-
liğden oluşmaktadır. İlk tebliğci Mine Demirbilek, Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi. Ayrıca İLAMER’de Tefsir 
Araştırma Grubu öğrencisidir. Konusu İslam Medeniyetinde Makalat 
Yazıcılığı.

Değerli Katılımcılar şu anda fakülte dekanımız Sayın Prof. Dr. İs-
mail Hakkı Ünal hocamız salonumuza teşrif ettiler. Biliyorsunuz dün 
sempozyum açılışına katılamamışlardı. Mine Demirbilek arkadaşımı-
zın tebliğine geçmeden önce sayın dekanımızı kürsüye arz ediyorum. 
Buyrun hocam. 
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Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler. Dün burada değildim. Açı-
lışa katılmak istiyordum ama başka bir görevden dolayı gelemedim. 
Bugün de Cuma vaktine kadar başka işler çıktı. Cumadan sonra Hüse-
yin Atay hoca ile ilgili bir program vardı. Orada da bir saat kadar bu-
lunabildim. Hiç olmazsa kapanışına yetişelim diye bugün sizin prog-
ramınıza ancak gelebildim. Güzel bir toplantı. Üçüncüsü yapılan bir 
öğrenci sempozyumu. Öğrenci sempozyumları diğer sempozyumlara 
göre daha amatörce ancak daha içten, daha samimi yapılan bir şey. 
Yani bilimsel sempozyumların çok çeşitli amaçları var. Amaçlarından 
birisi olan kariyerde yükselmek için herkes bildiri hazırlar harıl harıl, 
şu sempozyuma gideyim bu sempozyuma gideyim, bildiri sunayım, 
işte doçent olacağım, profesör olacağım der. Tabi bu kaçınılmaz bir 
şey. Olacak. O vesileyle bir takım bilimsel çalışmalar yapılıyor is-
ter istemez. Zaten o gibi saikler olmasa kendiliğinden yapılan, hobi 
gibi zevk olarak yapılan ilmi çalışmalar, yapanların yüzde onuna veya 
beşine tekabül eder mi onu bilmiyoruz. Yani öyle çalışanlar da var 
ama genel olarak bu işi meslek olarak yapmak isteyenlerin, bu yol-
da devam etmek isteyenlerin yapması gereken faaliyetler bunlar. Bu 
bir anlamda futbol gibi. Profesyonel futbolcular nasıl maç oynuyorlar 
bir kulüp içerisinde o sempozyumlar da ilmi sempozyumlar da öyle 
şeyler. Ama amatörce yapılan bu iş hakikaten çok daha samimi bir 
çalışma. Hiçbir beklentisi yok öğrencilerimizin. Sadece kendilerini 
geliştirmek, ileride belki içinde bulunacakları ilmi muhitlerde böyle 
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şeylere yabancı kalmamak, şimdiden bunun alıştırmasını, egzersizini 
yapmak gibi bir şey de var burada ve bu çok güzel. Bir de tabiatıyla 
bu araştırmaya sevk ediyor sizleri. Her konuda bir şeyler üretmek, 
ortaya koymak. Çok ideal, çok mükemmel olacak diye bir şey yok 
zaten. Ama elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıp ortaya koymak, 
kendimize olan güvenimizi kazanmak, tazelemek ve bu konuda da 
ileride neler yapabileceğimizi şimdiden denemesini yapmak ki bu 
sempozyumlar buna vesile oluyor. Hakikaten bu sempozyumları dü-
zenleyen, buna emek veren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Onlara 
teşekkür ediyorum. Ve buna katılan fakültemizden ve dışarıdan gelen 
öğrenci kardeşlerimizi hakikaten yürekten tebrik ediyorum. Önemli 
şeyler bunlar. Bunu ciddiye almak lazım. Ve bundan sonraki ilmi ha-
yatımızda -ki birçoklarımız o yolu seçebilir- master, doktora çalışma-
larıyla o alana girebilir. Ondan sonra da daha ciddi çalışmalar –yaptı-
ğı çalışmaların verdiği bir aşinalıkla- ortaya koyabilir bundan sonraki 
hayatında. Yapmasa bile hangi mesleği seçerse seçsin burada yaptığı 
ilmi etkinlik, çalışmalar güzel bir anı, hatıra olarak ileride aklında ka-
lır. Bir vesileyle eski günleri yad ederken biz de şunları şunları yaptık 
diye karşısına çıkar. O açıdan son derece önemli. Katılanları, emek 
verenleri, bildiri sunanları, dinleyenleri, müzakerede bulunanları, kat-
kıda bulunanları, herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve bu 
çalışmaların daha da gelişerek bir gelenek olarak her sene daha ilginç 
ve güncel konularla böyle sempozyumların özellikle öğrencilerimiz 
tarafından yapılmasını canı gönülden diliyorum. İnşallah Eyüp Baş 
hocamız ve diğer arkadaşlarımızın gayretiyle bu güzel organizasyon 
devam eder. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
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“OSMANLI’DA MAKALAT YAZICILIĞI”

MİNE DEMİRBİLEK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet: İslam Mezhepleri Tarihi’nin ana kaynaklarından birini oluş-
turan makâlât eserleri, erken dönemden itibaren varlığı sürdüren ge-
leneklerden biridir. Mezheplerin teşekkül ve kurumlaşma dönemin-
de etkinliğini koruyan bu tür zamanla ihmal edilmeye başlanmıştır. 
Makâlât yazıcılığının geri plana atıldığı dönemlerden biri olarak 
bilinen Osmanlı’da da geçmişteki kadar nitelikli eserler ortaya ko-
yulduğu söylemek oldukça güçtür. Ancak makâlât geleneği açısından 
çeşitli yeniliklerin, gelişmelerin yaşandığı inkâr edilemez. Şartların, 
ihtiyaçların ve bakış açılarının değişmesi ise makâlât eserlerini etki-
lemiş ve yeni yaklaşımlar, yeni metotlar geliştirilmeye başlanmıştır.

MAKALAT YAZICILIĞINA GENEL BİR BAKIŞ

İslam Mezhepleri Tarihi alanının ana kaynaklarından birini oluş-
turan Makalât eserleri, Hz. Peygamber sonrasında oluşan ilk mezhep 
mensuplarının ortaya koyduğu, meydana gelen siyasî, itikadî tartış-
malar veya dönemlerinde ortaya çıkan meselelelerden biri veya bir-
kaçı hakkında kendi görüşlerini (veya fırkaların görüşünü) açıklamak, 
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mezhebini savunmak ya da başkalarının (veya fırkaların) görüşlerini 
reddetmek, kötülemek ve eleştirmek amacıyla kaleme aldıkları küçük 
eserlerdir.1 Tanımda da zikredildiği üzere İslam düşüncesinin te-
şekkülü sürecinde Makâlât eserleri öncelikle Haricilik, Mutezile gibi 
ilk ortaya çıkan mezheplerin mensupları tarafından oluşturulmuştur. 
Sonrasında Ehl-i Sünnet içerisinde benimsenmiş ve geliştirilmiştir. 
Klasik dönem makâlâtları olarak zikredeceğimiz eserler farklı düşün-
ce ve tartışmaların yoğun olduğu erken dönemde henüz mezhepler 
tam olarak teşekkül etmemiş ve düşünce sistemleri oturmamışken ka-
leme alınmıştır. Dönemin bu zengin yapısı gelenek içerisinde otorite 
kabul edilecek, sonraki müelliflere de kaynak ve örnek teşkil ede-
cek eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ebu Muti Mekhul en-Ne-
sefi’nin (318/930) Kitabu’r-Red ale’l-Ehva ve’l-Bida, El-Eşari’nin 
(324/935), Makalatü’l İslamiyyin ve İhtilafu’l-Musallin, El-Bağda-
di’nin (429/1037), el-Fark beyne’l Fırak ve Kitabu’l Milel ve’n Nihal, 
El-İsferani’nin(471/1078), Tabsir fi’d-Din ve Temyizi’l-Firkati’n-Na-
ciye an Fıraki’l-Halikin, Eş-Şehristani’nin(548/1153), el- Milel 
ve’n-Nihal’i makalat geleneğinin başlangıç, tedvin-tasnif ve olgunluk 
dönemini içine alan bu süreçte ortaya koyulan eserlerdendir.

Bu	dönemin	makâlât	geleneğinin	genel	karakteristiği	ise	şöyledir:	

Bu dönem eserleri Mürcii-Maturidi, Eş’ari, Ashabu’l-Hadis, İs-
mailî ve İmamiyye Şiası makâlât ve fırak gelenekleri olarak tasnif 
edilmektedir.2 Eserlerin yazılış amacı ya yazarların kendi görüşle-
rini ispat, açıklama, savunma ya da karşı görüşü eleştirme ve rettir. 
Yöntem olarak dikkat çeken en önemli unsur Hz. Peygamber’e isnat 
edilen “İslam ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağı bunlardan 72 ikisinin 
cehennemde olup birinin kurtuluşa ereceğine” dair rivayetin merkezi 
konumudur. Bu rivayet çerçevesinde fırkaları 73 sayısı ile sınırlandı-
ranlar ve eleştirel yaklaşanlar olarak iki yöntemden bahsedilebilir. Fa-
kat eserlere bakıldığında yaygın olanın rivayetin esas alınması olduğu 
görülmektedir. Ehl-i Sünnet içerisinde Makâlât eserlerinin Maturidi 
ve Eş’ari olmak üzere iki farklı çizgide kaleme alındığı görülmekte-
dir. Her ne kadar yöntemlerinde farlılık olsa da bakış açıları benzerlik 
göstermektedir. 

1  Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, Dem, İstanbul 2010, s.31
2  Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hititkitap, An-

kara 2008,  s. 25-39
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Bu dönem Ehl-i Sünnet âlimleri mezhepleri ele alırken, Normatif 
teolojik bir yaklaşım sergilemişler ve fırkaları incelerken görüşleri-
nin doğruluğu ve yanlışlığını esas almışlardır. Yapılan bid’atçi fırka-
lar tasnifiyle reddiyeci ve dışlayıcı bir üslup benimsenmiştir. Bunun 
amacı, bid’at ve heva ehli fırkaların ürettiği ve yaygınlık kazanma-
sına sebep oldukları inançlara yönelik kuşkucu bir tarz benimsemek 
ve insanların hakikati bulmalarını sağlamaktır. Bu dönem makâlât ve 
fırak kitaplarında isimlendirme, temel görüşler ve bu görüşlerin ne 
kadar doğru olduğu oldukça kuşkuludur. Mezheplerin isimlendiril-
mesinde şahıs ismine bağlılık, doğdukları yerin dikkate alınması, aşa-
ğılama kastı ve bir olayla ilintilendirme gibi ölçütler esas alınmıştır. 
Eserlerde bid’at fırkası olarak nitelendirilen mezheplerle ilgili ayet ve 
hadislerden destek alınmıştır. Şahıs, mekân, zaman ve liderler bazın-
da bir derinleşme söz konusu değildir. Fırkalar doğdukları ve teşekkül 
ettikleri dini, siyasi ve kültürel bağlamdan bağımsız olarak ele alın-
mıştır. Mezheplerin doğduğu ve geliştiği süreçlere ilişkin tarihlendir-
me boyutu oldukça eksik kalmıştır. Fırkaların İslam düşüncesindeki 
yeri ve sağladıkları katkı pek dikkate alınmamıştır. Daha çok müelli-
fin mensup olduğu mezhebe göre nerede durdukları tespit edilmeye 
çalışılmıştır.3

Genel yapısı bu şekilde olan klasik eserler sonraki dönemler için 
belirleyici bir rol üstlenmişler, Osmanlı’nın son dönemlerine kadar 
hem metot, hem içerik açısından makâlât yazıcılığını etkilemişlerdir. 
Bununla birlikte makalat geleneği için zirve noktası kabul edilen Şeh-
ristani’den sonra onun kadar etkili ve özgün eserlerin ortaya koyul-
duğunu söylemek oldukça güçtür. Bazı yeniliklerin ve eklemelerin 
dışında bu tür eserler zamanla ihmal edilmeye başlanmıştır. Osmanlı 
döneminde makâlât yazıcılığı ve genel özelliklerini bilmenin ise bu 
durumu ve sebeplerini anlamayı kolaylaştıracağı kanısındayız. Bura-
dan yola çıkarak tebliğimizde Osmanlı dönemi esas alınıp, Makalat 
eserlerinin Osmanlı’daki konumu ve işlevinin yanında bu durumun 
sebepleri de tartışılmaya çalışılacaktır.

3  Osman Aydınlı,  s.40-41



Öğrenci Sempozyumu414

B) OSMANLI DÖNEMİ MAKALAT YAZICILIĞI 

a) Osmanlı Dönemine Genel Bir Bakış 

Osmanlı döneminin sosyo-kültürel konumu, politik refleksleri ve 
dini düşünce geleneği, büyük ölçüde Selçuklulardan gelen mirasın 
izlerini taşımaktadır. Selçukluların dini politikalarının esasını, Sünni-
liği savunmak oluşturmuştur. Bu sebeple Osmanlı’ya geçmeden önce 
Ehl-i Sünnet’in kapsam ve sınırını bilmenin dönemi anlamada yar-
dımcı olacağı kanısındayız.

Hicri birinci asrın sonlarında kelamî çerçevesi oluşmaya başlayan 
Ehl-i Sünnet,4 Eş’ariyye ve Maturidiyye ekollerinin kuruluşuyla 
güçlenerek IV-V. yy’dan itibaren İslam dünyasının birçok bölgesinde 
ana mezhep haline gelmiş ve âlimler zümresiyle Müslüman 
ekseriyetini kendine bağlamıştır.5 

 Sünni kelam ekolü büyük çoğunluğun tasvibini kazandıktan ve 
bir bakıma resmi mezhep halini aldıktan sonra fikri hayatın çeşitli 
cepheleriyle kendini takviye etmeye başlamış, onun bu hâkimiyeti 
Mutezile, Mürcie, Müşebbihe, Felasife gibi grupların zayıflayıp 
zamanla fiilen ortadan kalkması sonucunu doğurmuştur. Hicri 
3.asır sonrası Ehl-i Sünnet, muhtevasının genişlemesi ile içinde 
pek çok görüşü barındıran ve sınırlarının belirlenmesi oldukça zor 
olan bir kavram haline dönüşmeye başlamıştır. Ehl-i Sünnet’in 
kurumlaşmasına paralel Şia da yeniden şekillenip azınlığı temsil eden 
muhalif grubu teşkil etmiştir.6 

Ehl-İ Sünnet taraftarlarının zamanla Kur’an ve Sünnet’i doğrudan 
kaynak almayı bırakmaları ve geçmiş âlimlerin uygulamalarını esas 
almaları mezhep taassubunu körüklemiş, fikri ve içtimai gelişmelerin 
doğurduğu ihtiyaçları karşılayacak yeni bilgilerin üretilmesine en-
gel teşkil ederek İslam düşüncesinin duraklamasına sebep olmuştur. 
Bunun yanında Ehl-i Sünnet’in marjinalleşerek bir fırka gibi hareket 
etmesi, Ehl-i Sünnet çerçevesi içinde yer alan bazı kesimlerin bu ya-

4  Sönmez Kutlu, “Ehl-i Sünnet Üzerine Soruşturma” Marife Dergisi ile söyleşi, http://www.
sonmezkutlu.com/ 12.05.2013

5  Yusuf Şevki Yavuz, “Ehl-i Sünnet” DİA, 1994, c.10, s.525
6  Yusuf Şevki Yavuz, age s.527
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pının dışına çıkması, dışında olanların ise kemikleşmesine ve fırkalar 
arası ilişkilerin hep farklılıklar üzerinden tanımlanmasına sebep ol-
muştur. 7

Sünniliğin yaygınlaşması ve diğer fırkaların zamanla tarihe karış-
ması dini anlamda çeşitliliği azaltmış bu da fırkalar üzerinden yapılan 
tartışmaları etkilemiştir. Mehmet Esad Tarih-i Edyan’ında bu döne-
min dini yapısı hakkında bilgi vermiştir. Ona göre Osmanlı dönemin-
de varlığını sürdüren mezhepler Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbelî, Şii 
olarak ayırmıştır. 4 milyona yakın nüfusları bulunan Haricileri ise bu 
sıralamaya almamıştır.8 

Bu doğrultuda Sünniliği savunan Osmanlı içerisinde, illegal fa-
aliyetlerin odağı haline gelen İsmaililiğe/Bâtıniliğe ve diğer akım-
lara karşı mücadele verilmiştir. Osmanlı medreselerinde ve ulema 
içinde bu Sünni anlayış devam ettirilmiş ve Sünni İslam inancı-
nın tüm alanlara hâkim olması için yoğun çaba gösterilmiştir.9 
Çünkü din, Osmanlı siyasi iktidarı için bir toplumsal değer yargısı 
olmanın yanı sıra, başlangıçtan itibaren önemli bir meşruiyet aracı 
ve güç sembolü olmuştur. Bu nedenle daha kuruluş aşamasında din-
devlet birlikteliği içerisinde olmuş Osmanlı’nın resmi ideolojisinin 
dayandığı temellerden belki de en önemlisinin “dini inanç” olduğunu 
söylemek mümkündür.10 Bu durumu açıklamaya yardımcı olacak 
örneklerden biri Osmanlı- Safevi çekişmesidir. Başta Yavuz Sultan 
Selim olmak üzere, diğer Osmanlı padişahları, kendilerini, Safeviler 
karşısında Ehl-i Sünnet’in hamisi olarak görmüşlerdir. Bu da Şii-Sün-
ni çekişmesinin artmasına ve Osmanlı padişahlarının siyasetlerini 
meşrulaştırmak amacıyla başta Ebüssuud Efendi ve Kemalpaşazade 
olmak üzere ulemadan çeşitli fetvalar alınmasına, yine ulema tarafın-
dan Şiilik üzerine eserler yazılmasına sebep olmuştur.11

 Osmanlı’da dini ve siyasi durumun yanında makâlât yazıcılığı 

7  Yusuf Şevki Yavuz, age s.539
8  Halis Bayındır, “Mehmet Esad’ın Tahlili ve Tenkidi Tarih-i Edyan Adlı Eserinn Transkripsiyo-

nu ve Değerlendirmesi” Fırat Üni. Sos. Bil. Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 
2006, s.63

9  Osman Aydınlı, age s.43-44
10  Eyüp Baş, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Din Kültürü ve Hayatı”,  AÜİFD, 

s.52,2(2011), ss.82
11  Bkz. Hasan Onat, “Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine” İslamiyat, 2003 s.3 ss.111-126, Osman 

Aydınlı age s. 44-49
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üzerinde düşünce dünyasının ve ilmi yapının da etkili olduğu kanı-
sındayız. Osmanlı’ya kadar ulaşmış ilmi miras üzerinden şekillenen 
düşünce yapısı, Osmanlı’da var olanın anlaşılarak yeniden yorumlan-
ması yani tahkik metodu üzerinden sürdürülmüştür. 12 Bu dönemde 
yaygınlık kazanan Şerh ve Haşiye geleneğinin düşünce dünyasına 
etkisi genelde olumsuz olarak görülmüş olmasına karşın İsmail Kara 
ilgili kitabında günümüz bakış açısı ile yapılan değerlendirmelerin 
sıhhatini sorgulamaktadır. Yeniden sorgulanması ve tartışılması gere-
ken husus orijinaliteden, özgünlükten, yenilikten (buna karşılık dur-
gunluktan, gerilemeden, çöküşten) neyin kastedildiği ve bunun içinin 
nasıl doldurulduğudur” demektedir.13 

Osman Aydınlı, Osmanlı ulemasının makâlât ve fırak geleneği ile 
ilgisinin sınırlı kaldığını söylemektedir.  Bunun sebeplerinden biri 
olarak da; “medreselerde İlmu’l Fırak ya da Mezhepler Tarihi ilmi 
ve mezheplerin görüşleri, Kelam kitaplarında ve fırka risalelerinde 
yer aldığı ölçüde olmasını” belirtmiştir.14 Bu şartlar çerçevesinde Os-
manlı’da yazılmış olan makâlât eserleri hakkında çıkarımda bulun-
manın daha kolay olacağı kanısındayız.

 b) Osmanlı Dönemi Makâlat Eserleri ve Genel Özellikleri 

Osmanlı öncesinde makâlat geleneğinde daha çok Eşari ekolün et-
kili olduğu görülmektedir. Ancak Osmanlı Dönemi’nde yazılan Ma-
kalat eserlerinin büyük bir bölümü, Mürcii-Maturidi gelenekten Ebu 
Muti Mekhul en-Nesefi ve Ebu Muhammed el-Iraki’nin verdiği bilgi-
leri özetleyerek tekrarlamaktadır. Devletin Şii karşıtı politikası, Ma-
turiliğin tasavvufla Eşariliğe göre daha mesafeli oluşu gibi etmenler 
zamanla Hanefi-Maturidi geleneğin benimsenmesini sebep olmuştur. 
Bu geleneği sürdüren müellifler, genelde Hanefi-Maturidi mezhebine 
mensup ve Türk asıllı olmakla tanınırlar. Bunların başında İbni Ke-
mal (940/1534), Birgili Mehmet Efendi (979/1571) ve Muhammed 
b. Mustafa Akkirmani (1174/1761), Ebu’l- Mehamid Ömer Çorumi 
(1207/1792) gelmektedir. Bu gelenekte fırkalar altı ana fırkaya ve her 
ana fırka da oniki alt fırkaya ayrılmaktadır.15

12  Tahsin Görgün, “Osmanlı Düşüncesi Nasıl Anlaşılabilir?-Osmanlı Düşüncesi’nin Araştı-
rılmasında Karşılaşılan Bazı Zorluklar Üzerine”,Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13-14, 
Marmara

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Eylül 2003, s.35-36
13  İsmail Kara, age s.98
14  Osman Aydınlı, age s.60
15  Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, s.86
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 Osmanlı’da her ne kadar Maturidilik ismi ön plana çıksa da Sel-
çuklu’nun mirası olan Eşari gelenek de teşekkül döneminde etkisini 
sürdürmüştür. Eşari tasnif sistemi ile eser yazan Fahreddin er-Razi, 
Cürcani, Teftazani, Adudüddin el-İci, Haydarizade İbrahim bu dönem 
makalat yazarlarından bazılarıdır. 

Mezheplerin tasnifi ve yöntem açısından farklılık gösteren Eşari 
ve Hanefi- Maturidi gelenek, bakış açısı, mezheplere yaklaşım tarzı 
gibi hususlarda ise benzerlik göstermektedir. Bu anlamda kuruluşun-
dan Tanzimat’a kadar olan dönemde makâlât eserlerinin genel özel-
likleri şöyledir:

Klasik dönemde olduğu gibi yine savunmacı ve ideolojik bakış 
açısı hâkimdir. Bunun sonucu olarak mezhepler Ehl-i Sünnet’e ya-
kınlık ve uzaklıklarına göre değerlendirilmiş, Ehl-i Sünnet ve Ehl-i 
Bid’at ayrımı yapılarak Ehl-i Sünnet’in kurtuluşa ereceği ispatlan-
maya çalışılmıştır. Bu eserler, geçmişte yazılan eserlerin bir özeti 
veya basit bir terkibinden oluşmuş olsa da müelliflerin dönemine ait 
özellikler taşımaktadırlar. Osmanlı’da görülen yeni bir anlayış tekrar 
isimlendirilmeden ziyade eski mezheplere dayandırılmaya çalışılmış-
tır. Örnek olarak, İbn Kemal’in risalelerinde dönemin dini eğilimle-
rinin ve mezhep hareketlerinin yansımalarını görmek mümkündür. 
Farklı risalelerinde ana fırkaların alt kollarına yeni fırka ilaveleri var-
dır. Ağırlıklı olarak eski fırkalardan oluşan tasnif sistemini yaşadığı 
çevrenin yapısına, gelişen siyasi olaylara ve yeni ortaya çıkan dini 
akımlara göre yeniden dizayn etmiştir.16

Hanefi- Maturidi âlimler, tasniflerinde daha ziyade Ebu Muti’nin 
eserinin etkisinde, Şafii-Eşari âlimler daha ziyade Eşari geleneğin et-
kisinde kalmıştır. Sünnilik vurgusu Eşarilerle Hanefiler arasında Ho-
rasan ve Maveraünnehir bölgesinde birkaç asır boyunca devam eden 
kelami tartışmaları geri plana itmiş ve uzlaşı arayışlarını beraberinde 
getirmiştir.17 Doğrudan fırkaları ele almayan; ancak Maturidilik ve 
Eşarilik arasındaki farkları ele alan Hılaf veya Hılafiyat adıyla de-
vasa bir edebiyat oluşmuştur. Bu eserler, ya Maturidiği öne çıkarıp 
Eş’ariliği eleştirmeye ya da bu iki mezhebi birbirine yakınlaştırmaya 
çalışmıştır. 18

16  Osman Aydınlı, s.102
17  Mehmet Kalaycı, “Tarihsel Süreçte Eşarilik-Maturidilik İlişkisi” Ank. Ünv. Sos. Bil. Yayınlan-

mamış Doktora Tezi, Ankara 2011, s.145-189
18  Sönmez Kutlu, a.g.e., s.88
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Maturidilik vurgusunun artmasına yol açan bir başka husus ise 
Nakşibendilik’in XVI. Asrın ikinci yarısından itibaren Anadolu’da 
güç kazanmaya başlamasıdır. Tarikatın Safevilerin Şiileştirme poli-
tikasına karşı gösterdiği tepki, Osmanlılar nezdinde itibar görmesine 
ve Anadolu’ya taşınmasına vesile oldu.19 Özellikle XI./XVII. Asır-
dan itibaren konuyla ilgili hacimli ya da küçük ölçekte çok sayıda 
eser kaleme alınmıştır. XVIII. yy, Eşarilik ve Maturidilik arasındaki 
görüş ayrılıklarının ele alındığı ihtilaf metinlerinin hem nicelik hem 
de nitelik açısından zirve yaptığı bir dönemdir. Bunun XVI. Asırdan 
itibaren belirgin hale gelmeye başlayan Maturidilik vurgusuyla ya-
kından ilişkisi olduğu kesindir.20 

Bu dönem eserlerin en karakteristik özelliği, fırkaların ortaya çı-
kışının 73 fırka hadisi ile ilişkilendirilerek açıklanmasıdır.21 Genel 
anlamda mezheplerin tarihsel, siyasal ve sosyo-kültürel ortamdan 
soyutlanarak anlatımı söz konusu ise de Hz. Peygamber sonrasında 
cereyan eden hadiselerin ve bazı görüşlerin farklılaşmaya ne denli 
etkide bulunduğu irdelenmiştir. Fırkaların doğdukları, fikirlerini or-
taya koydukları ya da eserlerini yazdıkları zaman dilimi ile ilgili ta-
rihlendirme yapılmamıştır. Mezhep taassubu nedeniyle bid’at olarak 
nitelendirilen fırkaların uç fikirlerinin öne çıkarıldığı, görüşlerinin 
çarpıtıldığı ya da farklı bir bağlama çekildiği görülmektedir.22 Bu 
doğrultuda fırak eserlerinde, Şia ve alt grupları üzerinde yoğunlaşıl-
mış, Rafizilik ve Kızılbaşlık acımasızca eleştirilmiştir. 23 Siyasi kay-
gıların da etkisi ile yazılan Şiilik karşıtı eserler yaygınlık göstermiştir. 
Genel anlamda ise mezheplerle ilgili konular özellikle Osmanlı dö-
neminde telif edilmiş olan Kelam kitapları içerisinde ya da risaleler 
şeklinde gündeme gelebilmiştir. 

Bir sonraki yüzyılda bazı tasnif denemeleri ortaya çıkmıştır. Dö-
neme ait eserlerin en önemli niteliği mezheplere ilişkin bilgilerin 
daha detaylı olması, doğuş süreçlerinin kısmen de olsa olaylarla ir-
tibatlandırılmaya çalışılması ve kaynak yelpazesinin geniş olması-

19  Mehmet Kalaycı,  Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi ve Eşarilik-Maturidilik İhtilaflarına İliş-
kin Risalesi” HÜİFD, 2012/1, C.11, S.21, s.105

20  Mehmet Kalaycı, “Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi…”s.101
21  Muzaffer Tan, “Hanefi-Maturidi Fırak Geleneği Bağlamında Mezheplerin Tasnifi Meselesi” 

AÜİFD 2008, S.2, s.151
22  Osman Aydınlı, a.g.e., s.73-87
23  Sönmez Kutlu, a.g.e., s.88
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dır. Bu bağlamda Mestcizade (1737), Hüseyin b. Yusuf el-Erzurumî 
(1746) ve Ebu’l- Mehamid Ömer Çorumî (1792) isimleri zikredilebi-
lir.24 Hüseyin b. Yusuf el- Erzurumî, eserini alfabetik tasnif sistemi 
ile yazmıştır. Erzurumî’nin reddiyeci bir tavrı olmasına rağmen 
üslubu sert ve katı olarak değerlendirilemez. Üzerinde çalıştığımız 
ve Mustafa b. İbrahim’e ait olan eser de bu yöntemle kaleme alındığı 
için yöntemden ileride daha ayrıntılı olarak bahsedilecektir.

 Mestcizade’nin eserini diğerlerinden farklı kılan, ilk fırka olan 
Haricilik’ten başlayarak Mutezile, Şia ve Ehl-i Sünnet fırkalarının or-
taya çıkış sebepleri ve teşekkül süreçleri ile ilgili bilgileri ihtiva etme-
si ve fırkaların oluşumu ile ilgili tarihi, kültürel, dini ve siyasi etkiler 
üzerinde durmasıdır. Çorumî’nin farklı mezheplere dair kaynaklardan 
yararlanmış olması, fırkalara dair hadisi değişik ilim dallarına göre 
detaylı bir şekilde değerlendirmesi ve her fırkayı Kıble ehli olarak 
kabul etmesi, metodolojisine özgünlük kazandıran nitelikler olarak 
göze çarpmaktadır. O ehlisünnet’in inanç ilkelerini on iki konuda 
izah etmiş ve mezhep bünyesindeki Eşarilik ve Maturidilik arasında-
ki farklılığın ayrıntılarından ibaret olduğu görüşünü savunmuştur.25

 Tanzimat sonrasına gelindiğinde makalat eserlerine materyalist 
düşünceye karşı yeni bir metot belirlemek gereksinimi ile yeni akım-
ları eleştiren bölümler koyulduğu görülmektedir.26 Bu dönemde bir 
bakıma tarih sahnesinden silinmiş ve düşünce hayatından çekilmiş 
eski mezhep ve akımlara cevap yetiştirmenin bir anlamı kalmadığı 
düşünülmüştür. Bu dönemde mezheplere yaklaşımı ile dikkat çeken 
ve yeni bir şeyler söyleyen isimler; Filibeli Ahmet Hilmi, İzmirli İs-
mail Hakkı ve Haydari-zade İbrahim Efendi’dir.

Osmanlı’nın çöküş dönemine geçişi ile birlikte Osmanlı’yı par-
çalanmaktan kurtarabilmek için çok az da olsa bazı yazarlar, mezhep 
ayrımcılığına son vermek ve mezhepleri birleştirmek fikrini işlemiş-
tir. 27 Haydari-zade, Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve uyum 
içerisinde olması hedefine paralel olarak mezhepler arası çatışmaları 
ve fitneleri yok edebilecek bir anlayışın yerleşmesine özen göster-
miştir. Müellifin bu yaklaşımında üstlendiği üst düzey bürokratik gö-

24  Osman Aydınlı, a.g.e., s.135
25  Osman Aydınlı, a.g.e., s.136-148 
26  Bkz. Abdüllatif Harputi, Kelam Tarihi, çev. Muammer Esen, Ankara Okulu, Ankara 2005, 

s.123-129
27  Sönmez Kutlu, a.g.e., s.88
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revlerden kaynaklanan sorumluluk duygusunun ve yaşadığı dönemde 
meydana gelen olumsuzluklara yönelik çözüm arayışının etkili oldu-
ğu kanaatindeyiz.28

Dönemin en önemli kelamcılarından olan Filibeli Ahmet Hilmi, 
mezheplerin ele alınışı ve usulü ile ilgili fikir beyan edenlerden bi-
ridir. Filibeli’ye göre en önemli meselelerden biri, tevhid-i mezahib 
(mezheplerin birleştirilmesi) meselesidir. Ona göre mezheplerin hep-
si tetkik olunmalı, sonra da yeni bir içtihatla Kur’an’ın ruhuna ve 
günümüz ihtiyaçlarına en uygun genel bir anlayış (mezhep) geliştiril-
melidir. Bu mezhebin en belirgin vasfı ise hikmet ve siret olmalıdır. 
Filibeli, bu yaklaşımıyla mezhepler üstü bir anlayışı önermektedir.29 

Fırkaları tarafsız olarak tanıtma gayretiyle Türkçe yazılan eserle-
rin ilki İzmirli İsmail Hakkı’ya aittir. O, İslam âlimleri içinde de taraf-
girliğini birinci derecede gözetmeden konuları işleyenler arasındadır. 
Bütün bunlara rağmen mezhepleri “Ehl-i Hak” ve “Ehl-i Batıl” olarak 
isimlendirişinde eskilerin, kendilerinin yerlerini belirleyerek, yaptık-
ları tasnif alışkanlığından ve bakış açısından kurtulamamıştır. İzmir-
li tarafsız kalma gayesi ile hareket etmiş ve böyle bir gayret içinde 
olmuştur. Fakat o başta Bağdadi’nin ve Şehristanî ile İbn Hazm’ın 
tesirinden de tamamen kurtulamamıştır.30 

Bu dönemde mezheplere dair eser telif edenler, her bir fırka ya da 
mezhep hakkında bilgi vermelerine karşın bu konuda pek de otorite 
olarak kabul edilemezler. Erken dönem kaynaklarına ulaşma konu-
sunda belirgin bir hassasiyet göze çarpmaktadır. Mezheplerin teşek-
kül ettiği dönemin din ve mezhep anlayışı üzerinde değerlendirmeler 
yapılmış olmasına rağmen genel anlayışın dışına pek de çıkılmamış-
tır.31

Bu	bilgiler	 ışığında	Osmanlı	dönemi	makâlât	yazıcılığı	 ile	 ilgili	
şunlar	söylenebilir:

Bu dönem eserleri zihniyet ve yetkinlik açısından klasik dönemi 
aşamamıştır. Yazılanlar daha çok ilk dönem eserlerinin tekrarı ma-

28  Osman Aydınlı, a.g.e., s.221
29  İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, İstanbul 1986, c.I, s.15
30  Avni İlhan, “İzmirli’nin Mezhepler Tarihi Çalışmaları”, İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu 

(24-25 Kasım 1996), TDV, Ankara 1996, s.76
31  Osman Aydınlı, a.g.e., s.238
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hiyetindedir. Bu duruma sebep olan etmenler ise bizce 73 fırka ha-
disinin belirleyici konumunun devam etmesi ile yeni görüşlerin ih-
mal edilmesi ya da geçmişle irtibatlandırılarak kaydedilmesidir. Bu 
durum makalat eserlerinin bir süre sonra tekrara düşmesine neden 
olmuştur. Bunun yanında mezheplerin teşekkül dönemindeki yoğun 
tartışmalar ve anlayıştaki farklılıklar makalat eserlerine zengin bir 
malzeme sağlamaktaydı. Zamanla Ehl-i Sünnet kavramının muhteva-
sının genişlemesi, pek çok fırkanın tarih sahnesinden silinmesi ile bu 
kaynak ve malzeme zenginliği de durmuştur. Makalat eserlerinin hal-
kın sapık düşüncelere temayüzü tehlikesini engelleme amacı güttüğü 
de düşünülürse reddiye yazacak fırkaların azalması bu geleneğinde 
geri plana düşmesine sebep olmuştur. Buna karşın varlığını yitirmiş 
mezheplerin makalat eserlerinde hala yer alması geleneğin devamını 
sağlama amacının yanında geçmişe dair bilgileri koruma ve halk ara-
sında yaygınlaşan yeni görüşlere karşı temkinli olmalarını sağlama 
amacı taşımış olabilir.

Bir eserin kaleme alınmasında dönemin dini, toplumsal, siyasi 
şartları ve ihtiyaçları etkili olmaktadır. Tarihi sürece bakıldığında 
makâlât geleneği üzerinde etkili olan en önemli etmenlerden biri si-
yasi gelişmeler olmuştur. Klasik dönemde dinin özünü ve doğru yak-
laşımı koruma amacı ile yazılanlar Osmanlı’da siyasi çekişmelerin 
etkisi ile kaleme alınmıştır. Bu açıdan Şiilikle ilgili oldukça sert eleş-
tirmelerin yapılmasının sebepleri arasında devlet politikası da unu-
tulmamalıdır. Yine Osmanlı’nın son dönemlerinde reddiyeci tavrın 
yumuşaması ve birlik vurgusunun yapılmasının Osmanlı’nın çöküş 
döneminde olması da bu savı doğrulamaktadır. Osmanlı’da her ne 
kadar makâlât geleneğinin ihmal edildiği söylense ve genel anlamda 
doğruluk payı olsa da bu dönemde ihtiyaçların değişmesi makâlât ge-
leneğinin ihmalinden ziyade belirli alanlara yönelimi gerektirmiştir. 
Bu doğrultuda zikrettiğimiz üzere eserler Şiilik ve Eş’arîlik-Maturi-
dilik konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Bunların yanında Osmanlı’da 
makâlât geleneği açısından az da olsa yeni yaklaşımlar ve çalışmalar 
da ortaya koyulmuştur. Alfabetik tasnif yöntemi, objektif yaklaşma 
çabaları, tevhid-i mezahib anlayışı bunlara örnek verilebilir. 
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“MANAS DESTANI’NDA İSLAM’A DAVET YÖNTEMİ”

OSKONBAY ZUURİDDİNOV

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi ABD 
Doktora Öğrencisi)

Konuya giriş maksadıyla Manas’ın İslam’la nasıl tanıştığını, Al-
lah’ı nasıl öğrendiğinden kısaca söz edeceğiz. Konuyu anlamamız 
açısından bu önemlidir. Ondan sonra davet işlerinin nasıl yürütüldü-
ğüne bakacağız. Temel kaynağımız Sagımbay Orozbak oğlu tarafın-
dan aktarılan ve aynı varyantın Millî İlimler Akademisi tarafından 
Manas’ın 1000 yıllığına armağan olarak hazırlanan 3 ciltlik Manas 
Destanı oluşturmaktadır. Söz konusu Akademi’nin arşivinde 80 kü-
sur varyantın bulunduğu söylenmektedir. El yazması ve bizim de yurt 
dışında olmamız hasebiyle aralarında kıyaslama yapamadığımızdan 
sadece bir varyantı esas aldık. 

Manas’ın Allah’ı Öğrenmesi

Manas’ın Allah’ı tanımasına Kırk Çilten sebep olmuştur. Başın-
dan geçirdiği olaydan kısaca söz edecek olursak, Manas çobanlık 
yaparken bir tane kuzusunu kurdu kaçırır. Koşarak kutru takip eder 
ve bir mağaraya girdiğini görür. Kurdun kaçırmış olduğu kuzunun 
mağarada sağ bir şekilde bağlı olduğunu fark eder ve ortalıkta kurdu 
göremediğinden Kırk Çilten’le karşılaşır. Kırk Çilten’den birisi söze 
başlar ve Manas’ı kırk gündür Kızır’ın aramakta olduğunu haber ve-
rerek devamında Manas’a Allah’ın varlığını ve birliğini öğretir1. Ma-

1  Manas, I, 3140-3232.
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nas Allah’ın adını, varlığını ve birliğini ilk defa bu olayda duymuştur. 
O günden itibaren Manas’ın Allah’ı arama yoluna koyulduğu ifade 
edilmektedir2. Kırk Çilten’in Manas’a zor durumlarda hep yardım 
elini uzatması onu bu arayış içine sokmuştur. Allah’ın sevdiği kulları 
olması dolayısıyla olayın devamı Manas’ı ilgilendirmiş ve meraklan-
dırmıştır.

Askerlerinin arasında Allah’ın adından sıkça söz etmeye başlayın-
ca bu isim askerlerine çok da yabancı gelir ve meraktan ne olduğu-
nu kendisine sorarlar3. Manas askerlerine çobanlık yaptığı sıradaki 
başından geçirdiği olayı anlatır. Oradakilere bu bahane ile Allah’ın 
varlığını anlatır ve askerleri de Manas’ın dediklerini kabul eder, ken-
disine tabii olduklarını belirtirler4.

Manas ava çıktığı zaman yörenin halkına benzemeyen misafirlerle 
karşılaşır. Onların farklı ve hayatında hiç görmediği eylemleri Ma-
nas’ın dikkatini çeker ve dikkatlice onları izlemeye başlar. Onlardan 
Allah’ın adını duyunca yanlarına gider ve kim olduklarını, nereden 
geldiklerini sorar. Çünkü hayatında ilk defa Allah’ın adını Kırk Çil-
ten’den duymuştu ve Kırk Çilten ile bunların ne tür bağı olduğunu 
merak eder5. Onların kafile başkanı Ebû Nasr Sâmânî olarak tanıtıl-
makta, fakat destanda ve olaylarda Aykoco olarak zikredilir, bu adla 
ün salmıştır. Tarihte Ebû Nasr Sâmânî Karahanlı Devleti’nin kurucu-
su Satuk Buğra Karahan’a İslam’ı öğreten zat6 olarak bilinmektedir. 
Bundan yola çıkarak Sagımbay Orozbak oğlu tarafından aktarılan 
Manas Destanı’ndaki olayların dolaylı olarak Karahanlılarla bağlan-
tısının olduğunu düşünebiliriz. Sözün başına dönecek olursak, abartılı 
rakamlarla Aykoco’nun Manas’ı 550 senedir aradığı ifade edilmekte-
dir. Çünkü Hz. Peygamber Manas için ayırdığı emanetleri Manas’a 
ulaştırması için Aykoco’ya teslim etmişti. İkisi karşılaştığı zaman Hz. 
Peygamber’in kendisine söylediği işaretlerle aradığı adamın Manas 
olduğunu anlar. Hz. Peygamber’in Manas ile ilgili vizyonu Mirac ha-
disesi sırasında vuku bulduğu anlatılmaktadır. Mirac sırasında pey-
gamberlerin ve padişahların karşısında başında altın taç ile oturan 
birisini görür ve bu dereceye yükselenin kim olduğunu merak eder. 
Hz. Cebrail ise –kısaca taraif edecek olursak- onun Manas olduğunu, 

2  Manas, III, 1660-1664.
3  Manas, I, 7743-7747.
4  Manas, I, 7789-7839.
5  Manas, I, 8069-8159.
6  Ömer Söner HUNKAN, Türk Hakanlığı, IQ Yay., İstanbul 2007, ss. 121-122.
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Türkistan’ı ele geçireceğini, ahalisine İslam’ı öğreteceğinden bahse-
der. Bunları duyunca Hz. Peygamber sevinerek dua eder ve olayı as-
habına anlatır. Ashabına anlattıktan yarım saat sonra kırk bir kişinin 
silüeti Hz. Peygamber ile beraberindeki ashaba görünür7. Bu arada 
Hz. Peygamber Manas’a teslim etmesi için Aykoco’ya tüfek, kılıç ve 
buğday tanesi kadar bir nesneyi emanet eder. Aykoco ile Manas Al-
tay’da karşılaştıkları zaman emaneti sahibine teslim eder8.

Aykoco Manas’a emanetleri teslim edip de Kabilistan yoluna ko-
yulduğu zaman Manas sefere çıkar. Bu arada Manas düşman tara-
fın sihirli hilesine maruz kalır. Kendisine bu işte yardım etmesi için 
Aykoco’ya elçi gönderir9. Yolda Aykoco rüyasında Hz. Peygamber’i 
görür ve Manas’ın yanında değilsin diye kendisine sitemde bulunur. 
Uyanınca Manas’a doğru hareket etmeye devam eder10.

Manas din konusunda her zaman Aykoco’ya danışır, ona son de-
rece saygılı davranır. Genellikle Manas’ın öfkesini Aykoco yatıştırır, 
kendisine zaman zaman yol gösterir.  

Destan’da Allah’ın Tanıtılması

Destan’da Allah yüceltilmekle beraber O’nun gücü, her şeye ka-
dirliği genişçe anlatılır. Bu konuda en çok ve aynı kalıplarla İhlas Sû-
resi’nin açıklaması karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu satırların İhlas 
Sûresi ile ilgili olduğu manasçı tarafından da belirtilmiş ve Manas’ın 
dine daveti sırasında İhlas Sûresi’nden yola çıktığı ifade edilmiştir11. 

Destan’da Allah’ın varlığına görmeden inanmaya davet edilir12. 
Bunun yanında insanın kendisine vurgu yapılır. Çünkü gözle göre-
mediğimiz Allah’ın yeri olarak insanın gönlü gösterilir13. Allah insanı 
yarattıktan sonra akıl vermiştir14 ve akıl ile insanı düğer varlıklardan 
üstün kılmıştır15. İnsana akıl, düşünme yeteneği verdikten sonra Rab-
bini bilsin ve hatırlasın diye özgür iradesiyle salıvermiştir16. İnsanda 
aklının yanında duyu organları da bulunmaktadır. Onlar Rabbini ta-

7  Manas, II, 5198-5330.
8  Manas, II, 5297-5330.
9  Manas, II, 9-53.
10  Manas, III, 3597-3620.
11  Manas, I, 6626-6627.
12  Manas, I, 3153-3156; 8230-8233.
13  Manas, I, 7829-7831; Manas, II, 8114-8115.
14  Manas, III, 4006-4009.
15  Manas, II, 8123-8124.
16  Manas, II, 8156-8157; Manas, III, 1005-1007.
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nıma ve öğrenme, hatta bulma konusunda insana yardım eder. Bu-
nun nedeni tüm duyu organlarımızın Allah’ın insana ihsan etmesiyle 
bağlantılıdır. Tüm duyu organlarımız Allah’ın gücünü taşımaktadır17. 
Bunların anlatılmasının sebebi, var olduğu halde göze görünmeyen, 
gözle görülemeyen, el ile tutulamayan nesnelerin var olduğunu, söz 
konusu olanlar Allah’a ulaşmada yol gösterecek ve bu özelliklerin en 
zirvesinde Allah’ın bulunduğunu ifade etmeye çalışır. Allah’ın varlı-
ğını gittikçe yükselen adımlarla insanlara anlatır.

Toplumumuz doğa ile iç içe yaşamıştır. Dolayısıyla Allah’ın 
varlığınu anlatmada doğadan yola çıkılmaktadır. Allah’ın kudretini 
doğadan aratıyor ve etrafa bu gözle bakılmasını öneriyor18. Allah’ı 
dünyada iken göremeyiz, sadece O’nun varlığına işaret eden delillere 
ulaşabiliriz. Destan’da bunlar gösterilmeye çalışılmıştır. Çevremizde 
ve dünyada ormanlar, taşlar ve sular bulunmakta, bunlarla beraber 
yer küre bizi taşımaktadır. Bulunduğumuz dünya bunlar için hak payı 
istememektedir. Hepsi insanın hizmetine ve ihtiyacına sunulmuştur. 
Bunların tümünü tek olan Allah’ın yarattığını19 insanlara bildirmek 
ve hatırlatmak istemektedir. Bunlarla Allah’ın şanı yüceltilmekte 
ve kudreti ifade edilmektedir. Etrafımızdaki doğanın muhteşem gü-
zellikleri Allah’ın sanatından haber vermektedir. Göz alıcı gökyüzü 
Allah’ın mucizesidir. Bu güzellik ve ihtişamla Allah’ın var olduğu 
kanaatine ulaşılır. Gökyüzünün benzeri gibi yerde de göl, su, ırmak-
lar var, gökyüzünü tepemize düşürmediği gibi göl, ırmaklardaki suyu 
havzasından taşırmayan gücün sahibi Allah’tır20. İstediği zaman dün-
yayı başımıza yıkmaya muktedir olan Allah’ın rahat bir şekilde hayat 
sürmemize imkan tanımasını beyan ederek Allah’ın merhamet sahibi 
olduğunu anlatmaya çalışır ve O’ndan korkmaya çağırır21. Doğadaki 
her olgu Allah’ın kudretine işaret eder. Çünkü bizzat doğayı yaratan 
Allah’tır ve doğaya Allah’ın kudreti tecelli eder. Gökte görünen Ay, 
karanlık, sıcak gündüz, kış, bir kalıpta dönen mevsimler, uçsuz-bu-
caksız göller, aynı şekilde çöller, yıldızların hareket etmesi v.s. bunla-
rın hepsi Allah’ın arlığına işaret eder. Bunları kendiliğinden olduğunu 

17 Manas, I, 3204-3222; Manas, I, 8245-8251; Manas, II, 8116-8142; Manas, III, 4076-4095.
18  Manas, II, 8180-8182; Manas, I, 7819-7822; Manas, I, 8273-8274; Manas, II, 8162; Manas, 

III, 991-993; Manas, III, 12520-12522.
19  Manas, II, 5998-6008; Manas, I, 7819-7826; Manas, I, 8273-8279; Manas, II, 8180-8185; 

Manas, III, 991-995; Manas, III, 9319-9327; Manas, III, 12618-12626.
20  Manas, I, 7809-7815; Manas, II, 8162-8170; Manas, III, 3952-3956.
21  Manas, III, 1730-1732.
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düşünmenin yerine arkalarındaki Allah’ın gücünü görmeye çağırır22. 
Bununla beraber destanda insanın acizliğine vurgu yaparak bizi şaşır-
tan ve karşısında aciz bırakanların arkasında Allah’ın gücünün giz-
lendiği ifade edilmektedir23. 

Destan’da gözle görebildiğimiz canlıların yanında göremediğimiz 
canlıların çokluğundan bahsederek bitkileri de canlılardan saymakta 
ve bunların hepsi Allah’ın varlığına delil olarak sunulmaktadır. Al-
lah’ın tüm varlıklara küçük-büyük ayrımı yapmaksızın rızık dağıtma-
sı24 O’nun Âdil sıfatını ifade etmektedir. Manasçının kendisi de satır 
arasında buna vurgu yapmıştır25. 

Destan’da Allah’ın tüm kullarına merhametiyle davrandığını söy-
lemektedir. Doğru yolda olmayanlara bile kendi haline bırakmaksızın 
merhametini göstermektedir. Putperestlerle ilgili olayda bu yönde an-
latılmaktadır26.

Allah’ın hükmünü Kendisi’nden başka kimse bilmez27. Bu konu-
da kullarına düşen görev O’nun hükmüme tevekkül etmektedir. Ma-
nas’ın sürekli buna vurgu yaptığını görmekteyiz. Allah insanlara hük-
mü sayılan sözlerini peygamberi aracılığıyla bildirmiştir28. İnsanları 
o kadar hür iradesine bırakmasına rağmen Kendi varlığını ve birliğini 
herkese öğrenme mecburiyetini getirmiştir29.

İnsanlara Allah’ın varlığı ve birliği İhlas Sûresi ile izah edilir: “Al-
lah’ın varlığını ve birliğini hatasız bilmek, O’nu doğurtan babasının 
olmadığı gibi doğuran annesi, çocuğu ve akraba-yakınlarının da ol-
madığı, yani Allah tek ve kimseye muhtaç değildir. Ol dedi mi he-
men oluverecek” şeklinde anlatılmaktadır30. Bu ifadelerin devamında 
Ayete’l-Kürsî’den ek olarak Allah’ın hiçbir işte gafil kalmadığı, yor-
gunluk hissetmediği ve yer ile göklerdekilerin sahibi olduğu belirtil-
miştir31. 

22  Manas, I, 8250-8272.
23  Manas, III, 12594-12616.
24  Manas, III, 9328-9390; Manas, II, 8171-8179.
25  Manas, II, 10972-10993.
26  Manas, II, 5735-5737; Manas, III, 3775-3777; Manas, III, 7886-7890.
27  Manas, II, 8175-8177.
28  Manas, II, 10964-10966.
29  Manas, III, 1719-1721; Manas, II, 8178-8179.
30  Manas, I, 3157-3166; Manas, I, 8234-8243; Manas, II, 8093-8106; Manas, III, 2047-2057; 

Manas, III, 13510-13518.
31  Manas, I, 3167-3175; Manas, II, 8107-8113; Manas, III, 2058-2063; Manas, III, 13519-

13525.
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Destan’da Din’e Dâvet

Manas ile Aykoco karşılaştıkları zaman Manas ondan önemli bir 
takım mesaj almıştır. İslam ile ilgili Manas’ın vizyonu bu olaydan 
sonra yerini bulmuştur. Aykoco keramet olarak Manas’a cennet ile 
cehennemi gösterir, bu sayede imanını pekiştirir ve Pekin’den Ana-
dolu’ya kadar olan topraklarda yaşayan insanlara İslam’ı yaymasını 
söyler32. Öncelikle kardeş Türkleri birleştirmek ve birlik sağlamak is-
temiştir. Babası Cakıb’ın bu konudaki konuşmaları da önem taşımak-
tadır. Çinlilere karşı savaşmak için tüm Türklere haber göndermek 
istemiştir. Birliği İslam’la güçlendirmek için Türkleri İslam’a davet 
eder ve eski inançlarından vazgeçirmeye çalışır33. Böylece ilk birliğin 
temelini babası Cakıp atmıştır. Manas’ın kendisi de Türkleri İslam 
ile birleştirmek uğruna çaba sarf eder ve sonunda başarmıştır. Ayko-
co’don dinlediklerini öncelikle kendi halkına duyurmak istemiştir. Bu 
konuda yakınlarını uyar34 ayetini hatırlamak konunun anlaşılmasına 
yardımcı olacaktır. Manas Türkleri doğadaki nesnelere tapınmaktan 
vazgeçirip hepsini yaratan Allah’a kulluk etmeye çağırmıştır. Ataları-
mızın dini deyip durmaktan vazgeçip asıl olan hakikate bakmalarını 
söyler35. Sözlerini kabul eden Müslüman Türkleri Manas gazaya teş-
vik eder. Gazada şehit düşenlerin ahretteki sorgusunun kolay olaca-
ğını bildirir. Cennet hakkında genişçe bilgi verdikten sonra şimdiden 
uğraşmalarını söyler. Cennete giremeyenleri cehennemin beklediği-
ni hatırlatır36. Aykoco’nun gösterdiği cennet ile cehennemin hatıra-
sı Manas’ın zihnine damgalanmıştı, onları olduğu gibi halka iletir. 
Gaza sırasında Manas’a Hızır gelir ve Magurup, Caziyra halkını dine 
çağırmasını söyler. Emir Allah’tan olunca Pekin’e kadar ulaşacağını 
bildirir37. Bu şekilde Hızır Manas’ı tevekküle teşvik etmiş olur.

Manas han seçildikten sonra hanlık vazifesi gereği gazaya çıkmak 
ister. Han seçildikten sonra rahat olamayacağını, çevredekilere hak 
dini ulaştıracağını, onun için de gazaya çıkacağını söylemektedir38. 
Bu bahane ile ata mirası olarak gördükleri Türkistan’ı Çinlilerden 

32  Manas, I, 3167-3175; Manas, II, 8107-8113; Manas, III, 2058-2063; Manas, III, 13519-
13525.

33  Manas, I, 8215-8229.
34  Şuara, 214.
35  Manas, I, 10561-10591.
36  Manas, III, 2005-2038.
37  Manas, III, 1551-1667.
38  Manas, III, 1100-1007.
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tekrar geri almayı ve orayı Mecusilikten tamamen temizlemeyi göze 
kestirir39. Türkistan’a yaptığı gazaya “Peygamberin farzı, Allah’ın 
karzı ve ulemanın dersi için!” sloganıyla başlamıştır40. 

Manas’ın Aykoco’don dini nasıl yaymanın yolunu sorduğu yeri 
net olarak anlaşılmaktadır41. Burada Manas’ın kahramanlık ve cen-
gâver özelliği görülmektedir. Dini yaymak için elbette karşılıklı sa-
vaşlar kaçınılmaz olmuştur. Bu geniş mesele olduğu için bizim ko-
numuzu farklı yöne yönlendirecektir. Konudan uzaklaşmamız için 
ana çizgiden devam etmemiz lazım. Manas’ın dini yaymada Hz. Pey-
gamber’in yöntemini üç basamakla sorduğu anlaşılmaktadır: birin-
cisi, Hz. Peygamber’in mesajını kâfirler kabul etmiş midir? İkincisi, 
Hz. Peygamber’in kafirlere vermek istediği mesajı yerde mi kalmış-
tır? Üçüncüsü ise mesajı kabul etmeyenlere güç kullanılmış mıdır? 
Bunlar esas olarak cihad sırasında gerçekleşen işleri yansıtmaktadır. 
Çünkü cihatta ilk önce barış yoluyla dine çağrılır, silahla karşılık gös-
terenlerle çarpışma olmuştur, fakat savaş sadece eline silah tutanlarla 
sınırlı kalmıştır. Kuralı çiğneyenler Müslüman askerler şeriatın ge-
reği cezalandırılacaklardır. Bu yöntemler destanda da karşımıza çık-
maktadır. Aykoco’nun soruyu cevaplandırması bu tarzındadır42.

Olaylar sırasında düşman askerlerinden kelime-i şehadet getirme-
yenlerin öldürüldüğü sahneleri görebiliriz43. Dini kabul etmeyenle-
ri öldürmek isteyen askerler de bulunmuştur44. Fakat bunlar azınlığı 
teşkil eder. Kargaşa sırasında her türlü olayın gerçekleşmesi beklenir. 
Manas ise düşman tarafın mülkünü talan etmemeleri emrini vermiştir. 
Zaferi Allah’ın lütfü olarak algılayan Manas aynı olayın kendi halkı-
nın başına da gelebileceği tarafını düşünür. Dolayısıyla düşmanın tek 
iğnesinin bile almamalarını emreder. Sadece karnını doyurmak için 
hayvan alabileceklerini, bunu da zenginden almalarını, fakir komşu-
sunu rahat bırakmalarını söyler45. Böyle duruma karşılaştığı zaman 
Manas’ın Aykoco’ya danıştığı yerin önemi büyüktür. Manas düşmana 
eziyet etmenin hükmünü sorar ve böyle bir durumda Hz. Peygam-

39  Manas, III, 1516-1522.
40  Manas, III, 2378-2384.
41  Manas, I, 8451-8462.
42  Manas, I, 8463-8476.
43  Manas, II, 10401-10404.
44  Manas, II, 4645-4646.
45  Manas, III, 3775-3798.
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ber’in ne yaptığını merak eder46. Aykoco ise zor günlerde sineğin bile 
canına kıymamayı, kimseye kötü söz ve hakaret etmekten sakınma 
konusunda uyararak insanları güzel sözle İslam’a çağırmayı önerir47. 
Aykoco’nun dedikleri tam tamına İslam savaş kurallarını yansıtmak-
tadır. Aykoco’nun demek istediği, kötü muamele ile insanların nefre-
tini uyandırmadan, tam tersine yumuşak sözle yardım ederek gönül 
kapmaktır. Dini davranışla sevdirmenin yolu önemlidir. Teslim olan 
tarafa dini anlatmışlar ve en çok bu yöntem kullanılmıştır. Öncelik-
le insanlara anlatım yoluyla kabul ettirmek amaçlanmıştır48. Ayko-
co’nun “dini iyi yönüyle anlatın” ifadesinden kasıt güzel sözle, güzel 
davranışla anlatın demektir49. Müslüman kumandanlar halkı bir araya 
getirerek güzel sözle İslam’a çağırırlar. Aykoco önderliğinde insanla-
ra öğüt verirler. Bu arada onların hareketinden dine zorla getirme gibi 
davranışları göremeyiz. Dinleyen kitleler Müslüman olur, fakat az bir 
kısmı kabul etmekten vazgeçer ve kendi yollarına devam eder. Onlara 
karşı zor kullanma yoktur. Böyle durumlarla çok yerde karşılaşırız50. 
Müslüman askerlerinin insanlara zorla dini kabul ettirmeyeceğini 
putperest taraftan bir falcı haber vermektedir51. Koşoy ise Müslüman 
ile gayri dinin farkı bilinsin diye putperestlere özel şapka giydirir52. 
Özellikle Caanger’in dini kabul etmeyenlerin topraklarına el koyması 
ve Müslüman olunca tekrar sahibine iade etmesi53 tarihte yaşanmış 
uygulama ile paralellik arz eder. Ele geçirilen yerlerdeki putları yok 
eder, tapınaklarını ise medrese ile mescide dönüştürürler54. Yüz kişiye 
bir kişi namaz kılmayı öğretir55. Müslüman askerlerin namaz kıldık-
larını gören putperestler şaşırır ve hakikatin onlar tarafında olduğunu 
düşünerek İslam’a giren durumlar olmuştur56. 

Putperestlerin kızlarına evlenmek isteyen askerlere Aykoco nasi-
hat eder. Önce dini kabul ettirin, Müslüman olduktan sonra evlenin 

46  Manas, III, 8800-8813.
47  Manas, III, 8963-8967.
48  Manas, III, 2344.
49  Manas, III, 8855-8856.
50  Manas, III, 4121-4133; Manas, III, 9293-9301; Manas, III, 12680-12688; Manas, III, 9456-

9464.
51  Manas, II, 12545-12552.
52  Manas, II, 13232-13238.
53  Manas, II, 13249-13256.
54  Manas, II, 16647-16652; II, 13248.
55  Manas, III, 12697-12698.
56  Manas, II, 16605-16610.
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demektedir57. Caanger’in oğlu Bilerikle evlenmek isteyen putperest 
kıza kelime-i şehadet getirmesini ve Müslüman olmasını söyler. Kız 
Müslüman olur ve ancak o zaman nikah gerçekleşir58.

Dine davet sırasında ahret ile ilgili bilgi verilir. İnsanların sadece 
dünyada iken değil, ahrette de kaybetmemesi için hatırlatma yapılır. 
Hem dünya, hem de ahret mutluluğuna ermeye çağırılır. Cennet ile 
cehennem etraflıca anlatılır. Önce emr bil-‘ma’ruf için cennetten bah-
sedilir, sonra nehy an’il-munker için cehennemin olduğu ifade edi-
lir59. İnsanı cennet ile cehenneme çeken toplam 8 sıfat anlatılır. On-
lardan dördü insanı cennete, geri kalan dördü de cehenneme götürür. 
Onları kullanmanın yolu öğretilir60. Bu konular iyice anlatılınca coşan 
kitlelet kelime-i şehadet getirir ve toptan Müslüman olurlar61.

Son söz olarak imanın altı şartını hatırlatan cümlelerle bitirmek 
istiyoruz. Söz konusu satırlarda Allah’ın tek, Kur’an’ın gerçek ve Al-
lah’ın sözü olduğu, peygamber, melek, iyilik ve kötülüğü Allah’tan 
bilmek, iyiliği Allah’tan başkasından bilmek imandan çıkaracağı62 
vurgulanmıştır.
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57  Manas, III, 8844-8848.
58  Manas, II, 6623-6637.
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Elif ASLANDOĞDU

Sayın Oskanbay Zuuriddinov’a tebliğlerinden dolayı teşekkür edi-
yoruz. Şimdi Arzu Beder arkadaşımızı dinleyeceğiz. Kendisi Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Yüksek Lisans Öğ-
rencisi ve İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu mezunudur. Konusu 
Osmanlı’da Popüler Tarihçilik ve Ahmet Refik Altınay Örneği. Buyrun. 
 



Öğrenci Sempozyumu434

“OSMANLI’DA POPÜLER TARİHÇİLİK: AHMET RE-
FİK ALTINAY ÖRNEĞİ”

ARZU BEDER

(Atatürk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ABD. Yüksek 
Lisans Öğrencisi; İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Mezunu)

Giriş

Popüler tarihçilik merak duygusunun bir sonucu olarak ortaya çı-
kan yeni bir oluşumdur. 19. Yüzyılda kurumsallaşan tarih disiplini 
edebiyatla ilgili pek çok alanı dışarıda bırakmak zorunda kaldı. Dı-
şarıda kalanları sahiplenme işi de netice itibarıyla yeni oluşum olan 
popüler tarihe kaldı. Popüler tarih ve popüler tarihçiler akademik an-
lamda bir kaygı taşımadıkları için de kitlelere hitap edebilmeyi başar-
mıştır. Bu çalışmada günümüzde popüler tarihe çokça malzeme olan 
Osmanlının zamanının yazarlarına ne derece ilham verdiği üzerinde 
duracağız. Bütün yazarları incelemek zor olması hasebiyle Ahmet 
Refik Altınay’ı araştırmayı uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Popüler Tarihçilik, Osmanlı’da Popüler Ta-
rihçilik,  Ahmet Refik Altınay

Popüler Tarihçilik Nedir?

Popüler tarihçilik, tarihe duyulan ilgi ve alakanın bir sonucu ola-
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rak doğup, bu alanda eğitim almayı şart koşmamış ve bu yönü ile 
akademik tarihçilikten ayrılmıştır. Akademik tarihçiliğin ilgi alanı dı-
şında bıraktığı şeyleri de kendisine malzeme kabul etmiştir. 

Bir bilim olarak tarih 19. yy’da kurumsallaşmış profesyonel bir 
disipline dönüştü.  Yeni bir disiplin olan tarih için artık yeni kriterler 
oluştu ve bu kriterler tarihçileri farklı bir yazıma yöneltti ve tarihçiler 
için yazım bol dipnotlu bir hal aldı. İşte tam da bu nokta da -edebiya-
tın dışarı atıldığı- tarih ile ilgili geriye kalanları sahiplenme işi yeni 
bir oluşum olan popüler tarihe kaldı. Edebiyat ile ilgili pek çok başlık 
önüne tarih kavramını alarak tarih bilgisine dönüştü. “tarihi roman”, 
“tarihi drama”, “tarihi film”… gibi.1

Popüler tarihçilik bu süreçte bunların hepsiyle iç içe olduğu gibi 
akademinin hiç içeriye almadığı veya dışarıya attığı bütün konularla 
ilgilenmeye başladı. Bunun yanı sıra akademik tarihin ilgilendiği her 
konuyla kendi üslubunca ilgilenmekten de geri durmamıştır.

Akademik ve popüler tarih arasındaki farktan bahsetmek gere-
kirse; popüler tarihçiliğin akademik tarihçilik gibi kurumsal yapısı-
nın belirgin bir çizgi ile ayrılmaması bu farklardan biri sayılabilir.2 
Belki popüler tarihin ne olduğuna dair söylenebilecek en kolay şey 
akademik tarih dışında kalan her türlü tarih olduğudur. Bu durumda 
popüler tarihi anlamlandırdığımız gibi akademik olmayan tarih diye-
rek kavramı belirlemenin sıkıntılarından kolayca kurtulabiliriz. Po-
püler tarihçiliğin muradı “geçmişte ne olduğu” değil, eldeki verileri 
kompoze ederek bugünün izleyicisinin beklentilerine uygun bir tarih 
anlatımı çıkarmaktadır. Yahut da neredeyse altı yüzyıl önce hikayeci 
tarihçilikten siyasetçi tarihçiliğe geçtiğini belirten İbn Haldun’u nak-
zederek yeniden hikayeci tarihçiliğe dönmektir.3

Akademik tarihçilik ve popüler tarihçiliğin diğer bir farklılığı ise 
popüler tarihçiliğin belge ve kaynakları kullanmayışı değil, kullanış-
taki yöntemlerindedir. İşte akademik tarihçilerin ve belki de genel 
olarak akademisyenlerin ortak sıkıntısı yazdıkları eserlerde bahsedi-

1  Ahmet Özcan, Türkiye’de Popüler Tarihçilik 1908- 1960, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Anka-
ra 2011, s.1

2  Özcan, s.4
3  Naci Bostancı, “ Medyadaki Popüler Tarihçiliğin Anlamı”, Mostar Dergisi, S.56, http://

www.mostar.com.tr/ Detay.aspx?YazilD=319&Sayi=17
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len bilimsel şartlara riayet etmek için fazla sayıda dipnotlara herkesin 
anlayamayacağı zorunlu terminolojilere başvurmaları ve kurgularının 
kimi zaman güncel olma imkanını bulunmayışı gibi sebeplerin hitap 
ettikleri kitleyi azalttığıdır.4 Oysaki popüler tarihçilikte belli kriter-
lerin olmayışı anlaşılma olasılığını arttırmış ve hitap edilen kitleyi de 
genişletmiştir.

Popüler tarihte konuların belirleyiciliği ise; toplumsal hafıza ve 
hafızanın canlı kalması için gereken hatırlatmaları yapan siyasal ikti-
dar, ideolojik düşünce bunu haber konusu olarak dile getiren iletişim 
dünyası ve matbuatı araç olarak kullanan tarih yazarları arasında pay-
laşılmaktadır. Gündelik hayat popüler tarih yazımında konularla iç 
içedir ve sosyal, siyasal, ekonomik gelişmeler karşısında tarihe baş-
vurma bilinçli bir tercih olarak kullanılmaktadır.

Özetlemek gerekirse, tarihe duyulan ilginin bir sonucu olarak 
doğmuş, belli kriterlere bağlı kalmadığı için anlaşılma düzeyi yüksek 
ve bu nedenle kitlelere hitap edebilmeyi başarmış, akademik tarih 
dışında kalan her türlü tarihe popüler tarih denir.

Osmanlı’da Popüler Tarihçilik

Osmanlı’da popüler tarih dediğimizde öncelikle gazavatname, fe-
tihname ve zafername gibi eserler hakkında bilgi vermeliyiz. Şinasi 
Tekin gaza ve cihad kavramı arasında bir ayrıma gider ve İslam termi-
nolojisindeki cihad kelimesinin yerine Anadolu’da gaza kavramının 
kullanıldığını söyler.5 

Özellikle ilk dönem Osmanlısında gazavatnamelerin önemli yer 
tuttuğunu görmekteyiz. Bunlar genellikle sıradan gazilerin değil, 
tanınmış komutanların, beylerin, padişahların hikayelerine dairdir. 
Bu hikayelerin örgüsü dini referans ile tamamlanır. Gerçek kişilerin 
katıldığı bu savaşlar popüler bir tarzda konu edilirken, düşman ve 
düşmana karşı yapılan savaşın kavramsallaştırılmasında dini referans 
gözetilir.6

4  H. Nejdet Ertuğ, “Gündemdeki Tarih: Popülist mi, Popüler mi?”, Mostar Dergisi, S.56 
http://www.mostar.com.tr/ Detay.aspx?YazilD=17&Sayi=312

5  Şinasi Tekin, İştikakçının Köşesi, İstanbul 2000, s.151-197
6  Özcan, s.44
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Fetihnameler ise bir yerin fethini anlatan eserlere verilen addır. 
Düşmanın yenilmesi ile biten savaşları, konu alan eserlere ise zafer-
name denir. Savaşların artışı ile bu eserler çoğalır, azalması ile bir-
likte ise eserlerin yükselişi durur ve arkası gelmez. Bu eserler resmi 
tarih yazımını tamamlar nitelikte olmaları ve yazıldıkları dönemde 
hem asker hem de toplum ile ilgili bilgilendiri niteliğinde olmaları 
hasebiyle oldukça önemlidirler. Bu işlev modern popüler tarih yazı-
mında beklenenle benzerlik göstermektedir. 

İkinci olarak incelememiz gereken başlık ise destan, türkü ve 
şiirlerde tarihin işleniş biçimidir. Bilindiği gibi tarihi hadiseler olduğu 
yerde kalmayıp halkın hafızasında yüzyıllarca yaşayabilecek bir 
kimliktedir. Birbirinden bağımsız gibi görünseler de tarihin popüler 
örgüsü içindedir. Bu örgü bir bakıma halkın yazdığı tarihtir ve farklı 
formlarda kendini ifade eder. Türkü, destan ve şiir olarak dilden dile 
aktarılıp söylenir ve farklı mekanlarda kendisine dinleyiciler bulur.

1714’te öldürülen Nasuh’un eşkıyalık hikayesini anlatan Osma-
noğlu türküsü dilden dile aktarılmıştır ve bu aktarım ile dönem ile 
ilgili pek çok bilgiyi bizlere sunmaktadır.7 Sadece eşkıyalık ile ilgili 
değil her türlü olay karşısında destan söyleniyor ve yazılıyordu. Gü-
nümüzde de devam eden bu gelenek tabii afetlerden günlük olaylara 
savaşlardan barışlara kadar her konuyu işleyebilir. 

Bu başlıkta ele almamız gereken diğer bir konu ise gaza yolunda 
destani-menkibevi kahramanların anlatıldığı eserler ve popüler tarih-
çilikteki yerleri konusudur.

Sarı Saltuk’un kahramanlılarının anlatıldığı Saltuknameler8, Bat-
tal Gazinin kahramanlıklarının anlatıldığı Battalnameler, Melik Ah-
met Gazinin etrafında şekillenen Danışmendnameler, dönemin hem 
tarihi ile ilgili hem de geçtiği coğrafya ile ilgili olarak bize bilgiler 
sunmaktadır. 

Bunların dışında Osmanlı tarihi dönemlere ayrılarak da popüler 
tarihe konu olmuştur. Osman Gazi, Fatih, Kanuni dönemi gibi adlan-
dırmalar padişahların tarihsel misyonunu gösterir şekilde adlandırıl-
mıştır. Ortada iktidarın gücü olmadığı için Fetret Devri vardı, Osman 

7  Özcan, s.48
8  Ahmet Yaşar Ocak, “Battalname”, DİA, C.V, s.206.
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gaza ile ilişkiliydi gazi denildi. II. Mehmet İstanbul’un fethiyle ilişki-
sinden dolayı Fatih olarak adlandırıldı. Farklı bir adlandırmayla Muh-
teşem Süleyman; Kanuni olarak tanındı. Birkaç padişahın dönemini 
içeren Tanzimat padişahlara göre öne çıkarken, Abdülmecid dönemi 
adıyla bir dönem II. Mahmut dönemi kadar dikkat çekici olmadı. Lale 
devri adlandırması III. Ahmed’i gölgede bırakmış, Patrona Halil veya 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa daha fazla öne çıkmıştır. Bu tür ad-
landırmalarla popüler tarihin konusu olan dönemler yazılarında ana 
başlıklarını oluşturuyordu.

Popüler tarih olarak ifade ettiğimiz eserlerin ilk okunduğu yerlerin 
gazilerin mekanları olduğu bilinmektedir. Yeniçeri ortaları ve asker 
ocakları da buna dahil edilebilir. Ayrıca bunların kahvelerde okundu-
ğuna dair yakın zamana kadar gelen izler bulunmaktadır.  

Ahmet Refik ALTINAY

Ahmet Refik İstanbul’da Beşiktaş’ta doğdu (1880 veya 1881). Ba-
bası, Sultan Abdülaziz’in vekilharcı Ürgüplü Ahmet Ağa’dır. Ahmet 
Refik ilköğrenimini Beşiktaş’taki Vişnezade Mektebi’nde yaptı. Daha 
sonra askeri rüştiyeyi ve Kuleli İdadisi’ni bitirdi. 1898’de Mekteb-i 
Harbiye’den birincilikle mezun oldu. Uzun yıllar askeri okullarda 
coğrafya ve Fransızca hocalığı yaptı. 1907’de yüzbaşılığa yükseldi, 
ertesi yıl Harp Okulu tarih öğretmenliğine getirildi. 1909’da Tarih-i 
Osmani Encümeni’ne üye olan Ahmet Refik, 1913’te bir süre bazı 
medreselerde tarih muallimliği yaptı. 1925’te Abdurrahman Şeref 
Bey’in ölümü ile boşalan Türk Tarih Encümeni başkanlığına getirildi. 
Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri ile Milli Mecmua ve Hayat Mecmu-
ası’nda yazılar kaleme aldı. Hayatının son yıllarını Büyükada’daki 
evinde geçirdi. 10 Ekim 1937’de öldü ve Büyükada’ya defnedildi.9   

·	 Tarih alanındaki çalışmaları Osmanlı Devleti ağırlıklı olsa da 
ilgisini çok çeşitli sahalara yönelterek, Osmanlı tarihiyle ala-
kalı pek çok olay ya da kişiye dair sayısı yüzleri bulan dergi ve 
gazete yazısını ve 150’yi aşan kitabı elli küsur yıllık bir ömre 
sığdırmayı başarmıştır.

9  Abdülkadir Özcan, “Ahmet Refik Altınay”, DİA, İstanbul 1989, C.II,s.120
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·	 Lale Devri

·	 10.-11.-12.-13. Hicri asırlarda İstanbul Hayatı 
(her bir asır müstakil eser halinde neşredil-
miştir.)

·	 Eski İstanbul

·	 Kafes ve ferace devrinde İstanbul

·	 Alimler ve sanatkarlar

·	 Mimar Sinan

·	 Türk Mimarları

·	 Tarihi Okuyorum

·	 Kadınlar Saltanatı

·	 Köprülüler

·	 Samur Devri 

·	 Kafkas Yollarında

·	 İki komite; İki Kıtal

·	 Felaket Seneleri

Eserlerinden yalnızca birkaçıdır.

Tüccarzade Hilmi’nin teşvikleri ile henüz öğrenciyken başladı-
ğı yazı hayatına başlayan Ahmet Refik’in II. Meşrutiyet dönemin-
de dikkat çeken eserleri ortaya koyduğu ve Ahmed Mithad’ın genel 
okuyucu üzerindeki etkisinin benzerini tarih meraklısı okuyucu üze-
rinde gösterdiğini söyleyebiliriz. Ahmet Refik’i şöhret sahibi yapan 
İkdam’daki yazıları olmuştur. Lale devri, tarihi simalar, köprülüler, 
felaket seneleri gibi yazıları “geçmiş asırlarda Osmanlı hayatı’’ adlı 
seriden kitap haline dönüşmüştür.

 Yazı hayatının ilk konularını daha çok dini kıssalara ayıran A. 
Refik, bilhassa Mekteb-i Hayriye öğretmenliğinden itibaren tarihi 
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konulara ağırlık vermiş ve Osmanlı tarihinin siyasi, askeri, kültürel, 
sosyal, ekonomik, dini ve sanatsal yönüyle ilgili sayısı yüzleri aşan 
makale ve yazı neşretmiştir. Bunun dışında Ahmet Refik sanat tarihi 
ve tarihi şahsiyetler üzerine de pek çok eser kaleme almıştır.

Sultan Mehmed-i Sani ve Ressam Bellini adlı yazısı sanat tarihi 
ile ilgili kaleme aldığı ilk yazısıdır. Sanat tarihi ile ilgili yazıların ko-
nuları genel olarak Osmanlı ve Bizans dönemi dini ve sivil mimari 
üzerinedir. Çoğunluk olarak mimari eserleri tanıtmamış bunun yanı 
sıra muhtelif mimarlardan, ressamlara bu alanda eserler vermiş pek 
çok şahsiyeti de tanıtmıştır.

Tarihi şahsiyetler üzerine de hayli kalem oynatan yazar, geniş yazı 
sahasına Batı tarihçiliği ve tarihçileri konusunu da ekleyerek, Fransız 
ve Alman tarihçilerini de tanıtmaya yönelik risaleler ve tercümeler de 
neşretmiştir. 

Müverrihin yazılarında takip ettiği üslup ve oraya koyduğu çalış-
malarında başvurduğu yöntem hakkında kısaca bilgi vermek gerekir-
se; Ahmet Refik kitaplarında ve yazılarında tarihi sevdirici bir üslup 
benimsemiştir. Resmi belgeleri tam bir yetkinlikle yorumlayıp,  hal-
kın muhayyilesine indirerek kullanmış, İstanbul ve taşranın; Osmanlı 
yönetimine bakışını, olayları değerlendirişini ve ahlak anlayışını da 
eserlerine yansıtmıştır. Devlet elinden çıktığı için biraz kuru ve halkın 
anlayışına göre soğuk olan bu belgelerin yanında tarihin en kanlı ve 
korkunç olaylarını dahi ustaca bir maharetle yumuşak bir anlatı tekni-
ğine dönüştürerek anlatmayı başarmıştır. 

A.Refik konularını aslında çoğu zaman gelişigüzel seçmeyip aktü-
el olaylara, tarihten emsaller bulmak suretiyle belirlemiştir. Konuyu 
aktüaliteye uydurabilme kabiliyeti müverrihin, tarihe sığınarak, açık-
ça tenkit edemediği olay ya da kişileri tenkit etmesine fırsat vermiştir.

A. Refik arşivden derlediği malzemeleri geniş ve derinlemesine 
incelemekten uzak olmasına rağmen Osmanlı hayatına içten bağlılı-
ğı, sanatçı mizacı ve dile hâkimiyeti sayesinde vakanüvis üsluba sa-
hip tarih yazıcılığına yeni bir renk getirmiştir. Eserlerinin konusu ve 
kullandığı üslup itibariyle de Türkiye’de popüler tarihçiliğin temelini 
atmış ve ilk popüler tarihçi olarak isimlendirilmiştir.
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Köprülünün akademik çalışmalardaki tesiri ve kurucu rolü ney-
se, Ahmet Refik’in popüler çalışmalar üzerinde öncü tesiri benzer 
şekilde olmuştur. Tarihi sevdiren adam10 tabiri esasında tek cümle 
ile Ahmet Refik’i tanımlamaktadır. O özellikle gazete ve dergilerde-
ki yoğun yazıları ile döneminde ulaşabilecek çok sayıda okuyucu-
ya ulaşabilmiştir. Tarihe olan sevgi ve ilginin milliyetçilikle paralel 
yükselişinde onun kalemi önemli rol oynamıştır. Popüler tarihçiler 
arasında 1930’lu yıllarda önemli bir yeri olan Turhan Tan Ahmet Re-
fik’i şöyle ifade etmektedir: şüphe yok ki Ahmet Refik bir müverrih-
ti. Lakin onda tarih bilgisi kadar tarih sevdirmek ve okutmak bilgisi 
de vardır. Hiçbir kimse tarafından tekzip edilmeyeceğini emin olarak 
söylüyorum ki memleketimizde Ahmet Refik adlı biri çıkıpta tarihi 
eserler yazmasaydı bugün umumileşmiş ve garp alemine bile müessir 
olmaya başlamış olan bir tarih sevgimiz vücud bulamayacaktı. Onu 
bu bakımdan sade bir tarihçi değil bir tarih mimarı da sayabiliriz.

 
 
Elif ASLANDOĞDU

Sayın Beder’e bu yararlı tebliğlerinden ötürü teşekkür ediyorum. 
Oturumun 4. Tebliğcisi Abdülkadir Sylka. Kendisi Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Anabilim dalı yüksek li-
sans öğrencisidir. Konusu, Kosova’da Var Olan ve Yok Olan Osmanlı 
Eserleridir. Buyrun.

10  Muzaffer Gökman, Tarihi Sevriren Adam: Ahmet Refik Altınay, Türkiye İş Bankası Yayınları, 
İstanbul 1978.
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“KOSOVA’DA OSMANLI ESERLERİ”

ABDULKADİR SYLKA

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ABD Yüksek 
Lisans Öğrencisi)

ÖZET

Kosova, 1389 yılındaki Kosova Savaşı ile Osmanlı hakimiyetine 
geçti. Beş asırdan fazla Osmanlı idaresi altında kalan Kosova, Os-
manlı döneminin sanat alanındaki gelişmelerinin etkisi altında kalma-
sına rağmen, gelenekselliğiyle ön planda olup, yerel Arnavut özellik-
leriyle de göze çarpmaktadır. Çoğunluğunu camilerin oluşturduğu bu 
eserler arasında: cami-mescid, tekke-zaviye ve türbe gibi dini; han, 
bedesten, kervansaray, arasta ve çarşı gibi ticari; imaret, hamam, köp-
rü, su kemeri, çeşme ve saat kulesi gibi sosyal; mektep, medrese ve 
kütüphane gibi eğitim; kale, hisar, kule-ocak, burç ve tabyalar gibi 
askeri yapılar inşa etmek suretiyle, Osmanlı şehir dokusu anlayışı 
bölgeye hakim kılınmış. Bu suretle de bölgede yeni bir yaşam tarzı, 
hayat ve medeniyet vücûda getirilmiştir.

Balkan Savaşları sonunda Kosova Sırbistan’nın hakimiyeti altında 
kalmıştır. Bu savaş döneminde, Kosova’da Müslümanlara ait yakla-
şık olarak 600 yapı hasar görmüştür. Hazırlamış olduğumuz tebliği, 
Kosova’da sadece önemli gördüğümüz bazı cami ve türbe gibi dini 
yapıları tanıtıp, Osmanlı döneminden kalma eserlerin mevcut duru-
munu tesipt etmeye çalışacağız.
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Anahtar kelimeler: Kosova, Osmanlı, Eser

Abstract

With the Kosovo battle in 1389 the Kosovo has entered under the 
Ottoman rule. After five centuries under the Ottomans, despite the inf-
luence of Ottoman architecture Kosovo still saves it`s Albanian cha-
rasteristics. Mainly dominated by mosques the Ottoman architecture 
in Kosovo consists also religious objects as mosque/ masjid, tekke/ 
zaviyah: commercial objects as han, bedesten, kervansaray and ba-
zaar: social objects as imaret, hamam, bridge, fountain, clock tower: 
education objects as mektep, madrasah and libraries: and military ob-
jects as castles, fortress, towers and citadels. Thus has bring to region 
a new model of life and a new civilisation.

After Balcanic wars Kosovo has been under the rule of Serbia. 
İn this period of was more than 600 monuments has been damaged. 
İn our issue we will present some religious objects as mosques and 
tombs (turbe) and also to clamp the present situation of the Ottoman 
monuments.,

Key words: Kosovo, Ottoman, Object.

KOSOVA’DA OSMANLI MİMARİ ESERLER

Osmanlı İmparatorluğun döneminde Kosova’da inşa edilen eser-
ler şu şekilde tasnif edebiliriz:

a) Dinî Eserler

b) Sosyal/Sivil Eserler

c) Askerî Eserler

d) Eğitim Eserler

e) Ticarî Eserler

Osmanlı döneminde Kosova’da yapılan cami, mescit, namazgâh, 
medrese, tekke, türbe, mezar, hamam, kütüphane, çarşı, çeşme, şadır-
van, sebil, han, kervansaray, saat kulesi, köprü, kale vb eserler gibi 
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yapılardan bir kısmı hala ayaktadır. Bunlardan başka Hıristiyanlara 
ait kiliseler de vardır. Bugün Kosova’da Osmanlı döneminden önce 
yapılan çok sayıda tarihi kilisenin olması Osmanlı Devleti’nin diğer 
din mensuplarına olan hoşgörüsünü de açıkça göstermektedir. Gü-
nümüzde Kosova’da 62’si Katoliklere,187’si Ortodokslara ait olmak 
üzere toplam 249 adet kilise mevcuttur.1

Osmanlı döneminde Kosova’da inşa edilen eserler hakkında fark-
lı görüşler vardır. Murat Yılmaz’ın “Kosova Bağımsızlık Yolunda” 
isimli kitabında Osmanlı Dönemi mimarî eserlerinin şu şekilde sı-
ralanmıştır: “215 Cami ve mescit, 15 medrese, 26 mektep, 24 tekke, 
42 han, 9 hamam, 11 köprü, 2 imaret, 1 kale, 1 çeşme ve 4 saat ku-
lesi.”2 Türk Tarihi Kurumu’ndan bir ekibin 2001 yılında yaptığı bir 
araştırmada 93 Cami, 12 tekke, 13 türbe, 6 köprü, 3 Kale, 2 Kule 1 
kışla, 1 telgrafhane, 2 debbağ hane, 3 han, 5 hamam, 3 saat kulesi, 
11 çeşme, 13 medrese ve mektep, 3 kütüphane, 2 kışla, 2 saray ve 18 
konak olmak üzere toplam 190 eserin olduğu belirtilmiştir. Kosovalı 
araştırmacılardan Raif VIRMİÇA ise, 92 Cami, 14 medrese, 43 
mektep, 12 köprü, 10 hamam, 51 türbe, 9 saat kulesi, 5 rüştiye, 24 
çeşme, 25 tekke, 3 kale ve 2 kütüphane olmak üzere toplam 290 eser 
olduğunu ifade etmektedir.3

Ayverdi’nin araştırmaları esas alınarak hazırlanan bir çalışmada 
Kosova’daki Osmanlı dönemi eserleri aşağıdaki gibi tablolaştırılmış-
tır.4

Eserin Türü Eserin Adı Sayı Toplam

Dinî Eserler

Cami 15

248

Mescit -

Namazgâh -

Tekke 4

Türbe 9

Eğitim
Medrese 5

41
Mektep 6

1  İbrahimgil, Mehmet, “Kosova’daki Türk Eserleri Hakkında Genel bir Değerlendirme”, Me-
deniyet Araştırma Bilim Dergisi; Agon Grafi yay., sayı 2, yıl 1, prizren 2002, s. 31.

2  İbrahimgil, a.g.e. s. 164.
3  İbrahimgili a.g.m. s. 32.
4  İbrahimgil, a.g.m. s. 31.
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Ticarî Han 2 42

Askerî
Kale 2

3
Kule-ocak 1

Sosyal/Sivil

Hamam 9

27

Köprü 11

İmaret 2

Çeşme 1

Saat Kulesi 4

1993 yılında “Kosova	İslâm	Birliği” tarafından yayınlanan bir ya-
zıda bugün Kosova’da 620 dini eserin var olduğu bildirmiştir.5 Aynı 
zamanda “Dituria	İslâme” adlı derginin 1993 verilerine göre 528 ca-
mi’den 498’i kullanımdadır.6 Bunlardan önemli bir kısmı Osman-
lılardan kalan eserlerdir ki bazıları savaşta Sırplar tarafından tahrip 
edilmiştir. 

Kosova’daki tarihi eserler arasında en önemlileri cami ve medre-
selerdir. Fakat savaş döneminde Sırpların temel hedeflerinden birisi 
camiler olunca bir buçuk senede yakılan, yıkılan ve tamamen tahrip 
edilen camilerin sayısı 218’i bulmuştur. Ayrıca bu camilerin imamla-
rından 32’si de şehit edilmiştir.7

KOSOVA’DA OSMANLI MİMARİ ESERLER

I- CAMİLER

A- PRİŞTİNE CAMİLERİ

Kosova’nın en eski Camileri başkent olan Priştinede’dir. Prişti-
ne’deki Osmanlı Camilerini sayısı hakkında kesin bilgiler henüz bu-
lunmamaktadır. Şemsettin Sami (Fraşıri) Kamusu’l-A’lam’da: Priş-
tine’de 13 Cami ve 5 mescidin bulunduğunu bildirmektedir. 1887 
Kosova Vilayeti Salnamesinde ve Dr. Skender Rizay’ın bir araştır-
masında XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Priştine’de 3 büyük ve 10 
küçük Camiden başka 5–6 mescidin de var olduğunu bildirmekte-
dir.8 Ekrem Hakkı Ayverdi’nin “Avrupa’da Osmanlı Mimarî Eserle-

5  Vırmiça, Raif, “Kosova’da Türk İzleri”, MEDENİYET Araştırma Bilim Dergisi, AGON GRAFİ 
yay. Sayı 1, yıl 1, Prizren, 2002, s. 8.

6  YILMAZ, Murat; Kosova Bağımsızlık Yolunda, İHH İnsanî Yardım Vakfı yay, İstanbul, 2005, 
s. 25.

7  Vırmiça, Raif, Osmanlı Mimarî Eserleri I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1999, s. 7
8  Rizaj, Skender, Ekonomiadhe Shoqeria e Kosoves ne Gjysmen e Dyte e Shekullit XIX sipas 

burimeve Osmane, Angleze dhe Shqiptare” Enti per Historin e KosovesYay., Prishtine, 1976 
s. 14.
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ri-Yugoslavya” adlı eserinde Priştine’de 18 cami ve 1 mescidin” var 
olduğu bildirmektedir9. Araştırmacı Yazar Raif Vırmıça’nın yaptığı 
değerlendirmeye göre ise Priştine’de 13 cami ve 5 mescidin var oldu-
ğu ifade etmektedir.10 

Piştine Camilerini iki gruba ayırmak mümkündür:

Osmanlı Döneminde inşa edilen ve bugün mevcut olan Camiler,

Osmanlı Döneminde inşa edilen ve bugün mevcut olmayan Cami-
ler-mescitler. 

Osmanlı Döneminde Priştine’de inşa edilen ve bugün mevcut 
olan Camiler11 
 
 
 
 

No Caminin Adı Halk Arasında Bilinen Adı İnşa Tarihi

1 Fatih Sultan Mehmet Han 
Cami

Cami Kabir

Büyük Cami

Fatih Cami

885/1460-61

2 Sultan Murad Câmi Çarşı Cami

Taş Cami

Cami Sagir

Beyazit Cami

792/1389

3 Yaşar Paşa Cami Paşa Cami 1250/1834

4 Ramazan Çavuş (lap) Cami Ramadaniye-Lap Cami 977/1569 yılından 
önce

5 Piri Nazir Cami Pirnaz Cami XV. Yüzyıl

6 Hasan Emin Ağa Cami Suudi Efendi Cami 977/1569 yılında 
önce

9  Ayverdi, Erem Hakkı; “Avrupa’da Osmanlı Mimarî Eserleri – Yugoslavya” Bilmen yayınları, 
İstanbul, 1981 s. 154–160.

10  Vırmiça, a.g.e. s. 206.
11  Bu ve benzeri tabeları Raif Vermiça’nın “Kosova’da Osmanlı Mimari Eserleri I” kitabından 

örnek alınmıştır.
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7 Hasan Bey Cami Dört Lüle Cami 977/1569 yılında 
önce

8 Emir Alauddin Cami Alauddin Cami 977/1569 yılında 
önce

9 Yusuf Çelebi Cami Pozderka Cami 977/1569 yılında 
önce

10 Hatuniye Cami Hafız Yamin Cami 977/1569 yılında 
önce

11 Kadriye Cami Muhacir Mahalle Cami 1303/1885 yılından 
önce

12 Yarar Çeribaşı Cami Buzağı Cami XIV. Yüzyıl

13 Mehmet Bey Cami Kandilli Cami (eskisi) 977/1569 yılından 
önce

Osmanlı Döneminde Priştine’de inşa edilen ve bugün mevcut olma-
yan Camiler-mescitler

No Cami Adı Halk arasında bilinen Adı İnşa Tarihi

14 Yunus Efendi Cami Loça Cami 977/1569 yılından önce

15 Çarşı Mescidi Eski Priştine Yahudi Çarşısında -

16 Tophane Mescidi Tophane mahalle Mescid -

17 Adsız Mescidi “Sokolhane” Mescidi -

18 Cami Cediit - 1314/1896 yılından önce

19 Yaralı Sinan Bey Mescidi - 977/1569 yılından önce

20 Haci Hüseyn Cami - -

21 Halil Ağa Cami - -

Fatih Sultan Mehmed Han Cami (Camii Kebir)
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Priştine’nin kent olarak zengin bir tarihe sahip olduğunu bilinmek-
tedir. Aynı zamanda Priştine’nin kültür ve tarihi anıtlarıyla yanı sıra, 
belli ortamda tüm ulus ile halkların özelliğini içeren ve bu zaman 
dilimi içerisinde evraklaştıran bir belde olduğunu da bilinmektedir. 
Bu anıtlar arasında Osmanlı döneminden miras kalan camilerimiz ev-
rensel ve hiç unutulmayacak kültürümüzün izleri olarak, sanatsal ve 
mimari değerleri yüksek kültür, töre ve tarihi edinmelerimizin en iyi 
kanıtlarıdır. 

Bütün bu özellikleri içeren ve bugün Priştine’de mevcut olan Fatih 
Sultan Mehmed Han Camii, yalnız Kosova’da değil; Eski Yugoslav-
ya’da en değerli, en eski ve en tanınmış Osmanlı Mimari Eserleri’n-
den biri sayılmaktadır. Diğer yandan Rumeli’nin en güzel ve en eski 
camiler listesinde yer alan Fatih Mehmed Han Cami, Priştine kentinin 
hemen fethinden sonra yani hicri865/miladi 1460-1461 yılında Fa-
tih Sultan Mehmed Han tarafından inşa edilmiştir. Bu olgu “Camiin 
İstanbul Fatih Camiin ’den 9 yıl önce inşa edildiğini kanıtlanmakta-
dır.12

Fatih Sultan Mehmed Han Camii bugün Priştine halkı arasında 
çoğunlukla “Fatih Camii” yanı sıra “Camii Kebir- Büyük Cami”, 
veya Arnavutça “Xhamia e Madhe”, adıyla da anılmaktadır. Tarih 
boyunca bir kaç defa restore edilen Fatih Sultan Camii en son 2010 
yılında TİKA tarafından restore edilmiştir. Çevre düzenlemesi Projesi 
ise 2013 yılında tamamlanmıştır. Fatih Camii’nde günümüzde 5 vakti 
namaz kılınmaktadır.

Fatih Cami Hakkında Rivayetler

“Priştine’de Fatih Camii’nin temellerini atıldığı günlerde Fatih 
Sultan Mehmed Han inşaat yerini gezip çalışanlar hakkında bilgi alır-
mış. Duvarcı ustalarla tek tek sohbet eden Sultan bir ustanın iri yarı bir 
taşı evirip çevirdiğini fakat bir türlü çekicin alıp taşı oymaya başlama-
dığını fark etmiş. Yanına yaklaşarak:” Hayrola usta, taşı hangi yüzden 
oyacağına mı karar veremiyorsun?” diye sormuş. Başını kaldıran mert 
usta: “Hayır hünkârım, bugün iş için değilim”, yanıtını vermiş. Üstün 
bir zekaya sayıp olan Fatih Sultan Mehmed, ustaya dönerek: Tamam 
usta bu gün izinlisin”, dedikten sonra mimari ve ustabaşlarını hemen 

12  Vırmiça, a.g.e, I/210.
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çağırmış. Sultan’nın emriyle camiin inşaat çalışmalarına ara verilmiş, 
getirilen kesme taş ve harçla, önce hamam inşaat idilmiş. Bundan 
sonra camii inşaatına katılan tüm usta ve hademeler sabah çalışma-
ya başlamazdan önce hemen hamama gider boy abdesti alırlarmış. 
İşe paydos verildikten sora da gönlü isteyen hamama gidebilirmiş. 
Yine Sultanın buyruğuyla tüm usta ve hademeler gündeliklerini iş 
saati bittikten sonra büsbütün verirmiş. haftalık veya aylık maaş ver-
mekle işçinin hakkından girebileceğinden endişe eden Sultan, işçi teri 
kurumundan hakkı verilmeli ilkesine son derece saygı gösterirmiş”13. 

2- Sultan Murad Cami (Çarşı Cami)

Bölgemizin Osmanlılar tarafından fethedildiğinin ilk dönemlerin-
de, zamanın sanat anlayışını vurgulayan muhteşem görünüşlü ve çok 
güzel Osmanlı- İslâm eserlerini (camiler, bedestenler, kervan saray-
lar, köprüler) inşa edildiği bilinmektedir. Bunları arasında en yoğun 
camilerin olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu camilerin Türkiye’de 
olanlarla kıyasen büyüklük ve genişlik açısından çok daha küçük ol-
malarına rağmen, kullanılan teknik, tarz, inşa malzemesi, dış ve iç 
görünüşüyle, süslemeleriyle göze batmaktadır. Bu gün modern kent 
ortamlarında bu camiler güçlü inşa tarzlarıyla çekici bir uyumluluk 
sağlamakta, diğer objeler ve abidelerle birlikte güzel bir üslup bütün-

13  Vırmiça, a.g.e, I/210-214.
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lüğüne bağdaşmıştır.14

Günümüzde Priştine’de bütün bu özelliklere sahip olan ve yeni 
mimari ortamında canlılığını koruyan Sultan Murad Camii yalnız Ko-
sova’da değil bütün Yugoslavya’da Osmanlı Mimarisi’nin en eski ve 
en güzel şaheserlerinden biri sayılmaktadır.

Osmanlıların Rumeli topraklarını feth etmeleri ile, Omsalı sanat 
anlayışı ve çizgisi tüm alanlarda etkisini göstermeye başlamış. Do-
layısıyla Kosova’da ilk camilerini inşaatı fetihleri onuruna yapılmış-
sa da, dinimizde ibadetin bir sembolü olarak camilerin ilk örnekleri 
Anadolu’da daha sonraları da Rumeli’de görülmeye başladı. Böyle-
ce Priştine’de o ilk camilerden, “Yıldırım Beyazıt tarafından hicri 
792/1389 yılında temeli atılan, II. Sultan Murad döneminde devam 
etmiş ve Fatih döneminde tamamlanmıştır.15

Priştine halkı bu camiye “Camii Sagir”,”Muradiye”, “Çarşı” ve 
“Taş Camii” de derler. Çünkü camiin en ilginç bölümü minaresidir ki 
temelinden doruğuna dek taştan yapılmıştır. Bu cami yıllar boyunca 
büyük değişmelere uğramış ve kendi ilkel görünüşünü koruyama-
mıştır. Bu yönde mihrabı ve minberi en az hasar gören kısımlarıdır. 
1909 yılınd üç kubbeli son cemaat yeri yıkılmış, bunun yerine iki 
katlı kapalı bir son cemaat yeri inşa edilmiştir.16 Cami, günümüzde 
asıl fonksiyonunu sürdürmektedir.

B- PRİZREN CAMİİLERİ

Prizren şehri bugüne kadar değişik isimleriyle adlandırılmıştır. 
Bizans Çarı II. Vasilius’un 1019 tarihi beratında “Theranda” adıyla 
anılmaktaydı. Osmanlı Kaynaklarında ise Pürzeyn, Perzerrin, Pürzen, 
Zerin, gibi adlar kullanılmaktaydı ki tüm bu adlar “zenginlik dolu 
şehir” anlamına gelmekteydi.17

Osmanlı Döneminde en fazla inşa edilen cami Prizren şehridir. 
Bugün mevcut olan camilerin çoğu da yine Prizren’dedir. Osmanlı 
döneminde (1299–1912) Prizren’de 28 Cami inşa edilmiştir. Bazı 

14  Vırmiça, a.g.e, I/211.
15  Turan, Ömer- İbrahimgil, Z.Mehmet, “Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Örnekler”, 

TBMM  Kültür Snat Kurulu Yay., Ankara, 2004, s. 248.
16  Turan, Ömer- İbrahimgil, a.g.e., s.249.
17  Vırmıça, a.g.e., s. 17–18. 
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kaynaklara göre bu rakam 37’ye çıkmaktadır. Ayverdi ise; Prizren’de 
35 Cami 1 mescidin inşa edildiğini bildirmektedir18. Bu camilerden 
9’u yıkılmakla birlikte 19’u mevcuttur. Şehirde, savaştan sonra resto-
re edilen bir de “Namazgâh” vardır.

Prizren Osmanlı Dönemi Camilerini üç gruba ayırmak mümkün-
dür.:

Osmanlı döneminde inşa edilen ve bugün mevcut olan camiler,

Osmanlı döneminde inşa edilip yıkılan sonradan restore edilen ca-
miler, 

Osmanlı döneminde inşa edilen ve bugün mevcut olmayan cami-
ler.

Osmanlı Döneminde Prizren’de inşa edilen ve bugün mevcut olan 
camiler

N0 Caminin Adı
Halk arasında bi-
linen Adı İnşa Tarihi Büyüklüğü m²

1 Gazi Mehmet Paşa Cami Bayraklı 981/1573-74 1907

2 Sinan Paşa Cami Sinan Paşa 1024/1615 3150

3 Emin Paşa Cami Emin Paşa 1247/1831-32 1400

4 Suzi Cami Sozi 918/1512-13 1149

5 Kukli Mehmet Bey Cami Saraçhane 941/1534-35 440

6 İlyas Kuka Cami İlyas Kuka 950/1543 1041

7 Müderris Ali Efendi Cami Ali Hoca 989/1581 877

8 Maksut Paşa Cami Maraş 1051/1641 544

9 Terzi Memi Cami Terzi Mahalle 1134/1723 1682

10 Tercümen iskender Bey Cami Dragoman XVIII. Yüzyıl 524

11 Haci Ramadan Cami Kör Ağa XVIII. Yüzyıl 679

12 Ahmet Bey Cami Tabakhane    XVIII. Yüzyıl 381

13 Haci Kasım Mahallesi Cami Toska 944/1538 421

14 Katip Sinan Cami Velişah 1000/1591 526

15 Mevlana Cafer Efendi Cami Yeni Mahalle 945/1538 302

16 Seydi Bey Cami Seydi Bey XVII. Yüzyıl ortası 548

17 Mahmut Paşa Cami Hoca Mahalle 1249/1833 198

18  Ayverdi, a.g.e. s., 179–192.
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18 Seydi Bey-Kurila Cami Kurila XVIII. Yüzyıl 1148

19 Çuhacı Mahmut Cami Markılıç XVII: yüzyıl önce 609

Osmanlı döneminde Prizren’de inşa edilip yıkılan ve sonradan 
restore edilen camiler

 
No Caminin Adı Halk arasında bilinen Adı İnşa Tarihi Büyüklüğü m²

20 Namazgâh-Kırık Cami Kırık Cami 860/1455 2748

Osmanlı döneminde Prizren’de inşa edilen ve bugün mevcut ol-
mayan camiler

No Caminin Adı Halk arasında bilinen Adı İnşa Tarihi Büyüklüğü m²

21 Kasım Paşa Cami Yeri Bilinmez 966/1538-39 -

22 Mustafa Paşa Cami Pazar Cami 970/1562-63 -

23 İbrahim Beyazide Cami Beyazid Cami 1101/1689 -

24 Yakup Bey Evre-nszade Cami Arasta 933/1526 392

25 Mahmut Paşa Cami Kale Cami 860/1455 -

26 Fatih Sultan Mehmet Han Cami Cuma-Atik 860/1455 -

27 Mahmut Paşa Cami Bülbüldere Cami XIX. Yüzyıl -

28 Mir-Kaber Bey Cami Troşan Cami XVIII. Yüzyül -

 
Sinan Paşa Camii
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Cami, Prizren’nin en gösterişli camilerindendir19. Binasının yük-
sekliğiyle ve uzun ince minaresiyle dikkatleri üzerine toplayan Sinan 
Paşa Cami, Prizrenin merkezinde Şadırvanı da bulunmaktadır. Cami-
nin kurucusu Sufî Sinan Paşa, Kars, Erzurum, Bosna ve Şam valisi 
gibi görevlerde bulundu. Ardında bıraktığı birkaç vakıf eserin’den 
1613 yılında inşaatı tamamlanan kendi adıyla anılan Sinan Paşa Ca-
mii, birinci dünya savaşından sonra askeri depo olarak kullanılmış-
tır. 29 Kasım 1915 tarihinde caminin üç kubbeli revakının bir bomba 
patlaması sonucunda yıkıldığı ve bu sırada caminin kitabesinin de 
yok olduğu biliniyor. 1939 yılında, yapıda başlatılan arkeolojik çalış-
malar esnasında, caminin üç kubbeli son cemaat yeri yıkılmıştır. Bu 
bahaneyle caminin yıkılacağını düşünen şehirdeki Müslüman halkın 
galeyana gelmesiye, sözde arkeolojik çalışmalar durdurulmuştur. 

Kominizim döneminde müze’ye çevirilen Sinan Paşa Camii daha 
sonra 1993 yılında yeniden hizmete açılmıştır. Sinan Paşa Camiin-
de uzun yıllar ibadet yapılmamıştır. 1993 yılın’dan başlayarak bu 
camide yalnız Ramazan aylarında ibadetleri, yani Teravi namazların 
kılındığı bilinmektedir. Bu gün ise Sinan Paşa camiinde 5 vakit na-
maz kılınmaktadır aynı zamanda vaazlar da Türkçe verilmektedir. Bu 
camide Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirmiş ol-
duğu imamlar görev yapmaktadır. Sinan Paşa Camii’nin restorasyon 
çalışmaları 2011 yılında TİKA tarafından tamamlandı. Çevre Düzen-
lemesi Projesi’nin ise bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

2- Emin Paşa Cami

Emin Paşa cami XIX. Yüzyıl yapısı olmasına rağmen, çe-
kici görünüşüyle, cami içindeki süslemeleriyle kentin en gü-
zel camilerinden birini oluşturmaktadır. Mimari ve üslup ba-
kımından Sinan Paşa Camii’ne benzetilmişse de, büyüklük 
açısından ondan çok daha küçüktür. Bugüne kadar korunmuş ve 
camiin giriş kapısı üstünde yer alan 4 satırlık ve güzel yazılmış sü-
lüs kitabesinden camiin 1831-32 yılında, Emin Paşa tarafından 
inşa edildiği bildirilmektedir20. Caminin avlusunda ise 1843 yılında 
medrese ve şadırvan eklenmiştir. Camii günümüzde ibadete açıktır. 

19  Turan, Ömer- İbrahimgil, a.g.e., s.254.
20  Vırmıça, a.g.e., I/41.
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3- Seydi Bey (Kurila) Cami

Caminin temelleri 1750 yılında Seydi Bey tarafından atıl-
dığını bilinmektedir. Mescidin camiye dönüştürüldüğü tarih 
1875 yılına rastlamaktadır. Eski caminin son onarımı 1977 yı-
lında yapılmıştır. Seydi Bey caminin yanına ise 2000 yılında 
Prizren’in en büyük ve en modern camilerinden biri inşa edil-
miştir. Caminin 500 kişilik cemaat kapasitesi bulunmaktadır. 
Eski camii ise, bugün Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır.21 
4- Mehmet Paşa (Bayraklı) Cami

Mehmet Paşa camiin inşaatı 1545 yılına rastlanmaktadır. Cami-
nin yapımı 15. yıl sürdüğüne dair belgeler bulunmuştur. Kare planlı 
olan cami, tek kubbe ile örtülüdür. Caminin kuzey cephesinde ah-
şap direklere oturan geniş revakın, doğu ve batı cephesini aynı şe-
kilde boydan boya dolaşmas, camiye ayrı bir güzellik ve ihtişam 
kazandırmıştır.22 Cami Mehmed Paşa ismini taşısa da halk arasında 
mübarek günlerde camiin minaresine bayrak çekildiği için “Bay-
raklı” camii olarak bilinmektedir. Caminin hemen yanında medrese 
binası, müderris konağı, kütüphane, dokuz çeşmesi, bugünde Priz-
renin en güzel en büyük ve birinci seviyede olan merkez camiidir. 
 
 

21  Vırmiça, a.g.e, I/211
22  Vırmiça, a.g.e, I/35
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5- Namazgah (Kırık Cami)

Otobüs istasyonu yanında bulunan Namazgah (Kırık Cami) Fa-
tih Sultan Mehmet tarafından1454-1455 yılında Bosna fethine gidi-
lirken askerin konuşlandığı yerde Cuma namazını kılmak için inşa 
ettirildiği tahmin edilmektedir23. Camii 1912 yılında Osmanlı ege-
menliğinin sona ermesiyle Sırp işgalcileri tarafından yıkılmıştır. Ca-
mide artı kalan bir dikili taş kalmıştı ve halk o yüzden bu yeri Kırık 
Cami olarak adlandırmıştır. Cami Sırp ordusunun geri çekilmesinden 
(1999 yılından) sonra 2001 yılında eski belgelerde kayıtlı olduğu gibi 
Türkiye devleti tarafından yaptırılmıştır.

6- Kaledeki Mahmut Paşa Cami

1455 yılında Osmanlı ordusu Prizreni ele geçirdikten sonra kaleyi 
tamir etmiş ve kalenin içinde bir camii  inşa edilmiş. Caminin daha 
geçlerde yıkıldığını ve 1828 yılında yeni bir caminin Mahmut Paşa 
tarafından inşa edilmiştir. Bundan başka Prizren Kalesi’nin kente ba-
kan bir tarafında bir saat kulesi de yaptırır. Osmanlı’nın Balkanlardan 
çekilmesiyle kaledeki cami ve saat kulesi bir dönem sonra yıkılır ve 
bir daha onarılmaz. Bugün ise Caminin bulunduğu yerde caminin ya-
pımında kullanılan taşlar bulunmaktadır.24

7- Mustafa Paşa Cami

Mustafa Paşa tarafından 1562-1563 yıları arasında inşa edilmiştir. 
Cuma caminin yakınında bulunan Mustafa Paşa Caminin komünist-

23  Ayverdi, Ekrem Hakkı, Avrupa’da Osmanlı Mimari Esererleri, Yugoslavya, İstanbul, 2000, 
III, 29.

24  Ayverdi, a.g.e, III/184.
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ler tarafından minaresi 1950 yılında yıkıldıktan sonra 1952 yılında 
Camii binası belediye tarafından yıktırılmıştır. Camii yeri 1987 yılına 
kadar Pazar yeri 1987 yılında Kosova bankasının merkez binası inşa 
edilmiştir.25

C- GİLAN CAMİLERİ

Osmanlı Döneminde Gilan şehrinde 4 Cami inşa edildiği bildi-
rilmektedir. 1896 yılına ait Kosova Vilayeti Salnamesi’ne göre, Gi-
lan’da 3 caminin olduğu anlaşılmaktadır. Şemsettin Sami ve Ekrem 
Hakkı Ayverdi Gilan’da 2 caminin olduğunu bildirmektedirler.26 Fa-
kat Vırmıça’nın 1997 yılında bir ekiple yaptığı bir araştırmasında Os-
manlı döneminde 4 Cami inşa edildiği ve sonradan 1989 yılında 1 
Mescit olduğunu ortaya koymuştur27.

GİLAN’DAKİ CAMİLERİN ADLARI

No Caminin Adı Halk arasında bilinen Adı İnşa Tarihi

1 Şehzade Hanım Cami-çarşı Cami Büyük Cami 1251/1835

2 Atik Cami Eski Cami XVII. Yüzyıl

3 Dere Mahallesi Cami Usta Recep Cami XIX. Yüzyıl

4 Cami Cedit-Balets Cami Balet Cami 1308/1890

5 Çınar Çeşme Mescidi Yeni inşa edilen Cami 1986

Ç- MİTROVİÇA CAMİLERİ

Mitroviça’da Osmanlı döneminde kaç Cami inşa edildiği konu-
sunda pek çok görüş vardır. Şemsettin Sami (Fraşıri), Mitroviça’da 3 
Cami 1 Mescidin var olduğunu belirtirken28 Ekrem Hakkı Ayverdi, 
7 caminin inşa edildiğini bunlardan 4’ünün halen ayakta olduğunu 
3’ünün ise mevcut olmadığını ifade etmektedir.29

Vırmıça, 1997 yılında yapmış olduğu araştırmalarında Camiler 
hakkında çok az bilgi bulabildiğini bildirmektedir. Mitroviça’da 4 
Cami olduğunu ve bu Camilerin hiçbirinin kitabesinin mevcut olma-
dığını söylemektedir.30

25  Vırmiça, a.g.e, I/108.
26  Vırmiça, a.g.e. s. 310–311; Ayverdi, a.g.e. s. 36.
27  Vırmiça, a.g.e. s. 311. 
28  Vırmiça, a.g.e. s. 289–290.
29  Ayverdi, a.g.e. s. 111.
30  Vırmiça, a.g.e. s. 291.
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Yukarıdaki yapmış olduğumuz tespite göre bugünkü Mitroviça’da 
bulunan Câmileri üç gruba ayırmak mümkündür.

Osmanlı döneminde Mitroviça’da inşa edilen ve bugün mev-
cut olan Camiler

No Caminin Adı Halk arasında bilinen Adı İnşa Tarihi 

6 Hamidiye Cami Bayır Cami XIX. Yüzyıl

7 Haci Kırca Cami İber Cami

Boşnak Cami

XIX. Yüzyıl

8 Hüseyn Çavuş Cami Apardı Bey Cami

Hacı Delil Cami

Hacı Veysel Cami 

XVI. Yüzyıl

Osmanlı döneminde Mitroviça’da inşa edilen ve bugün mev-
cut olmayan Camiler

No Caminin Adı Halk arasında bilinen Adı İnşa Tarihi

9 Gazi İsa Bey Cami Saray Mahallesi XVI. Yüzyıl

10 Çelep Virdi Cami Haci Nusuha Mescidi XVI.

11 Ali Paşa Cami - yeri ve inşa tarihi bilinmez

12 Kahraman oğulları Cami - yeri ve inşa tarihi bilinmez

13 Hoşgadem Mescidi - XVI.

D- İPEK CAMİLERİ

Vakıflar defterinde İpek’te Dukakin sancağında 19 konak ve bir 
kazâ olduğunu belirtilir. Karadağ hudûduna yakın, Kosova eyâletinin 
kuzye batı noktasındadır. Evliyâ Çelebi buraya uğramamıştır. Bu şe-
hirle ilgili Kâmusü’l-Âlâm’dan mâlûmât bulmak mümkündür. Buna 
göre XX. asır başında 18 000 nüfusu, 10 cami, 2 medrese, 10 hanı 
vardır.31 Ekrem Hakkı Ayverdi “Avrupa’da	 Osmanlı	 Mimarî	 Eser-
leri-Yugoslavya” adlı eserinde 17, Vırmıça ise “MEDENİYET	Araş-
tırma	Bilim	Dergisi”nde 18 cami olduğunu bildirmektedirler. Virmi-
ça’ya göre bu camilerin 9’u yıkılmış diğer 9’u ise hala mevcuttur.32

31  Ayverdi, a.g.e. s. 41.
32  Vırmiça, a.g.m. s. 38–39. 
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Osmanlı döneminde İpek’te inşa edilen ve bugün mevcut olan 
Camiler

No Caminin Adı Halk arasında 
bilinen Adı

İnşa Tarihi

14 Abdürrezzak (Saat Kullesi) Cami

15 Bula Zâde Hasan Bey – Hamam Cami

16 Defterdar Cami

17 Fatih Sultan Mehmet Han – Bayrakli Cami

18 Gülfem Hatun Cami

19 Mere Hüsein Paşa - Kuruşunlu Cami

20 Musli Ağa - Kırmızı Cami

21 Taftalı-Karamuço Cami

22 Mescit Cami

Osmanlı döneminde İpek’te inşa edilen ve bugün mevcut ol-
mayan Camiler

No Caminin Adı Halk arasında bilinen Adı İnşa Tarihi

23 Haci Hamza Cami

24 Hacı Kurt Cami

25 Hacı Mehmet Cami

27 İsak Hoca-Ağaç Cami -1960

28 Kara Hüseyin Paşa Cami

29 Mola Yusuf Cami

30 Mola Zeda Cami

31 Osman Çavuş Cami

32 Sinan Çeribaşı Cami

E- YAKOVA CAMİLERİ

Ekrem Hakkı Ayverdi, Yakova’da 13 Caminin var olduğunu bildi-
rirken Vırmıça “MEDENİYET Araştırma Bilim Dergisi”nde 15 Cami 
inşa edildiğini, 13’ü mevcut olduğunu ve Arslan Paşa Cami ve Süley-
man Ağa Camilerinin yıkıldığını bildirmektedir.

Diğer şehirlerde olduğu gibi Yakova’da da Camilerin mevcudiye-
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tini iki gruba ayırabiliriz.

Osmanlı döneminde Yakova’da inşa edilen ve bugün mevcut 
olan Câmiler

No Caminin Adı Halk arasında bilinen Adı İnşa Tarihi 

33 Geçar Cami

34 Gül Cami

35 Hacı Ömer Cami

36 Hadım Cami

37 Halil Efendi Cami

38 Hanka Cami

39 Kerim Bey-Sofa Cami

40 Kosar Cami

41 Mahmut Paşa Cami

42 Seyfüddin Paşa Cami

43 Mola Yusuf Cami

44 Büyük Medrese Cami

45 Yeni Cami

Osmanlı döneminde Yakova’da inşa edilen ve bugün mevcut 
olmayan Camiler

46 Arslan Paşa Cami

47 Süleyman Ağa Cami

F- DİĞER KASABA VE KÖYLERDE CAMİLERİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kosova’nın diğer yerlerinde 
de cami inşa edilmiştir. Bizim ulaştığımız bilgilere göre Kosova diğer 
yerlerde kasaba olsun, köy olsun Osmanlı döneminde 29 cami yapıl-
mıştır. Bunlardan Mamuşa köyü’ndeki Mir-Kamber Cami 1983 yılın-
da köylüler tarafından yıktırılarak bugünkü cami inşa edilmiştir. Suva 
Reka’da ki Beyaz Cami 1990 yılında eski cami yerine inşa edilmişti 
ancak, Kosova savaşı’nda yıkılmış ve bugüne kadar onarılmamıştır. 
Aynı şekilde İstok kasabası’ndaki Çarşı Cami de Kosova savaşı’nda 
yıkılmış ve bugüne kadar yenisi inşa edilmemiştir. Kosova’nın kasa-
ba ve köylerinde bulunan toplam 29 camiden 16’sı halen mevcut, 3’ü 
yıkılmış ve eski camilerin yerine 10 cami inşa edilmiştir.
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Kosova’nın kasaba ve köylerinde Osmanlı Döneminde yapılan ca-
mileri de 3 gruba ayırabiliriz.

Osmanlı döneminde inşa edilen ve bugün mevcut olan Camiler

No Caminin Adı Bulunduğu yer

48 Ramazan bin Zeir Cami Doburçan/

49 Hall Çelebi Cami Doburçan/

50 Büyük Cami Ferizovik/

51 Boşnak Cami Ferizovik/

52 Gazi Ali Bey Cami Vıçıtırın/

53 Kahraman Oğulları Cami Vıçıtırın/

54 Murat Bey Cami Gadime Köyü

55 Koça Sinan Paşa Cami Kaçanik/

56 Çarşı Cami Yanova

57 Kadır Cami Rahovça

58 Kasım Cami Rahovça

59 Hacı Sokol Cami Rahovça

60 Hasan Ağa Cami Rugova Köyü

67 Ömer Bey Cami Vlaşna Köyü

68 Kukli Mehmet Bey Cami Dragaş-Bresan Köyü

69 Ömer Ağa Cami Conay Köyü

 
Osmanlı döneminde inşa edilen ve bugün mevcut olmayan câmi-
ler

No. Camin Adı Bulunduğu Yer

70 Çarşı Cami İstok/

71 Çarşı-İkramiye Cami Vıçıtırın/

72 Mejiç Cami Mejiç Köyü
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Osmanlı câmiler yerine yeni câmi inşa edilen câmiler

73 Çarşı Cami Rahovça

74 Beyaz Cami Suva Reka

75 Çarşı Cami Ştimle

76 Osman Çavuş Cami Nobirda

77 Tahir Paşa Cami Berane Köyü

78 Mir-Kaber Bey Cami Mamuşa köyün

79 Çarşı Cami Dragaş/Dragaş

80 Mehmet Bey Cami Dragaş-LeştaneKöyü

81 Behlül Efendi Cami Dragaş-Blaç Köyü

82 Hacı İbrahim Cami Zadraska Hoça Köyü

 
 
II- TÜRBELER

A- PRİŞTİNE TÜRBELERİ

Osmanlıların gelişinden günümüze kadar Priştine’de kaç türbenin 
var olduğu kesin olarak bilinmemektedir; bu konuda yazılı bir evrak 
bulunmamaktadır. Günümüzde bilinen Türbeler şunlardır:

1. Pirnaz Türbesi

2. Kuduz Baba Türbesi

3. Kadriye Türbesi

4. Mehmed Efendi türbesi

5. Kadiri Tekkesi Türbesi

6. Şeyh Salih Efendi Türbesi

7. Mula Danyal Efendi Türbesi

8. Hacı Ali Efendi Türbesi
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Bu sayının bu kadar olduğuna inanmamak gerekir; biz bu sa-
yının daha çok olduğuna inanmaktayız. Fakat zaman içinde çok 
sayıda Türbelerin yok olduğunu göz önünde bulundurursak, Priş-
tine’de bu yok olma olayının daha hızlı bir şekilde gerçekleştiği 
görülmektedir. Şimdi bu bilgi edindiğimiz 4 türbeden söz edeceğiz. 
 
I. Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi

 
Türbe’nin Bugünkü Hali

Türk tarihinde Murad Hüdavendigar ve Gazi Hünkar adları ile 
meşhur olmuştur. “Hüdavendigar” unvanı amir, hükümdar anlamın-
dadır ve Osmanlı padişahları içinde özellikle I. Murad için kullanıl-
mıştır. 10 Ağustos 1389 Salı günü Kosova ovasında yapılan savaşı 
Sultan I. Murad Hüdavendigar savaşı kazandı. Zaferden emin olan 
Sultan harp meydanında ölü ve yaralılar arasında dolaşırken Miloş 
Obiliq adında ki bir Sırp tarafından hançerlendi, onun otuz yaşında 
bu şekilde öldürülmesi orduda derin bir üzüntü yaşanmıştır. Sultan 
Muradın cesedi Bursa da Çekirgede yaptırılmış olduğu türbesine gön-
derilerek defnedildi. İç organları ise olduğu yere gömüldü ve üzeri-
ne hala “Meşhed-i Hüdavendigar” adıyla anılan bir türbe inşa edildi, 
böylece Hüdavendigarın iki türbesi oldu. Türbenin, Yıldırım Beyazid 
döneminde, 14. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği tahmin edil-
mektedir33. 

33  Turan, Ömer- İbrahimgil, a.g.e., s. 245.
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Yapı olarak Kosova’daki en eski Osmanlı Mimari eseridir. 14. 
Yüzyılda inşa edilmiştir. Bugünkü bina 14. Yüzyılda kurulan binanın 
aslı değildir. Birçok tahribat ve onarımdan geçmiştir.34 Belgeler tür-
benin bugüne kadar birkaç tamir geçirdiğini gösteriyor. 1660 yılında 
Evliya Çelebi, Melek Ahmed Paşa ile beraber türbeyi ziyaret ettikle-
rinde, türbenin bakımsız olduğunu görmüşler. Bu yüzden türbenin ta-
miri için Ahmed Paşa, 1000 Akçe vermiş, Türbeye bakmak için aile-
siyle beraber burada oturacak olan bir türbedar ve yeni kurulan vakfı 
denetlemek için, o civarda bulunan ileri gelen kişiler de nazır olarak 
oraya atamıştır35. Türbe’ye son onarımı ise 2005 yılında yapılmıştır. 
Bu geniş çaplı onarım ile türbe bugünkü halini almıştır. T.C Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kosova Kültür, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından her sene Ağustos ayında 
Kosova’da I. Murad Hüdavendiğar Anma töreni düzenlemektedir. 
Günümüzde Türbe Dünya’nın dört bir yanından ziyaretçileri var-
dır. Özellike Türkiye’den gelen misafirler ilk ziyaret ettikleri tarihi 
mekândır.

2- Şeyh Salih Efendi Türbesi

Bugün hala mevcut olan ve ziyaret edilen bu Türbede de Şeyh 
Salih Efendi yatmaktadır.

Türbenin hiçbir mimari özelliği bulunmamasına karşın, onunla il-
gili bir rivayet çok ilginçtir: “Bir gün Şeyh Salih tekkede dervişleriy-
le zikir yapıyormuş. Zikir esasında oğlu Mahmud’un, Sultan Murad 
Cami minaresinden kendini yere attığı haberi gelmiş. Dervişleriyle 
birlikte olay yerine giden şeyh, oğlunu yerde görürken dualar oku-
maya başlamış, sonrada elinden tutarak onu hayata döndürmüş. Bu 
olaydan sonra Şeyh Salih’in kişiliği, halkın gözünde yücelmiş öldüğü 
zaman da mezarına bir türbe yapmışlardır”, diye rivayet edilmektedir. 
Kosova’daki insanlar bu türbeyi muradı için ziyaret ettikleri bilin-
mektedir36.

34  Vırmiça, a.g.e, I/10.
35  Şabanoviç, Hazim, Evlija Çelebi i Njegov Putopis, Sarajevo, 1979, s. 277
36  Vırmiça, a.g.e, I/263.
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3- Kuduz Baba Türbesi

Bugün mevcut olan bu türbe “Tavuk Bahçe” civarında bulun-
maktadır. Zamanında güzel ahşap ile inşa edilen türbe, bir yangından 
sonra tamamıyla yanmıştır. Daha sonra türbe çok basit bir çatıyla ör-
tülmüştür. Türbenin her çeşit hastalıklardan kısa zaman içinde çare 
bulunmasına şifalı olduğuna inanılmaktadır. Bu yüzden Priştine halkı 
bu türbeye “Tez Baba Türbesi” de der.

Priştine halkından bu türbeyle ilgili ilginç bir rivayet söylenmek-
tedir. Zamanında Anadolu’da çok tanınmış bir aile yaşıyormuş. Bu 
ailenin 7 erkek çocuğu varmış. İslâm iyet’in yayılması için savaşta 
şehit düşen çocuklardan, 6’sının Türkiye’nin çeşitli yerlerinde türbe-
ler yapılmış. Yedincisinin de Priştine’de şehit düştüğü için onunda 
türbesi bu yerde yapılmıştır37.

4- Kadiri Tekkesi Türbesi

Kadiri Tekkesi avlusunda yer alan türbe dörtgen şeklinde, tek katlı 
ve basit bir binadır. İki yönüyle caddeye uzanan türbenin her yüzünde 
birer olmak üzere, dört penceresi vardır ve çatısı kiremitle örtülüdür.

Türbenin içinde dört sanduka (kabir) bulunmaktadır. Sandukalar-
dan birinin Şeyh Süleyman Efendiye, ikincisinin de zamanında Fatih 
Cami’nin II. imamı’na ait olduğu verilen bilgilere göre tespit edilmiş-
tir; diğer iki sanduka hakkında bilgi yoktur38.

B- PRİZREN TÜRBELERİ

Türbelerde önemli kişilerin mezarları, üzerinde inşa edilen ve me-
zarları muhafaza etmek için inşa edilen yapılar olduklarını göz önüne 
bulundurursak, sadece Prizren’de değil, diğer kentlerde ve köylerde 
de türbelerin çoğunun tekke bitişiğinde, cami avlularında, mahalle 
meydanlarında ve çoğunlukla kabristanlarda inşa edilmiştir39. Prizren 
türbelerinin hiçbir mimari özeliği yoktur. Dolayısıyla, bu yörelerde 
mimari açısından Sultan Murad Türbesi hariç, çok önemli türbelere 
rastlanmaz. Genelde tüm türbeler çok bakımsız ve mütevazıdır. Buna 

37  Vırmiça, a.g.e, I/264.
38  Vırmiça, a.g.e, I/264.
39  Vırmiça, a.g.e, I/159.
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rağmen bu türbelerle ilgili olan rivayetler, inançlar batıl itikatlar çok 
bağlıdır ve ilginçtir. Bu yüzden bu gün bu türbelerin her türlü ziya-
retçileri vardır. Prizren’de genellikle türbelerin çoğu örtülü ve açıktır. 
Çoğu türbelerde sanduka şeklinde kabirlere rastlanmaktadır. Sadece 
bir kaçında lahit şekilleri de mevcuttur. Çok az sayının kitabesi var-
dır. Osmanlıların gelişinden günümüze kadar Prizren’de türbe sayısı-
nın kaç olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü çoğu yok olup 
ortadan kaybolmuştur. Araştırmalara göre Prizrende sadece 26 türbe 
vardır.

1- Şeyh Süleyman Acize Baba Türbesi

Bu gün Prizrenin Maraş semtinde, Maksut Paşa Cami arkasında 
yer alan Şeyh Süleyman Acize Baba türbesi, önceleri bu yerde Sadi 
Tarikatı’na ait olan tekke türbesini oluşturmaktadır. Az yükseklikte 
bir yerde inşa edilen türbenin çok ilginç bir inşa tarzı vardır. Düz 
alanda inşa edilmediği için Bistriça deresine bakan tarafı daha yüksek 
olurken türbenin hisara bakan tarafı çok daha geniştir.

“Şeyh Süleyman Acize Baba İşkodra’ya bağlı Buşat köyünde doğ-
muştur. Rumeli’de Sadi Tarikati’nın kurucusu ve yayıcısıdır. Yüksek 
tahsilini İstanbul’da bütünleyen Acize Baba, daha sonra Şamlı Şeyh 
İbrahim Ebul -vefa’dan özel eğitim alarak Hilafet name’ye sahip ol-
muştur”

İlkin Yakova’ya (Cakova) yerleşen Acize Baba, bu kasabada 
(1699-70) Sadi Tarikatı’na ait ilk tekkeyi inşa etmiştir. Bu tekke bu 
gün Yakova’da mevcuttur ve “Büyük Tekke” olarak anılmaktadır. 
Acize Baba daha sonra(1730 yıllarında) yetiştirmiş olduğu oğlu Dan-
yal’ın üstün kerametlerini görünce Yakova’daki tekkeyi ona bırakıp 
Prizren’e yerleşmiştir. Kendisiyle oğlu Vehbi’yi de almıştır. Yako-
va’da Danyal oğluyla birlikte diğer oğlu Lütfüla’yı da bırakmıştır. 
Prizren’e geldiğinde bu tarikata ait Maraş semtinde çok güzel bir tek-
ke kurmuştur. Şeyh Süleyman Acize Baba 1747 yıllında ölmüştür ve 
bu gün Sadi tarikatı’na ait tekke türbesinde gömülmüştür40.

2- Mustafa Karabaş Efendi Türbesi

Mustafa karabaş efendi Türbesi Prizrenin Tusuz denilen semtinde 
bulunan eski Müslüman mezarlığında bulunmaktadır. Sekizgen taş 

40  Vırmiça, a.g.e, I/144.
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kaide üstüne yükselen türbe kağır bir binadır. Yine seksizgen kasnak 
üstüne oturulan çatı kiremitle örtülüdür41.

Mustafa Karabaş Baba’nın önceleri kardeşi Ömer Efendi’yle bir-
likte bu yörelere Horasan’dan geldikleri ve zamanında bugünkü Lalo 
Boğazı adıyla bilinen sokağa yerleşip yaşadıkları bilinmektedir.

Türbenin kuruluşuyla ilgili prizren halkı arasında hala güncel olan 
bir rivayet vardır. Aynı bu rivayeti Tahir Efendi’de “Menkabı”ında 
anlatmaktadır. Bu rivayete göre, Prizren kentini o zaman (1795yılı) 
Kara Mahmud Paşa idare ediyormuş. O dönemde Malta’da esir olan 
bir kasabalının rüyasına Mustafa Karabaş Efendi girmiş ve ona “Yat-
tığım yerde rahat değilim, başımın üstünde devamlı demir dökülüyor, 
burada devamlı ötüş ve vuruşlar var.Senin vazifen, beni Prizren’de 
yattığım mezarda çıkarıp kent kabristanına taşımaktır ”demiş. Ha-
pisteki cezalı bunu hayretle karşılayıp, bunu nasıl yaparım, hapisha-
neden nasıl kaçarım diyerek karşı çıkmış. Sen gözlerini kapa, yola 
koyul ve ardına hiç dönmeden yoluna devam et. Bunu yerine getir-
meye başladığın anda hiçbir engelle karşılaşmayacaksın, sana Allah 
yardımcı olacaktır, demiş ve rüyasından çıkmış. Mustafa Efendi’nin 
isteğini yerine getiren cezalı, kendini Prizren’de Malta Çeşmesi ba-
şındaki büyük kaya üzerinde bulmuş. Camiden çıkan insanlar onunla 
ilgilenince, başına geleni ve kendisine verilen görevi anlatmış. Be-
lediyeden iki bekçi yanına verilmiş ve rüyasında tasvir edilen yere 
gelmişler. Çilinğirici dükkanındaki örtüyü çekip altındaki toprağı ka-
zıyarak ceset ortaya çıkmış. Başında kara bir nişan olduğu için ona 
Karabaş demişler. Cesedi bir tabuta koymuşlar ve cezalının rüyasın-
da bildirilen yere götürüp, yani bugünkü kabrine defnetmişler. Daha 
geçlerde de halk tarafınca bugünkü türbe yapılmıştır.

Her yıl Prizren halkı 5 Mayıs burayı ziyaret ederek, türbe etrafın-
daki mezarlıktaki ailece pilav, yemekler yaparlar. Davul ve zurnaların 
çalınmasıyla, çocukların salıncaklara binip bugünü kutsal bir gün ola-
rak kutlamaktadırlar42.

41  Vırmiça, a.g.e, I/161
42  Vırmiça, a.g.e, I/161.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 467

3- Gazi Mehmed Paşa Türbesi

Gazi Mehmed Paşa Türbesi Bayraklı Caminin geniş avlusunun 
kuzeybatı köşesinde asıl olan türbesi bugüne kadar korunmuştur. Tür-
benin de diğer eserler ve cami gibi 1573-74 yılında inşa edildiğine 
inanılmaktadır. Bu türbede hiç kimse gömülmemiştir. Halk arasında 
geçen bir rivayete göre, “Mehmed Paşan’ınn bir savaş esnasında şehit 
düştüğü yerde gömüldüğünden dolayı hayatta iken kendine yaptırdığı 
bu türbe içinde gömülmemiştir”43.

Gördüğümüz kadarıyla sonuç olarak şunu söyleyebiliriz Koso-
va’da çok ayaklı, çok kubbeli ve zaviye planlı camilerin inşa edilme-
diği görülmektedir. Camiler genel olarak kare planlı, tek kubbeli ile 
örtülü ve üç kubbeli son cemaat yeri olan klasik yapılardan ibarettir. 
Kosovadaki Osmanlı Mimari eserleri, Bugünkü türklerin haklı ola-
rak iftiha kaynağı olmanın yanı sıra aynı zamanda bölgede yaşayan 
insanların ortak mirası ve zenginliğidir. Bunun için söz konusu eser-
lerin korunması aslına uygun bir şekilde restore dilmesi ve kullanıl-
ması için öncelikle Türkiye ve Balkan ülkeleri’nin ilgili kurumlarının 
işbirliği içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Çünkü şimdiye kadar 
hasar gören bazı eserlerin restorasyonu ehil olmayan kurum kuru-
luş ve kişiler tarafından yapılarak, başka bir hasara neden olmuşlar, 
böylece ikinci bir tahribata sebep olmaktadırlar. Zîra orjinalliğini göz 
önünde bulundurmadan yapılan onarımlar eserin canlanması değil, 
tamamen ortadan kalkmasına aracı olmaktadırlar.

43  Vırmiça, a.g.e, I/166. 
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“GAZİ HÜSREV BEY MEDRESESİ”

MERZUK GRABUS

(Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Anabi-
lim Dalı Doktora Öğrencisi)

Özet

Gazi Hüsrev Bey (ö. 948/1541) Kanunî Sultan Süleyman döne-
minde Bosna bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan Osmanlı sancak 
beyidir. Gâzi Hüsrev Bey, yoğun fetih ve gaza faaliyeti yanında Saray 
Bosna ve çevresinin İslâmlaşmasında çok önemli rol oynayan dinî, 
ticarî ve kültürel tesisler yaptırmıştır. Bu sebeple Saray Bosna’nın 
ilk kurucusu olarak İsa Bey, ikinci kurucusu olarak da Gazi Hüsrev 
Bey gösterilir. Onun şehrin ortasında tesis ettiği külliye’si bir sembol 
olmuş, yüzyıllarca topluma hizmet vermiş, medresesinden pek çok 
kimse yetişmiştir.

Gazi Hüsrev Bey Caminin karşısında 1537 yılında içinde kütüp-
haneyi de ihtiva eden ve geçmişte olduğu gibi bugün de aynı şekilde 
Saray Bosna’da kültür ve eğitim hayatına özel etkisi olan medrese 
inşa edilmiştir. Gazi Hüsrev Bey medresesinin İstanbul’dakilere ben-
zemesi onun sıradan bir mimar tarafından yapılmadığının ispatıdır. 
Bazı araştırmacıların bu eseri Osmanlı Devleti’nin en büyük mimarı 
olan Mimar Sinan’ın inşa ettiği yönünde bile iddiaları vardır. Fakat 
bu mimarın yaptığı yapıların tescilinde böyle bir eser bulunmamakta-
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dır. Dolayısıyla caminin olduğu gibi medresenin tasarımcısı da büyük 
ihtimalle Acem Esir Ali’dir. Her ne kadar bu yapı küçük ebatlarda 
olsa da onun mimarî değerinden çok usta bir mimarın eseri olduğu 
bellidir. Medrese çok güzel işlenmiş bir taştan yapılmıştır. Özellikle 
onun inşasına dair altın kaplamalı bir yazının bulunduğu kısım son 
derece güzel işlenmiştir.

Vakıfnamede medresenin kurulmasına dair Gazi Hüsrev Bey’in 
onun inşası ve bakımı için 700.000 gümüş dirhem parasını verdiği ya-
zılmıştır. Vakıfnameyle aynı zamanda öğrencilerin hangi alanlardan 
tahsil görecekleri de belirtilmiştir. O alanlar da şunlardır: Tefsir, Ha-
dis, Kelâm, Usul-ü fıkıh, İlmu’l-me’ânî (Arapça) ve örf ve mekânın 
gerektirdiği her alan.

Gazi Hüsrev Bey  (ö. 948/1541)  Kanunî Sultan Süleyman döne-
minde Bosna bölgesinde önemli hizmetlerde bulunan Osmanlı San-
cak Beyi’dir. 1480 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Fer-
had Bey, annesi II. Bayezid’in kızı Selçuk Sultan’dır. Babası Adana 
muhafızı olduğu sırada Kölemenler’e karşı bir savaşta şehit düşmüş 
(1485), annesi de II. Bayezid’in sağlığında vefat ederek İstanbul Be-
yazıt Câmi yakınında bir türbeye defnedilmiştir. Bir vakfiye kaydın-
dan Neslişah Sultan adında bir kardeşinin olduğu anlaşılmaktadır.

Gazi Hüsrev Bey’in tahsili ve hayatının ilk dönemlerine ait bil-
giler çok yetersiz ve karışıktır. Babasının vefatından sonra kendisine 
Serez’de büyük bir çiftliğin intikal ettiği, annesiyle birlikte İstan-
bul’a yerleştiği bilinmektedir. Hüsrev de diğer sultanzâdeler gibi hu-
susi tahsil görmüş olmalıdır. Dayısı Şehzade Mehmet Kefe Sancak 
Beyliğine tayin edildiğinde (909/1503) onunla birlikte gittiği, hatta 
onun elçisi sıfatıyla Moskova’ya gönderildiği belirtilir. Daha sonra 
Semendire Sancak Beyliği’ne gönderilen Hüsrev Bey, bu görevde 
iken Belgrad’m muhasara ve fethinde önemli hizmetlerde bulundu. 
Bu önemli kalenin düşmesini kolaylaştırmak için Sava Nehrinin öte 
tarafında bulunan Zemun (Zemlin, Semlin) Kalesi’ni aldı ve Belg-
rad’ın fethinden sonra Bosna Sancak Beyliği’ne getirildi. Dört yıl 
kaldığı bu görevi sırasında Knin, Skradin, Ostrovica Kalelerini ele 
geçirdi. Ancak Yayca (Jajce) Kalesi muhasarasındaki başarısızlığın-
dan dolayı 1525 yılında kısa bir süre görevinden alındı. Daha son-
ra yeniden Bosna Sancak Beyliği’ne getirildi ve bu defa 1533 yılına 
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kadar bu görevde kaldı. Bu süre içinde Kanunî Sultan Süleyman’ın 
bazı seferlerine iştirak ettiği gibi Bosna bölgesinde yeni fetihlerle 
Sancağı’nın sınırlarını genişletti. Mohaç Muharebesi’ne Bosna sipa-
hileriyle katılarak Bâlî Bey’le birlikte Macar kuvvetlerini içeriye çe-
kip arkadan vurma taktiğini başarıyla uyguladı. Bundan sonra Bosna, 
Dalmaçya (Dalmacija), Slavonya (Slavonija) ve Hırvatistan’da askerî 
bakımdan önemli birçok kale ve palangayı zapt etti. Yayça’nın geri 
alınması Hüsrev Beyin en önemli başarılarından biridir. Bosna Kral-
lığı’nın son merkezi olup 1463’te Fâtih Sultan Mehmed zamanında 
fethedilen, ancak daha sonra Macarların eline geçen Yayça’yı ikinci 
defa kuşatarak teslim almayı başardı (1528). Gâzi Hüsrev Bey 1533 
yılı sonlarında Semendire sancağına nakledildi ve 1536 yılı ortalarına 
kadar burada görev yaptı. Bu sırada komşu devletlerle, özellikle de 
Habsburglar’la çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. 1536’da üçün-
cü defa Bosna Sancak Beyliği’ne tayin edilen Hüsrev Bey, ölümüne 
kadar bu görevde kaldı. Böylece toplam on yedi yıl Bosna Sancak 
Beyliği yapmış oldu. Üçüncü Bosna Sancak Beyliği sırasında Yahya 
Paşa’nın oğlu Mehmed Bey’le birlikte Pojega (Pozega) ve civarını 
zaptetmiş (1536), ardından Klis Kalesi’ne (Kliska Tarotava) saldı-
rılarda bulunmuştu. Arşidük Ferdinand’ın gönderdiği 10.000 kişilik 
kuvvete karşı Hüsrev Bey’in Kethüdası Murad Voyvoda’nın kazandı-
ğı zafer üzerine Klis Kalesi teslim olmuş, Klis Sancak Beyliği Murad 
Voyvoda’ya verilmiş, ayrıca zeametlerine ve Hüsrev Bey’in haslarına 
ilâveler yapılmıştı. 23 Safer 948’de Saraybosna’da vefat eden Hüsrev 
Bey, önceden yaptırmış olduğu Gazi Hüsrev Bey Câmii avlusundaki 
türbeye gömüldü. Bu gazi cengâverin, eceliyle ölümünü halk bir türlü 
içine sindirememiş, onun şahsiyeti, faaliyetleri etrafında çok çeşitli 
menkıbeler ortaya çıkmıştır. Fetih ve gazadaki maharet ve başarısı 
sebebiyle “Gâzi” lakabıyla anılır olmuştur.1

Gâzi Hüsrev Bey, yoğun fetih ve gaza faaliyeti yanında Saraybos-
na ve çevresinin İslâmlaşmasında çok önemli rol oynayan dinî, ticarî 
ve kültürel tesisler yaptırmıştır. Bu sebeple Saraybosna’nın ilk kuru-
cusu olarak Îsâ Bey, ikinci kurucusu olarak da Gâzi Hüsrev Bey gös-
terilir. Onun şehrin ortasında tesis ettiği külliye’si bir sembol olmuş, 
yüzyıllarca topluma hizmet vermiş, medresesinden pek çok kimse 

1  M. Tayyip Okiç, “Gazi Hüsrev Bey”, DİA, XIII, 453-454; a. mlf; “Husrev”, İA, c. V/1, s. 601-
605.
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yetişmiştir. Külliye içinde kendi adıyla anılan kütüphane ise Arapça, 
Türkçe, Farsça, Boşnakça ve diğer dillerde zengin bir koleksiyona, 
ayrıca çok değerli Türkçe belgelere ve sicillere sahip olan bir kültür 
hazinesiydi. Bu külliye’ye tahsis edilen han, hamam, bedesten, çarşı 
ve dükkânlar tesis için önemli bir gelir kaynağı olduğu gibi şehrin ti-
cârî-iktisadî hayatında da mühim rol oynamıştı. Kaynaklarda ve bazı 
yabancı elçilik mensupları ile seyyahların tasvirlerinde Gazi Hüsrev 
Bey iriyarı, giyimine çok dikkat eden, ihtişamı seven, âdil, vakarlı, 
fakirlere karşı merhametli, gayri müslimlere karşı müsamahakâr bir 
şahsiyet olarak tavsif edilmektedir.2

Gâzi Hüsrev Bey Medresesi’nin 450. kuruluş yıldönümü münase-
betiyle büyük bir merasim tertiplenerek Gazi Hüsrev Bey yâd edilmiş 
ve dış ülkelerden heyetlerin de katıldığı bu toplantı vesilesiyle muh-
telif neşriyat yapılmıştır.3

Gazi Hüsrev Bey Caminin karşısında 1537 yılında içinde kütüp-
haneyi de ihtiva eden ve geçmişte olduğu gibi bugün de aynı şekilde 
Saraybosna’da kültür ve eğitim hayatına özel etkisi olan medrese inşa 
edilmiştir. Gazi Hüsrev Bey medresesinin İstanbul’dakilere benzeme-
si onun sıradan bir mimar tarafından yapılmadığının ispatıdır. Bazı 
araştırmacıların bu eseri Osmanlı Devleti’nin en büyük mimarı olan 
Mimar Sinan’ın inşa ettiği yönünde bile iddiaları vardır. Fakat bu 
mimarın yaptığı yapıların tescilinde böyle bir eser bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla caminin olduğu gibi medresenin tasarımcısı da büyük ih-
timalle Acem Esir Ali’dir. Her ne kadar bu yapı küçük ebatlarda olsa 
da onun mimarî değerinden çok usta bir mimarın eseri olduğu belli-
dir. Medrese çok güzel işlenmiş bir taştan yapılmıştır. Özellikle onun 
inşasına dair altın kaplamalı bir yazının bulunduğu kısım son derece 
güzel işlenmiştir.4

Atriyumunda etrafında öğrencilere eğitim amacıyla yapılmış on 
iki küçük odanın bulunduğu bir şadırvan bulunmaktadır. Odalar-
dan her birinin üstünde kubbeler mevcuttur. Altta da aynı şekilde 
üstü kubbeli büyükçe bir dershane(sınıf) bulunmaktadır. Medrese-

2  Evliyâ Çelebî, Seyâhatnâme, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1966, V-VI, 1734; M. Tayyip Okiç, 
“Gazi Hüsrev Bey”, DİA, c. XIII, 453-454.

3  Omer Nakiçeviç, Gazi Husrev Begova Medresa u Vrjeme Osmanske-Turske, 450 Godina 
Gazi Husrev-Begooe Medrese u Sarajevu, Sarajevo 1988, 15-27. 

4  Zlatar, Behija, Gazi Husrev Beg, Sarajevo 2010, s. 126.
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nin anıtsal bir yapı olmadığına göre kendine özgü mimari yapısıyla 
çok görkemli ve uyumlu görünmektedir. İstanbul’daki Sahn-ı Seman 
Medresesi’ne çok benzer. Onun bu güzelliğini sarkıtlarla süslenmiş 
olağanüstü bir portal tamamlamaktadır. Her odanın bacaları yapının 
çok üstünde yükselen ve ona özel güzellik katan şöminesi vardır. 
Gazi Hüsrev Bey’in diğer yapılarında olduğu gibi medresesinde de 
Dalmaçyalı ustaların etkisini hissetmek mümkündür. Fakat çözümler, 
özellikle anıtsal yapılar için Osmanlı mimarisinden alınmıştır.  Büyük 
ihtimalle onun mimarisi üzerinde İstanbul’daki Atik Paşa Medrese-
si’nde uygulanan çözümlerin en büyük etkisi vardı. Gazi Hüsrev Bey 
de vakıfnamesinde medresenin emir ve vezirlerin diğer yapıları gibi 
sağlam olmasını gerekir hususunu vurgular. Evliya Çelebi de Saray-
bosna’nın tüm medreseleri arasında en güzeli ve en heybetlisinin bu 
medresenin olduğunu söylemiştir.5

Gazi Hüsrev Bey bu medreseyi annesi Selçuk’un anısına yaptır-
mıştır. O yüzden de ilk başta Selçukiye olarak adlandırılıyordu. Kur-
şunla kaplandıktan sonra ise ismi Kurşunlu (Kurşunliya) olmuştur. 
Osmanlı zamanında sultanların kızlarının, vezirlerin ve şehzadelerin 
kurduğu kendilerine üst aşama camileri denilen camilere aitti. Müf-
redatı, görevli kadronun maaşları, öğrenci sayısı ve onların bursları 
konusunda Edirne’deki Beyazıt II ve İstanbul’daki Sahn medresele-
rinden neredeyse farksızdı.6

Vakıfnamede medresenin kurulmasına dair Gazi Hüsrev Bey’in 
onun inşası ve bakımı için 700.000 gümüş dirhem parasını verdiği 
yazılmıştır. Vakıfnameyle aynı zamanda öğrencilerin hangi alanlar-
dan tahsil görecekleri de belirtilmiştir. O alanlar da şunlardır: Tefsir, 
hadis, kelâm, usûl-ü fıkıh, ilmu’l-me’ânî (Arapça) ve örf ve mekânın 
gerektirdiği her alan.7

Gazi Hüsrev Bey Medresesi, gerek kendisinin meşhur olma-
sı gerekse içinde ders veren müderrisleriyle Balkan Yarımadası’nın 
batısında en önemli medreseydi. Müderrislerinin maaşları İstanbul 
medreselerinin müderrislerinin maaşlarına denk gelen 50 akçeydi. 
Osmanlı toplumunda müderrisler büyük itibar görüyorlardı ve İsla-

5  Beçirbegoviç, Madzida, ‘’Prosvjetni Objekti İslamske Arhitekture’’, POF XX-XXI/1970-71,-
Sarajevo 1974, s. 292; Zlatar, Behija, Gazi Husre Beg, Sarajevo 2010, s. 127.

6  Zlatar, Behija, Gazi Husrev Beg, Sarajevo 2010, s. 127.
7  Spaho Fehim, Orijentalni institut, Sarajevo 1985, (Monumenta turcica ıv, 61-67).
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mi eğitimin temel direkleriydiler. Onlar bu makamlara hükümdarın 
kararları uyarınca gelebiliyordu. Gazi Hüsrev Bey’in vakıfnamesinde 
medresesinde birinin müderris olabilmesi için bulundurması gereken 
belirtilmiş şartlar da geçer. Bu da onun bu medresenin yüksek rütbeli 
bir medrese olmasını istediğinin bir ispatıdır. İlk önce müderris bil-
gili, asil, kâmil, tecrübeli, aslî ve tali ilimlerden bilgi sahibi olmalı 
ve derslere devam etme hususunda özen göstermelidir. Medresenin 
baş müderrisi aynı zamanda düzenli olarak Saraybosna’nın müftü-
süydü.8

İlk meşhur müderris Gazi Hüsrev Bey’in 1537 tarihli ve medreseye 
dair vakıfnâmesinde şahit olarak imza sahibi olan Mehmed’in oğlu 
Mevlâna Abdurrahman’dı. Bu meşhur okulda bundan başka bir sürü 
meşhur şahsiyet ders veriyordu. Bu konuda kaynak ve literatürde 
birçok bilgi vardır. Onların içinde, hakkında Gazi Hüsrev Bey’in 
stil olarak çok güzel yazılmış vakıfnâmesinin ve aynı zamanda cami 
girişinin üstündeki tarihin de müellifi olduğu bilgisi bulunan, daha 
çok Arap Hoca adında meşhur olan çok bilgili Mevlâna Mustafa da 
vardır. Ayrıca, Saraybosna’da biri Ul. Karpuzova caddesinde diğeri de 
Ul. Požegina caddesinde bulunan ve 16’ıncı yüzyılda yapılmış olan 
iki caminin de vakifidir. Meşhur şeyh Husamuddin de bu medresenin 
müderrisiydi. Ayrıca onun Gazi Hüsrev Bey’in annesinin Serez’de 
yaptırdığı medresenin, Üsküp’teki Gazi Îsâ Bey Medresesi’nin ve 
onun babası İshâk Bey’in gene Üsküp’te yaptırdığı medresesinin de 
bir ara müderrisi olduğunu söylemek gerekir.9

Medresenin kurulmasına dair vakıfnâmede şunlar yazılmıştır:”…
söz konusu medresenin inşâsının sonrasında artan parayla çok kıy-
metli kitaplar satın alınsın ve bu medresede kullanılsın. Okumak is-
teyen okusun, bilgi edinmek isteyen de onların nüshasını yazsın.”10 
Bu ifadeyle ilk başta Kurşunliya Medresesi’nde bulunan Gazi Hüsrev 
Bey Kütüphanesi’nin temelleri atılmış, ondan sonra da kitap sayısının 
artmasıyla Gazi Hüsrev Bey Camii’nin minaresinin hemen yanındaki 
özel binaya bundan sonra da Çareva Camii’nin hemen yanındaki bi-
naya taşınacaktır. Bugün ise bir zamanlar kız medresesi olarak işlev 
gören binada bulunmaktadır.11

8  Kreşevljakovic, Hamdija, ‘’Muderrisi Gazi Husrev Begove Medrese’’, Spomenica, s. 146-
152; Zlatar, Behija, Gazi Husrev Beg, s. 127-128.

9  Baltacı, Cahid, XV-XVI, ‘’Asırlar Osmanlı Medreseleri’’, İstanbul, 1976., s. 413, 261, 503.
10  Durakovic, Esad, ‘’Gazi Husrev Begova Vakufnama za Medresu u Sarajevu’’ s. 170.
11  Spaho Fehim, ‘’Gazi Husrev Begova Knjizica’’, Novi behar, br., 1,god.. IV, Sarajevo 1930., s. 

31-33; Zlatar, Behija, Gazi Husrev Beg, s. 128.
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Medrese binası cami gibi muntazam işlenmiş kesme taşlardan ya-
pılmıştır. Yayvan kemerli kapısı üstünde kitabesi bulunan giriş mu-
karnaslı bir kavsara içindedir. İki yanlarda mihrap biçiminde oturma 
nişleri vardır. Bu gösterişli taç kapıdan avluya geçişi sağlayan dehliz 
küçük, ancak diğerlerinden daha yüksek bir kubbe ile örtülmüştür.

Medresenin iç avlusu dikdörtgen biçiminde olup üç taraftan 
sütunlu revaklarla çevrilidir. Bu kubbeli revaklardaki mermer 
sütunların başlıkları, XVI. yüzyılın baklavalı başlıklarının benzeri 
olmakla beraber bunların rölyefleri aşırı derecede belirtilmiştir. On 
kubbeli revaklı, fakat oldukça dar görünüşlü avlunun ortasında bir 
şadırvan yer alır. Dershane-mescid kare planlı ve içten yaklaşık 6.50-
7 m. ölçüsündedir; böyle bir mekânın hacmine uygun, alt kısımları 
mukarnaslı tromplu, sağır kasnaklı bir kubbe bunu örter.

Avlunun etrafında hepsi kubbeli ve ocaklı on iki hücre sıralanır. 
Bunların dışarıdan hava ve ışık almalarını sağlayan pencereleri vardır. 
Genellikle Osmanlı medrese mimarisinde ilgi çekici çözümler bekle-
yen köşe odalarının girişleri meselesi burada avlunun köşelerindeki 
üç dar dehlizle yapılmıştır. Dördüncü köşede ise böyle bir çözüme 
gidilmeksizin burada arkadaki avluya geçişi sağlayan dar bir koridor 
yer almaktadır.12

Osmanlılar Bosna’yı fethettikten sonra kendilerinde var olan eği-
tim sistemini oraya taşımışlardır. İşte bunun bir örneği de Gazi Hüs-
rev Bey’in medresesidir. Osmanlı döneminde bu medrese en iyi ve 
en önde gelen medreselerden bir tanesiydi. Bunu medresenin hoca-
larından ve aldıkları maaşlarından da görmekteyiz. Gazi Hüsrev Bey 
kendi vakfiyesinde medresesinde görev yapacak bir hocanın hem ah-
laki hem ilmi yönden donanımlı olmasını istemekteydi. Bu medrese 
Avusturya–Macaristan hakimiyetine kadar 350 sene mezun vermiştir. 
Bu zaman zarfı içinde 175 müderris ve bir o kadar muid görev yap-
mıştır. Osmanlı devrinde mezunların sayısı 10.000’i geçmektedir. Bu 
durum da eğitim öğretimin ciddiyetini göstermektedir.13

Bosna Hersek Osmanlıdan sonra değişik siyasi yönetim sistem-

12  Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, İstanbul 1981, I-II, 340-354; 
İbrahim, Mehmed, ‘’ Gazi Hüsrev Bey Külliyesi ve Bosna Hersekteki Son Durumu’’, X, vakıf 
haftası kitabı, Ankara, 1993, s. 181-206; Semavi Eyice, “Gazi Hüsrev Bey Külliyesi”, DİA, c. 
XII, 456. 

13  Nakiçeviç, Omer, Gazi Husrev Begova Medresa u Vrjeme Osmanske-Turske, 450 Godina 
Gazi Husrev-Begove Medrese u Sarajevu, Sarajevo 1988,  15-27
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lerinden geçti. Bu da dini eğitim ve medreselerin kaderlerinin de-
ğişmesine sebep olmuştur. 1878-1918 yılları arasında Bosna Hersek 
Avusturya–Macaristan hakimiyeti altında idi. Avusturya–Macarsitan 
kendi sistemini ülkenin genelinde oturtmaya çalışmıştır. Bu durum 
medrese eğitimini de etkilemiştir. Örneğin; Osmanlı’da medreselerde 
dil olarak Türkçe, Arapça ve Farsça okutulurken bu dönemde ma-
halli dil olan Boşnakçanın yanı sıra batı dillerine de yer verilmiştir. 
Ulema arasında din derslerinin yanında fen derslerinin okutulması 
ile ilgili görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Medreselerde fen dersleri-
nin okutulmasına meşhur Travnik Müftüsü Munib Korkut Efendi ve 
Şakir Pandza Efendi gibi alimler karşı çıkmıştır. Tam tersine görüş 
beyan edenler arasında ise Dzemaluddin Çauşeviç, Muhammed S. 
Serdareviç, Salih Başiç, Hasan Nametak ve Salih Alaybegoviç vardır. 
Bunlara göre din derslerinin yanı sıra fen derslerinin de okutulması 
lazım gelir. Medresenin eğitimi 1985 yılına kadar 16 senelik idi. On-
dan sonra ise 8 seneye indirildi. Bu dönemin en önemli müderrisleri 
Mustafa Hilmi Haciomeroviç Efendi, Mehmed Refik Muftiç Efendi 
ve Muhammed Tufo Efendi’dir. Avusturya-Macaristan döneminde 
medreselerin durumuna baktığımızda 1901/1902 yılında 39 medrese, 
1.530 öğrenci ve 41 müderrisin görev yaptığını görmekteyiz. Bu sayı 
1915/1916 eğitim-öğretim yılında 32 medrese, 902 öğrenci ve 37 mü-
derris’e düşmüştür.14

Avusturya–Macaristan 1918 yılında Bosna’dan çekilince yerini 
Eski Yugoslavya almıştır. Medrese bu dönemde de eğitimine devam 
etmiştir.15 Ardından 1945-1965 yılları arasındaki Yugoslavya döne-
minde medrese eğitimi en zor dönemini geçirmiştir. Bu dönemde 
eğitim devam ediyordu ama ikide bir kesintiye uğraması söz konusu 
olmuştur. Mesela 1948-1954 yılları arasında medrese hiç mezun ve-
rememiştir. 1961 yılında medresede bir reform yapılıp eğitim 5 yıl-
lığa indirilmiştir. Bu eğitim sistemine göre birinci sınıfta aşağıdaki 
dersler okutulmuştur: Kur’an-ı Kerim (5), Akaid (3), Fıkıh (3), Ahlak 
(2), İslam tarihi (2), Srpça-Hrvatça (4), Arapça (6) ve Hüsnü hat (2) 
dersleri. Birinci sınıfta haftada toplam ders saati 24 idi. İkinci sınıfta 
Kur’an-ı Kerim (4), Akaid (2), Fıkıh (2), Ahlak (2), İslam tarihi (2), 

14  Sukric Nijaz, Gazi Husrev Begova Medresa U Vrijeme Austro-Ugarske Uprave (1878-1918), 
450 Godina Gazi Husrev-Begooe Medrese u Sarajevu, Sarajevo 1988,  35-84.

15  Hafiz Mahmud Traljic, Gazi Husrev Begova Medresa İzmedzu Dva Rata (1914-1941), 450 
Godina Gazi Husrev-Begooe Medrese u Sarajevu, Sarajevo 1988,  85-96.



Öğrenci Sempozyumu478

Arapça (6), Tarih (2), Coğrafya (2), Sağlık (1) ve Sıpça-Hırvatça (5) 
ders. İkinci sınıfta haftada toplam ders saati 28 idi. Üçüncü sınıfta: 
Kur’an-ı Kerim (4), Akaid (2), Fıkıh (2), Ahlak (2), İslam tarihi (2), 
Arapça (6), Tarih (2), Sıpça-Hırvatça (5), Coğrafya (2) ve Biyoloji 
(3) ders. Üçüncü sınıfta haftada toplam ders saati 30 idi. Dördüncü 
sınıfta: Kur’an-ı Kerim (3), Tefsir (3), Hadis (3), İmamet ve Vaaz (2), 
İslam tarihi (2), Arapça (6), Tarih (2), Sıpça-Hırvatça (4), Coğrafya 
(2) ve Biyoloji (2), Güzel Konuşma (1) ve Askerlik Öncesi Eğitim 
(2) ders. Dördüncü sınıfta haftada toplam ders saati 31 idi. Beşinci 
sınıfta ise: Kur’an-ı Kerim (2), Tefsir (3), Hadis (3), İmamet ve Vaaz 
(3), İslam Tarihi (2), Arapça (6), Tarih (2), Sıpça-Hırvatça (4), Usul-i 
Fıkıh (3), Pedagoji (2), Askerlik Öncesi Eğitim (2), Arap Belağatı (2) 
ve Metodoloji (1) ders. Haftada toplam ders saati 35 idi.16

1976-1977 yılında medresenin binası restore edilmiştir. 20 Kasım 
1978 tarihinde medresenin kız bölümü tekrar açılmıştır. 1983 yılında 
medresenin eğitimi 4 seneliğine indirilmiştir. Yeni eğitim sistemine 
göre dersler şu şekilde okutulmaktaydı: Birinci sınıfta: Kur’an-ı Ke-
rim (5), Akaid (2), Fıkıh (2), Ahlak (2), İslam tarihi (2), Srpça-Hrvat-
ça (4), Arapça (5) ve İslam Kaliğrafisi (2) Türkçe (2), İngilizce (2), 
Tarih (2), Coğrafya (2), Milli Savunma ve Koruma dersi (2), Beden 
Eğitimi (2) dersleri. Birinci sınıfta haftada toplam ders saati 36 idi. 
İkinci sınıfta: Kur’an-ı Kerim (5), Akaid (2), Fıkıh (2), Ahlak (2), 
İslam tarihi (2), Srpça-Hrvatça (4), Arapça (5), Türkçe (2), İngilizce 
(2), Milli Savunma ve Koruma dersi (2), Beden Eğitimi (2) dersleri. 
Toplam 34 saat. Üçüncü sınıfta: Kur’an-ı Kerim (5), Akaid (2), Tef-
sir (2), Hadis (2), Fıkıh (2), İmameti Muallimat (2), İslam tarihi (2), 
Srpça-Hrvatça (3), Arapça (5), Türkçe (2), Beden Eğitimi (2) dersleri, 
Toplam 29 saat. Dördüncü sınıfta ise Kur’an-ı Kerim (4), Akaid (2), 
Tefsir (2), Hadis (2), Fıkıh (2), İmameti Muallimat (1), İslam Tarihi 
(2), Srpça-Hrvatça (3), Arapça (5), Türkçe (2), İngilizce (2), Felsefe 
(3), Pedagoji ve Metodoloji (2), İslam Birliği Organizasyonu (1)  Be-
den Eğitimi (2) dersleri. Haftada toplam 35 saat. 17

Medresede 1965 yılından beri normal eğitimin yanı sıra hafızlık 
eğitimi de verilmektedir. Medrese talebesinin Ramazan ayında imam-

16  Veladzic, İsmet, Karic, Enes, G.B.M. Od Oslobodzenja Do Danas, 450 Godina Gazi Hus-
rev-Begooe Medrese u Sarajevu, Sarajevo 1988,  97-118.

17  Veladzic, İsmet, Karic, Enes, G.B.M. Od Oslobodzenja Do Danas, 450 Godina Gazi Hus-
rev-Begooe Medrese u Sarajevu, Sarajevo 1988,  97-118.
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lık görevini ifa etmesi şarttır. Eskiden Osmanlıda olduğu gibi cerre 
çıkıyorlar yani Ramazanda imamlık yapıp hem maddi hem de manevi 
açıdan istifade etmiş oluyorlar.

Gazi Hüsrev Bey Medresesinde 1920’den beri müdürlük yapan 
hocalar şunlardır: İbrahim İmşiroviç 1920-1924, Muhammed Emin 
Dizdar 1924-1938, Ahmed Burek 1938-1947, Mhammed Paşiç 1947-
1949, Süleyman Kemura 1949-1957, Mustafa Şeva 1957-1965, Mu-
hammed Hazim Tuliç 1965-1968, Abdullah Dervişeviç 1969-1973, 
Mehmed Merzic 1973-1975, Hafız İbrahim Trebinjac 1975-1976, 
Dzemal Salihspahiç 1976-1980, Ferhat Şeta 1980-1985, Senahid 
Bistriç. Zijad Ljevakovic.18 Medrese bugün dört yıllık bir eğitime 
sahiptir. İmam-Hatip Lisesine denktir lakin müfredatı İmam-Hatip 
Liselerinden daha ileri seviyededir. Bosna’da en kaliteli medrese ol-
duğunu söyleyebiliriz.

Sonuç

Osmanlı’nın Bosna’yı fethetmesiyle diğer kurumların yanı sıra 
eğitim müessesesini oraya taşımıştır. Bunun en bariz örneği Gazi 
Hüsrev Bey medresesidir. Gazi Hüsrev Bey Saray Bosna’nın ikin-
ci kurucusu olarak kabul edilmektedir. Saray Bosna’nın nerede ise 
yarısı kendi vakfından oluşmaktaydı. Bu vakfın bir parçası da med-
resesidir. Bosna’da varlığını sürdüren en eski medreselerden bir tane-
sidir. Gerek müderrisleriyle gerekse de softaları ile meşhur olmuştur. 
Yüzyıllardır değişik yönetim sistemlerinden geçmesine rağmen ara 
vermeden eğitime devam etmiştir. Osmanlı döneminde 350 sene eği-
tim sürmüştür. Akabinde Bosna Avusturya-Macaristan’ın hakimiyeti 
altına girse de, eskisi gibi refah olmasa da, bütün zorluklara rağmen 
medrese eğitimine devam etmiştir. Daha sonra Krallık ve komünist 
dönemi Yugoslavya’sında medrese en büyük zorluklarla karşı karşıya 
kalmıştır. Yaşanan zorlu sürece rağmen medrese ayakta kalmayı ba-
şarabilmiştir. Günümüzde Osmanlı yadigarı olarak eğitimine devam 
eden bu medresede yüzlerce öğrenci okumakta ve Bosna’nın manevi-
yatına katkıda bulunmaktadırlar.

18  Veladzic, İsmet, Karic, Enes, G.B.M. Od Oslobodzenja Do Danas, 450 G. G.H.B.M. u S., 
Sarajevo 1988,  121-127.
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“TAŞA HAYAT VEREN ADAM: MİMAR SİNAN”

ERHAN ÇANAKCI

(Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf Öğ-
rencisi)

 
   
Hayatı

Mimar Sinan, Osmanlı imparatorluğunun en ihtişamlı döneminde 
yaşamış; sadece Türkiye sınırları içerisinde değil Mekke’den Medi-
ne’ye, Mısır’dan Bulgaristan’a uzanan büyük bir coğrafyada örnek-
lerine az rastlanan eserler vermiş dünyanın sayılı yapı ustalarından 
birisidir. Üç padişah döneminde eserler vermiş; 1538’den 1588’e 
kadar tam 50 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başmimarlık 
makamını elinde tutmuştur. Mimar Sinan 16 yy. İslam ve Osmanlı 
mimarisinin simgesi haline gelmiştir.  

 Mimar Sinan’ın hayatına ve eserlerine değinmeden önce küçük 
bir ayrıntı dile getirmek istiyorum. Mimar Sinan ile aynı dönemde ya-
şamış ve ressamlıkta olduğu kadar mimaride de çok büyük yapıtlara 
imza atmış bir başka yapı ustasından, Leonardo da Vinci’den kısaca 
bahsetmek istiyorum. Meşhur İtalyan ressam ve mimarı Leonardo da 
Vinci, Sadrazam Davut Paşa’ya bir mektup yazarak, İstanbul’a ge-
lip, yeni fethedilen bu müstesna şehri camilerle donatmak istediğini 
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bildirmiştir.1 Davut Paşa ve Divan mensubu diğer paşalar bunu İs-
tanbul’un geleceği için hayırlı görerek takdirkâr sözler sarf ederek 
kendisinin İstanbul’a davet edilmesini uygun bulmuşlardır. Durum 
padişah II. Beyazıt’a intikal edilince II. Beyazıt o dönem revaçta olan 
gotik mimari ve kilise mimarisindeki kırık çizgilerini tahayyül eder 
ve Leonardo da Vinci’nin İstanbul’a getirilip burada cami yaptırıl-
masının melez bir mimarinin doğmasına sebep olacağını ve İslam’ın 
ruhuna uygun bir mimari oluşturulmasına tehdit olarak gördüğünden 
düşünüp müsaade etmemiştir.  II. Beyazıt böylelikle geleceği görmüş 
ve İslami mimariye çok sonralardan “Barok Mimari Üslubu” nun ka-
rışmasıyla ortaya çıkmış olan melez ve asaletsiz bir mimarinin doğ-
masına engel olmuştur. Devşirme usulü o döneme kadar sadece Ru-
meli’deki Hıristiyan reâ (teb’a)’dan yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim 
ordunun asker ihtiyacının karşılayabilmek adına Anadolu’daki Hıris-
tiyan teb’anın çocuklarının da devşirilmesini istemiştir.

Kayseri’nin Ağırnas2 Köyü’nde dünyaya gelen Mimar Sinan’ın 
doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle3 beraber kimi kaynaklar-
da 29 Mayıs 1489 olarak anıla gelmiştir. Rum4, Ermeni5 veya Türk6 
olarak doğduğu farklı kaynaklarda zikredilmiştir.7 İlk mimarlık eği-
timini mahir Rum, bir marangoz olan dedesi Toğan Yusuf’tan almış-
tır. Dedesi ile beraber civardaki birçok vilayeti dolaşmış oralardaki 
mimari eserleri incelemiştir. Her gitti yerde onun alakasını celbeden 
mimari eserlerle karşılaşmıştır. Camii, kilise, kale surları, köprü ve 
kervansaray diye ayırt etmeden karşısına çıkan her eseri inceden in-
ceye tetkik etmiştir. Avanos’taki Sarı Han, Aksaray yolu üstündeki 
Alay Hanı ile Malatya yolundaki Karatay Hanı ve Palas Köyü ya-

1  Mısıroğlu, Kadir, Mimar Koca Sinan /İstanbul ,Sebil Yayınevi, 2011.
2  1573 yılında Kıbrıs fethedilince Kayseri halkı Kıbrıs’a sürülmesi ferman olunmuş fakat II. 

Selim Akdağ kadısına Agrianos ve diğer köylerde oturan mimarlarımın başı’nın akrabalarını 
Kıbrısa sürülmek için deftere yazılmış olsalar dahi defterden çıkarınız hükmünü yollamıştır. 
Bu hüküm Sinan’ın bu köyde doğduğunun en büyük kanıtıdır

3  Megaron Dergi, Haziran / Eylül 2012
4  Sinan’ın kökeni İbrahim Hakkı Konyalı’ya göre Rumdur. Konyalı Rumların Agrianosu bırak-

madan önce Taşçıoğlu isimli bir Rum ailesinin Sinan’ın kendi ailesinden geldiğini söylediğini 
anlatır. Sinan’ın köyüne ilişkin belgeler içinde 1584’te yapılan tahrirde köydeki 189 vergi 
mükellefinin sadece beşinin müslüman olduğunu Sinan’ın Kıbrısa sürülmesini engellediği 
Düvenci adını taşıyan 9 hristiyan adının bu tahrirde olduğunu saptar.

5  Encyclopædia Britannica “Sinan” maddesi
6  Sinan, born an Armenian Christian”: Peters, Ralph. Beyond Baghdad. 2005, page 82.
7  Sinan, an Armenian architect”: Chisholm, Hugh. The Encyclopaedia Britannica; A Dictio-

nary of Arts, Sciences, Literature and General Information. 1910, page 426
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kınındaki Sultan Hanı, ayrıca sayısız kümbet, şifahane, kale surları 
O’nun günlerce incelemiş olduğu eserlerdir.8 Mimar Sinan devşirilme 
yaşı geçmiş olmasına rağmen bu üstün vasıfları münasebeti ile 22 
yaşında devşirilmiştir. Mimar Sinan böylelikle Anadolu Hıristiyanla-
rından devşirilenlerin ilki olmuştur. İstanbul’da devşirmelerin her biri 
bir Müslüman ailenin yanına gönderilirken Yusuf Sinan’da Yalova, 
Orhan Gazi arasındaki bir tımarın sahibi olan Davut Ağa’nın çiftli-
ğine gönderilmiştir.9 Türkçe’ ye hâkim oluşu ve İslam dini hakkında 
oldukça bilgili oluşu münasebetiyle aradan iki ay gibi kısa bir müddet 
geçtikten sonra “Acemi Oğlanlar” kışlası kayıt defterine yazıldı. O 
bundan şöyle bahseder: 

“Bu değersiz kul, Sultan Selim Han’ın saltanat bahçesinin dev-
şirmesi olup, Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o 
zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere 
uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. 
Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez 
ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, 
görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman 
padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her sa-
ray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler ka-
parak bilgi, görgümü artırdım. İstanbula dönerek zamanın ileri ge-
lenlerinin hizmetinde çalıştım ve yeniçeri olarak kapıya çıktım.”10 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1521 Belgrat, 1522’de Ro-
dos seferine katıldı. Subaylığa yükseldi. 1526 yılında katıldığı Mo-
haç Seferinden sonra zemberekçibaşı (başteknisyen) oldu.  1529’da 
Viyana, 1529-1532 yılları arasında Alman, 1532-1535 yılları arasın-
da Irak, Bağdat ve Tebriz Seferlerine katıldı. Bu son seferde İbrahim 
Paşa vezir Lütfi Paşa’yı Van Gölü çevresini İranlılardan geri almasına 
memur etti. Lakin karayolu oldukça tehlikeliydi. Yusuf Sinan istedi-
ği malzeme ve yardımcıların verilmesi ile 15 günlük süre zarfında 

8  Mısıroğlu, Kadir, Mimar Koca Sinan /İstanbul: Sebil Yayınevi, 2011.
9  Tezkiretü’l Bünyan ve Tezkiretü’l Ebniye (Yapılar Kitabı)(Mimar Sinan’ın Anıları) -Sinan’ın 

kendi anlatımıyla [[Sai Mustafa Çelebi] yazmıştır TBMM kütüphanesi Bibliografik kayıt (no: 
269170).

10  Tezkiretü’l Bünyan ve Tezkiretü’l Ebniye (Yapılar Kitabı)(Mimar Sinan’ın Anıları) -Sinan’ın 
kendi anlatımıyla [[Sai Mustafa Çelebi] yazmıştır TBMM kütüphanesi Bibliografik kayıt (no: 
269170).
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3 adet kadırga tipi gemi inşa etmiş ve bunların içine top ve tüfekte 
yerleştirmişti. Bu gemilerin kaptanlığı da Yusuf Sinan’a bırakıldı. Bu 
başarıdan sonra kendisine Haseki unvanı verildi. 1536’da Pulya Se-
ferine katıldı. 1538’de yer aldığı Moldovya Seferi sırasında sık sık 
taşkınlarla iki kenarını her mevsimde bataklık haline getirmekte olan 
Prut nehrini geçmek için köprü yapılması görevi ona verildi. Dina-
mitle patlattığı kaya parçalarını döşemek suretiyle bataklığın büyük 
kısmını geçilebilir bir yol haline getirdikten sonra köprünün inşasına 
başladı. 15 gün gibi kısa bir süre zarfında köprüyü bitirdi. Bu başarı 
Yusuf Sinan’ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Hem Lütfi Paşa 
hem de padişah nezdinde büyük itibar kazanan Yusuf Sinan bu sıra-
da 48 yaşındaydı. Orduya katıldığı 1517 yılından beri yapılan bütün 
savaşlara iştirak etmiş ve büyük yararlar sağlanmıştır. Buğdan Seferi 
sonrasında Ayas Paşa vefat etti. Padişah Ayas Paşa’ya şanına layık bir 
türbe yapma görevini Yusuf Sinan’a verdi. Yapılan türbe çok beğeni-
lince vefat eden Acem Ali’nin yerine baş mimar olarak tayin edildi. 
O artık Yusuf Sinan değil, “Ser-mimaran-ı hassa” olarak anılacak ve 
yaşayacağı 50 sene zarfında Osmanlı ülkesini mimari şaheserlerle do-
natacak ve bu meslekte zirve teşkil edecekti. 

Kanuni Sultan Süleyman eşi, Hürrem Sultan adına içerisinde ca-
mii, medresesi, çocuk mektebi, imaret ve darüşşifasıyla bir külliye 
yapmasını istedi. Bu Mimar Sinan’ın bu denli teferruatlı ilk eseri ola-
caktı. O zaman Avrat Pazarı denilen semtte 1539 yılı yazında inşaata 
başlandı. Camii, medresesi, çocuk mektebi, imaret ve darüşşifasıyla 
bu muazzam külliye artık ortaya çıkmaya başlayan Osmanlı mimari 
sanatının özellikleri kadar Sinan’a has birçok yenilikte ihtiva ediyor-
du. Camii 11,30 metre çapındaki bir kubbe ile son cemaat yerini örten 
beş kubbeden oluşuyordu. Medrese üç yanı odalarla çevrili bir avlu-
dan oluşmaktaydı. O’nun yanındaki Sıbyan Mektebi ise kare planlı 
olup revakların taşıdığı üstü örtülü yarı açık, çocuk ruhiyatına en uy-
gun bir üslupla inşa edilmişti. Mihrima Sultan’ın isteğiyle Üsküdar 
sahilinde Mihriman Külliyesi için 1542 yılının baharında büyük bir 
merasimle inşaata başlandı.  Mihriman Külliyesinin bitmek üzere ol-
duğu 1543 yılı başlarında Şehzade Mehmet henüz 21 yaşında vefat 
etti. Onun bu ani vefatına Kanuni Sultan Süleyman Mimar’a Fatih 
Camii ile Ayasofya arasına Şehzade Mehmet namına bir cami ve tür-
be yapılmasını emretti. Türbe sekizgen olarak inşa edilmiş ve üzeri 
tek bir kubbeyle örülmüştü. Düz saçaklı revaklı bir girişi vardı. Bu 
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külliyeni inşasında Sinan’ın o engin dehasını aksettiren ayrıntılarla 
doluydu. Mesela Sinan, Şehzade Camii’nde akustik ve hava sirkülâs-
yonunu öyle güzel düzenlenmişti ki, yere yakın bir yerden baca ağzı 
gibi boşluk bırakılmış mumla aydınlanan caminin isini bir baca gibi 
yükseltiyor ve bu is mürekkep yapımında kullanılmak üzere dışarıda 
“is odası” denilen bir bölmede toplanıyordu. Dönemin en kaliteli mü-
rekkepleri burada üretiliyordu. 

 Ayrıca cami tabanında kavisli suyolları yapılmıştı. Burası yazın 
serin, kışın sıcak su dolaştırılarak bu günkü zemin kaloriferi gibi ya-
zın serinleme kışın ise ısıtma sağlanıyordu. Külliye 1548 yılında bü-
yük bir merasimle açıldı.

Genç yaşta ölen Şehzade Mehmet adına yaptırılan külliye biter 
bitmez Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan’ı huzuruna celb ettirip 
ona bu sefer kendi adına oğlununkinden daha muhteşem bir külliye 
inşası talimatını verdi. Mimar Sinan, Şehzade Külliyesini inşa eder-
ken en seçkin sanatkârlardan müteşekkil geniş bir kadro kurmuştu. 
Hassa Mimarlı Dairesi, dönemin en kabiliyetli mimar, neccar, hattat, 
taş işlemecisi ve tezyinatçılarla devletin en kalabalık dairelerinden 
biri haline gelmişti. Mesela Hattat Karahisari ve O’nun talebesi olan 
Hasan Çelebi ile çini tezyinatçısı olan Kara Memi bu kadroda yer alan 
ve sanatlarının zirvesinde olan kimselerdi. Mimar Sinan kısa sürede 
çalışmalara başladı. Külliyenin planı üzerine aylarca titizlikle çalıştı. 
O sırada Gülruh adındaki ilk hanımı ile evlenmiş, O’ndan Mehmet 
adında bir evladı dünyaya gelmişti. Uzun zaman geçmesine rağmen 
külliyede işler hayli ağır ilerliyordu. Yedi seneye yakın bir zaman 
geçtiği halde hâlâ bitirilememişti. Külliyenin birçok eksikliği vardı.

 Kanuni Sultan Süleyman yaptırmakta olduğu cami-i şerifin ge-
cikmesinden dolayı kızgın olduğu zamanlardan bir gün aniden inşaatı 
kontrol için geldiğinde Mimar Sinan’ı mihrapta oturmuş nargile tüttü-
rürken görür. Oysaki Mimar Sinan’ın içtiği nargilede tömbeki yoktu. 
O sadece şişedeki suyu fokurdatmakta, kapı eşiğine kulağını dayayan 
yardımcılarına nargilen fokurdamasını dinleterek camiinin akustiği-
ni kontrol etmekteydi. Bu akustiği takviye için kubbenin eteklerine 
içi boş küpler yerleştirmişti. Ayrıca tül kese içinde muhafaza edilen 
deve kuşu yumurtaları kubbenin kenarlarına konmuş ve bu sayede 53 
metre yüksekliğinde ve çapı 26,5 metre olan kubbenin örümcek ağ-
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larıyla kaplanmasını engellemişti. Kanuni Sultan Süleyman “Onuncu 
Osmanlı Padişahı” olduğundan 4 zarif minareye tam 10 adet şerefe 
kondurdu. Mimar Sinan yerden kubbeye doğru iki yandan birer çizgi 
çekildiğinde oluşacak olan açıyı 52 derece olarak hesaplamıştı. Bir 
insan eline bir avuç kum alıpta bunu yavaşça yere boşalttığında bu 
kum yer çekimi etkisiyle zeminle piramidin tepe noktası arasında 52 
derecelik bir açı oluşur ki bu binaya depreme karşı mukavemet ka-
zandıran diğer bir husustur. Planladığı cami, zeminden itibaren tedri-
cen yükselerek ana kubbeye ulaşmaktaydı ki, bu “kesretten vahdete 
ve vahdetten kesrete” intikalin ifadesi olarak kabul ediliyordu. Mimar 
Sinan’ın Sâî Çelebi’ye söyleyip yazdırdığı “Tezkeretü’l-Bünyan”da 
Süleymaniye Câmi-i Şerifi hakkında bahsedilmektedir.

 Buna göre minare ve kubbe ölçüleri incelenince; 4 minarenin 
kürsüleriyle beraber olan toplam ölçülerine, ebced hesabıyla “Cihân 
Yâr” (4 büyük halife) kelimesin karşılığı olan “420 arşı” rakamı elde 
edilir. 112 arşın olan kubbe çevresinin dörde bölünen her bir kısmı-
nın değer 28’dir ki, bu ebced hesabıyla “Habib” (sevgili) kelimesine 
tekabül eder. Minarenin görünen silûeti, kürsü üstünden aleme kadar-
dır. Görüne silûetlerin mesafeleri kubbeye yakın minarelerinde olmak 
üzere “Muhammed” isminin karşılığı olan “92” arşındır. Avlunun kö-
şelerinde yer alan minarelerindeki bu ölçü ise “Allah” isminin karşılı-
ğı olan “66” arşındır. Aynı şekilde  “Lâle” kelimesinin ebced karşılığı 
“66” olduğundan lale motifi Osmanlı eserlerinde çokça kullanılmıştır. 
Mimar Sinan, aynı eserinde bu ölçüleri ve ifade ettikleri manaları ay-
rıntılarıyla işlemiştir.11   

Mimar Sinan, Süleymaniye’de sütunların yüksekliğinde ve birçok 
yerinde bina yüksekliğine göre hep aynı oranı sabitlemişti. Bu oran 
1,618’dir ki buna “ilahi rakam” veya “altın oran” denilir.  Mimar Si-
nan’ın bu külliyeyi iki ay zarfında bitirme sözü vermesi, O’nun cinnet 
getirdiğine yorumlandı. İki ay sonunda külliye bitince herkes endişe-
lerin ne kadar yersiz olduğunu anladı.

11  Sai Mustafa Çelebi, (haz.:Develi, Samih Rifat) Yapılar Kitabı (Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül 
Ebniye, Mimar Sinan’ın Anıları, tıpkıbasım, çevriyazı, eleştirel basım Hayati , Koçbank Y., 
İstanbul 2002.
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 Süleymaniye Külliyesi’nin bitmesinden sonra Kanuni Sultan Sü-
leyman vaktiyle Halife Harunüreşid’in hanımı Zübeyde Hanım tara-
fından Bağdat’tan Arafat’a kadar getirttiği suyun kanalları zamanla 
bozulduğu için bunları yenilemek ve Kabe-i Muazzama’nın revakla-
rını tamir ettirmek maksadıyla Mimar Sinan’ı görevlendirdi. Mimar 
Sinan kısa sürede hazırlanan “Sürre Alayı” ile Hicaz yoluna koyul-
du. Mekke’de bir umre yaptıktan sonra revakların tamirine başladı. 
Her taşın, gusül abdestli olarak ve besmele ile yerine konulması şartı 
ile Kabe’nin etrafını çepeçevre revaklarla kuşattı. Kabe’den yüksek 
hiçbir kubbe inşa etmediği gibi her cihete yerleştirdiği minarelerin 
şerefelerini de Kabe’den alçak bir seviyede tutarak inşaatı hac mevsi-
minden iki ay önce bitirdi. Medine’ye gitti.  Medine’de umuma açık 
bir hamam olmadığını görerek Harem-i Şerif etrafında uygun bir arsa 
seçti derhal işe koyularak iki ay zarfında burada İstanbul usulü bir ha-
mam inşa etti. Bu süre zarfında hac vazifesini üç defa yerine getirdi. 
İstanbul’a döndükten sonra nüfuzu gittikçe artan şehrin su ihtiyacını 
su kemerleri yaptı. Böylece İstanbul’un su ihtiyacını karşıladı. 

 Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatından sonra yerine oğlu II. Sul-
tan Selim geçti. İlk hanımı Gülşah’ın vefatından sonra Mihri adındaki 
genç bir kadınla evlendi. Bu yeni evlilikten Ümmîhan ve Neslihan 
adında iki kızı daha oldu. 

II. Selim’in isteğiyle 1568 tarihinde Edirne’de Selimiye Camii’nin 
inşaatına başladı. 1573 yılında hizmete açılan bu şaheserin bitimin-
den kısa bir süre sonra 2. Selim vefat etmiş, bu suretle oğlu 3. Murat 
yerine geçti. 

III. Murat ile beraber dördüncü padişah devrini idrak eden Mimar 
Sinan için bu dönem oldukça durağan geçti. Birkaç ehemmiyetsiz 
köprü dışında iş verilmedi. Bu durağan süreci dostu Sâi Çelebi’ye 
eser yazdırmakla değerlendirdi. Mimar Sinan söyledi, Sâi Çelebi yaz-
dı. Bir hafta kadar süren çalışmalar neticesinde “Tezkire-tül Bünyan” 
isimli eser ortaya çıktı. Bu eser, Mimar Sinan’ın Ağırnos Köyü’nden 
devşirilmesinden başlayarak O’nun hayatını anlatmaktaydı. Aradan 
birkaç ay geçtikten sonra Mimar Sinan Sâi Çelebi’ye inşa ettiği eser-
lerle ilgili diğer bazı malumatı da dikte ettirip yazdırmak istediğini 
bildirdi. Bu yeni çalışma neticesinde “Tezkire-tül Ebniye” isimli eser 
ortaya çıktı. 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 489

Bu eserde nasıl devşirildiğini, Yeniçeri olup katıldığı seferleri, el-
lili yaşlarda Mimarbaşı oluşunu anlattı. Seksene varan camii şerif, 
400’den fazla mescit, 60 yerde medrese, 31 yerde saray, 19 türbe, 7 
dârülkurrâ, 17 imâret,3 dârüşşifâ, 11 köprü, 15 su yolu kemerleri, 6 
mahsen, 19 han 33 hamam bina ettiğini bildirdi. 

O sırada Ahmet Ağa, Kemaleddin, Davud Ağa, Yetim Ali Baba, 
Genç Sinan, Yusuf gibi talebeler yetiştirmiş ve bunlarda eserler ver-
meye başlamıştı ki; daha sonra İstanbul’da “Sultan Ahmed Camii” ile 
Hindistan’ın Agra Şehri’ndeki “Tac Mahal” onun talebeleri tarafından 
Medeniyet Tarihi’nde birer şaheser olarak hediye edilmiş olacaklardı.

1588 yılı baharında artık “Koca” sıfatıyla anıla Mimar Sinan iyice 
hastalandı ve kısa süre sonra vefat etti. Naaşı Süleymâniye’nin bir 
köşesinde daha evvel bizzat hazırladığı mütevazi türbeye defnedildi. 

Mimarlık Anlayışı

Yapıtlarında, güzellik ve işlev kavramlarını birleştirerek, mühen-
dislik tekniğinin yaratıcılığını, sanatçı beğenisiyle birleştirip özgün 
yapılar ortaya koymuştur. Ancak bu yapıtlarda işlevi, estetiğin ardına 
gizleyen bir sanatçı anlayışı egemendir. Böylece, plastik değerleri ön 
plana çıkarmış özellikle, yaptığı binalarda genişlik duygusu yaratmak 
amacıyla kare, altıgen ve sekizgen planlar kullanmıştır. Bu binalarda-
ki birbirleriyle uyumlu olarak kullanılan mimarlık öğeleri, bir görkem 
duygusu yaratacak biçimde düzenlenmiştir. Kubbeyi taşıyan payele-
rin ince görünmesini sağlamak üzere hücre ve panolar kullanmış, sü-
tun başlıkları mukarnaslarla süslenmiştir. Sinan’ın yapıları mimarlık 
bakımından olduğu kadar mühendislik bakımından da önem taşır. 
Bu nedenle “ser mimârân-ı cihan ve mühendisân-ı devran dünyada-
ki mimarların ve zaman içindeki mühendislerin başı” diye anılmıştır. 
Yapılarının çoğunun 400 yıl sonra bile ayakta duruyor, hatta kullanı-
lıyor olması, onların taşıyıcı sistemlerine olduğu kadar temellerine de 
özen gösterilmiş olmasındandır. Sinan’ın mühendis yanı su yollarıyla 
köprülerinde ortaya çıkar. Bunlarda zamanının sahip olduğu tüm mü-
hendislik bilgilerini uygulamış, hatta kimi zaman onları aşan, ileri 
götüren tasarımlar gerçekleştirmiştir. Süleymaniye Külliye’sine 53 
milyon akçe harcanırken Kırkçeşme yapılarına 43 milyon akçe har-
canmış olması da zamanında bunlara verilen önemin bir başka göster-
gesidir. Sinan, köprülerini de en az öteki yapıtları kadar önemsemiş, 
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toplam uzunluğu 635,5 m’yi bulan Büyükçekmece Köprüsü ile sağ-
lam olduğu kadar güzel de olan bir yapıt diye övünmüştür. En geniş 
açıklığı örtecek kubbeyi, en ince ve uzun minareyi araştırmak, böyle 
bir minaredeki şerefelere birbirleriyle kesişmeyen üç merdivenle çık-
mayı denemek, bu mühendislik dehasının yaratıcılığını ortaya koyan 
örneklerdir.

Mimarlık, kimi zaman, içinden çıktığı toplumun genel yapısıyla 
uyum içinde olan bir bütünlüğe erişir. Bu, kendi gününün gereksin-
melerini kendi olanaklarıyla karşılayan, ama geçmişin deneyim ve 
anılarını da içeren bir bireşimdir. Yapı gereçleri, yapım yöntemleri, 
elde edilen biçimlerle ve onlar da yerel-iklimsel koşullarla uyum için-
dedirler. Bunları birbirlerinden ve içinde bulundukları toplumsal ko-
şullardan soyutlamak olanaksızdır. Ortaya çıkan biçimler toplumun 
büyük bir çoğunluğunca benimsenen simgelere dönüşür.  Toplumu 
neredeyse yapılarıyla özdeşleştirmek olasıdır. Bu yalnız belli bir yere 
ve çağa özgü, başka bir benzeri olmayan bir mimarlık demektir. İşte 
Mimar Sinan böyle bir süreç içinde yer almaktadır. Tek tek yapıtla-
rından çok, mimarlığı uyumlu ve kendi içinde tutarlı bir bireşime gö-
türme yolundaki çalışmalarıyla önem taşır. Osmanlı-Türk mimarlığı 
onunla birlikte bireşim sürecini tamamlamış, arayış aşamasından kla-
sik dönemine geçmiştir. Bu geçiş, biçim olarak kubbeyi, düzenleme 
ilkesi olarak da merkezi planlı yapıyı anıtsal bir mimarlığın en önemli 
öğesi olan kubbeyi ve ona bağlı taşıyıcılar sistemini en yalın ve açık 
biçimde kullanıp onu anıtsal mimarlık düzenlemelerinin çekirdeği 
durumuna getirmek Osmanlı-Türk mimarlığının dünya mimarlığı-
na bir katkısıdır. Böylece hem Doğu, hem Batı ile ilişki içinde olan, 
Anadolu ve Akdeniz kültürlerine sahip çıkan bir Osmanlı- Türk İslam 
mimarlık bileşimi ortaya çıkmıştır. Bu, yapıya katkıda bulunan öteki 
sanatları da etkilemiş, imparatorluğun her yerindeki yapı eylemleri 
için yol gösterici olmuştur.
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Elif ASLANDOĞDU

Sayın Çanakçı’ya tebliğlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 6. 
Oturumun burada sonuna geldik. Şimdi müzakere kısmına geçiyoruz. 
İlk üç tebliği müzakere etmek üzere araştırma görevlisi Sema Çevi-
rici’yi kürsüye davet ediyorum. Kendisi Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi ve 
İLAMER Hadis Araştırma Grubu mezunudur. Sözü kendisine bırakı-
yorum.
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VI. OTURUM: Müzakere

Sema ÇEVİRİCİ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Yüksek 
Lisans Öğrencisi ve İLAMER Hadis Araştırma Grubu Mezunu)

Muhterem hocalarım ve kıymetli misafirler, bugün üçüncüsü icra 
edilen İLAMER öğrenci sempozyumunda bizleri yeniden bir araya 
getiren hocalarımıza teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. 
Şahsıma tevdî edilen müzakere görevine geçmeden önce böylesine 
kıymeti haiz tebliğlerle bizleri aydınlatan buradaki arkadaşlarımız 
nezdinde tüm tebliğci arkadaşları tebrik ve takdir ediyorum. Başa-
rılarının devamını diliyorum. Şimdi zaman sıkıntısı sebebiyle tebliğ 
sahipleri bazı önemli pasajları es geçmek zorunda kaldılar. Fakat ben 
tebliğ metnini baz alarak müzakereme devam edeceğim. Sıralamayı 
takip edecek olursak ilk önce Sayın Demirbilek’in tebliğiyle başla-
mak istiyorum. Altı noktada ben değerlendirmemi yapacağım. Teb-
liğin formatına ilişkin birkaç hususa değinmek istiyorum. Tebliğde 
konu çok güzel ve anlaşılır bir tasnife tâbî tutulmuş. İki ana dönem ve 
dönemlerin ana karakteristiklerinden söz edilerek dönemin öne çıkan 
eserleri verilmiş. Ve yer yer değerlendirmelerin yapılması konunun 
açık ve anlaşır olmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca kronolojik sıranın 
gözetilmesi de konunun tarihsel süreç içerisinde nasıl bir dönüşüm 
geçirdiği hakkında bizlere bilgi vermiştir. İkinci nokta Sayın Demir-
bilek’in yaptığı iktibaslarla ilgili… Kanaatimce bazen yaptığımız 
alıntılar bizim düşünce yapımızı ele veren ipuçları barındırabiliyor. 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları III 493

Dolayısıyla tebliğ sahibinin yaptığı bazı alıntılardan kendi düşünce 
yapısının izlerini sürmem zor olmadı diyebilirim. Buna aşağıda te-
mas edeceğim hususlarla biraz daha açıklık getireceğim. Bir diğer 
nokta tebliğde makalat yazıcılığının genel olarak iki tutumundan 
bahsedildi. Birincisi 73 fırka hadisini baz alarak bu şekilde fırkaları 
tasnife tabi tutanlar ikincisi de bu tasnife eleştirel yaklaşanlar. Fakat 
yine de Demirbilek baskın olanın hadisin merkeze alınıp tasnif ya-
panlar olduğunu ifade etti. Ve ayrıca fırkaların tasnifinde dışlayıcı ve 
reddiyeci bir üslubun da olduğunu söyledi. Kanaatimce bu çok tabi 
bir durum. Neden diyecek olursanız 73 fırka hadisi kendi bünyesinde 
bu dışlayıcı üslubu barındırmaktadır. Yani dolayısıyla bu hadisi baz 
alarak fırkaları tasnif ve tedvine tabi tutanlar diyelim bunlar bu dış-
layıcı üslubu zaten rivayetin içeriğinden almaktadırlar. Dolayısıyla 
bu rivayet merkezli tasnif metodu fırka-i Naciye dışındakileri öte-
kileştirecek ve kendi kurtuluşunu bu fırkaların bidatçi kimliğinden 
gerçekleştirecektir. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa iki yıl önce Çan-
kırı’da bir hadis sempozyumundaydım. Orada Şuayb Arnavut Hoca 
da bu 73 fırka hadisinin sıhhati konusunda bazı endişeleri olduğunu 
ifade etmişti. Fakat demişti böyle bir hadisin varlığını kabul eder-
sek ben bu 73 fırkanın ehli sünnet fırkaları dışında kalan fırkalara 
tekabül ettiğine inanıyorum, dedi. Bu da çok ilginç gelmişti bana. 
Bir diğer nokta da mezheplerin ehli sünnete yakınlık ve uzaklıkla-
rına göre değerlendirilmesi demiş sayın Demirbilek tebliğinde. İla-
mer’in ilk öğrenci sempozyumunda hazırladığım bir tebliğ sebebiyle 
makalat eserlerine biraz bakma imkanına kavuşmuştum. Orada bana 
ilginç gelen Cürcani’nin Tarifat adlı eserinde Ehl-i Ehva maddesiy-
di. Cürcani Tarifat’ında ehl-i ehvayı yine ehl-i sünnet kavramından 
yola çıkarak tanımlıyordu. Ona göre ehl-i ehva itikatları ehl-i sünnet 
gibi olmayan Mürcie, Kaderiye vb. fırkalardır. Bunlar da 72 fırka-
ya tekabül etmektedir. Yani hep tanımlamalar ehl-i sünnet üzerinde 
gerçekleşmekteydi. Bu da benim ilgimi çekmişti. Bir diğer nokta da 
yine Sayın Demirbilek’in mezheplerin isimlendirilmesinde aşağılama 
kastını barındıran bir üslup belirlendiğini söylemesiydi. Açıkçası bu 
dışlayıcı üslubun biraz da rivayet malzememizden kaynaklandığını 
ya da beslendiğini düşünüyorum. Zira rivayet malzememiz buna ör-
nek teşkil edecek birçok örneklerle dolu. Mesela Ebu Davud’da ge-
çen, Kaderiye bu ümmetin Mecusileridir, ya da Tirmizi’de geçen, üm-
metimden iki sınıf vardır. Bunların İslam’dan nasibi yoktur. Bunlar 
Mürcie ve Kaderiye’dir, tarzında gelen haberler bu nevidendir. Dola-
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yısıyla böyle bir algıdan beslenen düşünce yapısı aşağılama üslubunu 
da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Altıncı ve son nokta 
da Sayın Demirbilek Osmanlı’da dinin siyasi meşruiyet aracı olarak 
kullanıldığını söyledi. Bence bu çok genelleyici bir cümleydi. Zaten 
biz 7 asırlık bir zaman diliminden söz ediyoruz. Böylesi genellemeci 
yargılardan biraz uzak kalınması kanaatindeyim. Sayın Demirbilek’e 
yine de emek mahsulü olan çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. 
Metindeki imla hataları yeniden redakte edilip gözden geçirilirse teb-
liğ formatına daha uygun bir görünüm arz edecektir. 

İkinci tebliğci Oskanbay Zuuriddinov, Manas destanında İslam’a 
davet yöntemi adlı konuyu sundu. Bu tebliğci ile ilgili olarak birkaç 
konuya değineceğim. Tebliğde ilk olarak gördüğüm bir metot ve siste-
matiğin olmayışıdır. Bunu üzülerek söylemek istiyorum. Birinci teb-
liğde bunu gördüm ikincide göremedim. İleri sürülecek tezin amacı-
nı, metodunu okuyucuya sunma açısından giriş bölümünün olmaması 
ve tebliğ sahibinin ulaştığı sonuçların ifade edileceği sonuç bölümü-
nün zayıf olması da bu tebliğde görülen en önemli eksikliklerdendir. 
İkinci nokta tebliğ konusuna bir hazırlık olarak Manas destanının ana 
konularından bahsedilebilirdi. Manas destanının sözlü kültür açısın-
dan önemine vurgu yapılabilirdi. Doğrudan konuya girmesi kanaa-
timce formata uygun olmamıştır. Bir diğer sıkıntı da kaynak eksikli-
ği, yetersizliğiydi. Tebliğde kullanılan kaynaklar çok sınırlıydı. Öyle 
zannediyorum ki kadim Kırgız ruhunun zirvesi olan ve manzum bir 
kahramanlık destanı olan bu destan hakkında, bu destan üzerine pek 
çok çalışma yapılmıştır, yapılmaktadır. Bunlardan faydalanılabilirdi. 
Mesela Prof. Dr. Zeyneş İsmail’in Manas Ruhu adlı çalışması bun-
lardan biridir. Doç. Dr. İsa Özkan’ın Manas Destanı ve Etkileri gibi 
çalışmalar bu noktada tebliğinize katkıda bulunabilirdi diye düşünü-
yorum. Bir diğer nokta da tebliğde rivayetçi bir üsluptan ziyade bence 
konu edinilmek istenen temalar, olgu ve olaylar kendi düşüncenizle 
sentezlenerek bizlere sunulsa daha iyi olurdu kanaatindeyim. Son ola-
rak tebliğin başlığıyla içeriğinin biraz örtüşmediğini düşünüyorum. 
Konu başlıkları okuyucu yönlendiriyor –bilirsiniz- ben de ilk konu 
başlığını gördüğümde satır aralarında doğrudan İslam’a davet yönte-
minin olacağı izlenimi oluşmuştu. Yer yer bu olsa da başlığın içerikle 
çok örtüşmediği kanaatindeyim. Zira tebliğ temaları Manas’ın Allah’ı 
öğrenmesi, Peygamberin dine daveti, cennet, cehennem, ahiret vur-
gusu gibi muhtelif temalardan oluşmaktadır. Naçizane fikrim tebliğ 
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başlığının Manas destanında görülen İslami unsurlar şeklinde olma-
sıdır. Son olarak bu tebliğde de matbu hale gelmeden önce bazı imla 
hatalarının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine de kendisine 
teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Son tebliğe geçmeden önce bir konuyu hocalarımın huzurunda 
dile getirmek istiyorum. Şimdiye kadar hep dinleyici olarak katıldı-
ğım sempozyumlarda müzakerecilerin hep yakındığı bir husus vardı. 
Müzakerecilere tebliğlerin ulaşmaması noktasındaydı. Ben de Sayın 
Beder’in tebliğinde bunu yaşadım. Aynı dertten muzdarip olarak çık-
tığım için üzgünüm. Ne yazık ki Beder’in tebliğine iki saat önce ula-
şabildim. Söz konusu tebliğin içeriği ile ilgili müktesebatım sınırlı 
olduğu için tebliğin içeriğine yönelik tafsilatlı bir açıklama yapama-
yacağım için şimdiden özür diliyorum. Fakat görebildiğim kadarıyla 
bu tebliğde de dipnot, giriş, sonuç gibi kısımlar eksik. Gerçi kendisi 
bunun matbu hale gelmeden önce düzeltileceği konusunu söyledi. 
Ben hepinize teşekkür ediyorum; beni sabırla dinlediğiniz için. Yine 
bütün tebliğci arkadaşlara teşekkür ediyorum emek mahsulü çalışma-
larından dolayı. Sempozyumun devam etmesini diliyorum. Başarılar 
diliyorum. Teşekkürler.

Elif ASLANDOĞDU

Sayın Çevirici’ye aydınlatıcı müzakerelerinden ötürü teşekkür 
ediyoruz. Diğer üç tebliği müzakere etmek üzere Sayın İlyas Mif-
tahov’u kürsüye davet ediyorum. Kendisi Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora öğrencisidir. 
Buyurun.
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İlyas MİFTAHOV

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı 
Doktora Öğrencisi)

Bismillahirrahmanirrahim. Sayın hocalar, değerli misafirler ve öğ-
renciler. 

Hepinize merhabalar. İlk olarak ben yabancı olduğum için konuş-
mamdaki hatalardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Lütfen mazur 
görün. Benim konuşmam fazla uzun sürmeyecek zaten iki gün içeri-
sinde baya bilgi dinleyerek yorulmuşsunuzdur. Ben fazla zamanınızı 
almayacağım. Önce birkaç cümleyle bu yapılan çalışmaya değinmek 
istiyorum. Benim fikrime göre öğrencilere yönelik böyle sempozyum 
yapılması burada konuşma yapan arkadaşların gelecekteki akademik 
çalışmaları için çok önemlidir. Çünkü burada insanların önüne çıkıp 
bir konuşma yaparak, bir tebliğ hazırlayarak öğrenciler önünde ders 
verme tecrübesi de kazanmış oluyorlar. Eğitim almak bir tecrübe 
olursa onu başkalarının karşısına çıkıp anlatmak ayrı bir tecrübedir. 
Ben de burada bulunmaktan baya bir tecrübe kazandığımı düşünüyo-
rum. Bu nedenle bu sempozyumu düzenleyenlere, emeği geçenlere 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 

Benim müzakeresini yapacağım tebliğlerden birincisi Abdulkadir 
Slk arkadaşımızın Kosova’da var olan ve yok olan Osmanlı eserle-
ri. Benim düşünceme göre 5 asırdan fazla bir zamanda ortaya çıkan 
kültür mirasını 15 dakikada ortaya koymak zor olsa gerek. Bu konu 
tek başına ayrı bir konferans konusu da olabilir diye düşünmekte-
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yim. Ama Abdulkadir kardeşimiz yine de bizlere bu kültür mirası-
nın önemli unsurlarından bahsetti. Bu eserlerin tarihinden ve bugün 
ayakta olanların durumundan ve hala kullanılmakta olduklarından 
bahsederek bizleri bilgilendirdi. Tebliğin başlığı metne uymaktadır. 
Tebliğ giriş ve başlıklar açısından metoda uygun olarak çalışılmıştır. 
Dil ve yöntem benim bildiğim kadarıyla gayet akıcı ve anlaşılır bir 
dille yazılmıştır. Kullanılan kaynakların çoğu Türkçe kaynaklar ol-
muştur. Eğer kullandığı kaynaklar arasında daha çok kendi memleke-
tinde konuşulan dilde kaynakları kullanmış olsaydı bize bilgi kazan-
dırması açısından daha faydalı olacağını düşünmekteyim. Dipnotların 
kullanılmasına dikkat edilmiştir. Kendisine verdiği emekten dolayı 
teşekkür ederim. 

İkinci olarak Marzuk Grabus arkadaşımızın çalıştığı Gazi Hüsrev 
Bey Medresesi adlı tebliğ oldu. Bana göre tebliğin hem konusu hem de 
içeriği gayet başarılıydı. Konunun sınırlandırılması ve böyle bir süre 
içinde anlatılması açısından konu iyi bir şekilde işlenmiştir diye düşü-
nüyorum. Arkadaşımızın yaptığı konuşma sayesinde Osmanlı kültür 
mirasının güzel bir örneği hakkında ayrıntılı bilgi almış bulunuyoruz. 
Konuşmada medresenin yapılış tarihinden günümüze kadarki tarihi 
ve medresenin adı olarak anılan Gazi Hüsrev Bey hakkında bilgiler 
verilmişti. Özellikle de burada benim ilgimi çeken hususlardan biri de 
bu medresede okutulan ders –tabi ki burada yetişmedi ama- bana gön-
derdiği tebliğde ders programları da geçiyor. Orada 970’li senelerden 
sonra bu medresede Türk dilinin de okutulmaya başlaması hususu be-
nim dikkatimi çekti. Tebliğde giriş ve sonuç bölümlerine de dikkat 
edilmiştir. Dipnot uygun şekilde kullanılmıştır. Kaynaklar açısından 
daha çok Boşnakça kaynaklar kullanmıştır. Böylece çalışmanın de-
ğerini daha da artırmıştır. Yaptığı çalışma ve verdiği emekten dolayı 
arkadaşımıza çok teşekkür ederim.

Bu iki arkadaşımızın çalışmalarında kendi ülkelerindeki Osman-
lının mimari eserlerinden bahsettiler. Gördüğümüz gibi Osmanlılar 
Anadolu’da hangi eserler tesis ettiyse Balkanlarda da aynı tesisleri 
inşa etmişlerdir. İşin ilginç ve güzel olan yönü ise Osmanlı idaresini 
bitmesinin üzerinde Bosna’da 130 sene Kosova’da 100 sene geçme-
sine rağmen bu anlattıkları Osmanlı mirasının yaşamakta olduğu ve 
onların bu mirasa sahip çıkmalarıdır. Alanım her ne kadar İslam tari-
hi olsa da Balkanlarla ilgili bir araştırmam söz konusu olmadığı için 
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Abdulkadir ve Merzuk arkadaşlarımın tebliğleri hakkında daha fazla 
değerlendirme yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu konularda 
onların –o coğrafyada yaşayan ve yetişen, o dili konuşan, o kaynak-
lara vakıf olan birileri olarak- benden daha iyi olduklarına eminim. 

Maalesef önce de bahsedildiği gibi üçüncü tebliğ bana ulaşmadı. 
Ben de sadece burada duymuş oluyorum. Bu arkadaşımız da Osman-
lının muhteşem yüzyılında yaşayan ve büyük eserler inşa eden bir 
önemli şahsından bahsetti. Burada benim dikkat ettiğim şey Mimar 
Sinan’ın hayatı hakkında konuşurken onun bir Türk, Ermeni ya da 
Rum kökenli olduğu hakkındaki görüş. Türk kaynaklarında genelde 
onu Türk, Ermeni ya da Rum kökenli olduğu geçmektedir. Benim 
baktığım Rusça kaynaklarda, makalelerde onun Rus, Ermeni ya da 
Ortodoks bir Rum ailesinden olduğu yönünde bilgi verilmektedir. Ve 
kendi adının da Yosif olduğu ve devşirme olarak ailesinden alındığı 
hakkında bilgi veriliyor. Bu arkadaşımız da Mimar Sinan’ın hayatı 
hakkında tarihten bugüne kadar eserleri hakkında bizi bilgilendirdi. 
Ama metni görmediğim için hangi kaynakları kullanmış, dipnotlar. 
Onlar hakkında bir şey diyemeyeceğim. Ona da bu verdiği emeğin-
den dolayı teşekkür ederim. Bu tebliğleri hazırlayan arkadaşlara gele-
cek akademik hayatlarında başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum.

Elif ASLANDOĞDU

Sayın Miftahov’a tebliğcilerimiz için son derece faydalı olan bu 
müzakerelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Müzakerelerden sonra 
son oturumu burada kapatıyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür 
ederiz. 
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DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

Değerli meslektaşlarım, kıymetli genç araştırmacılar, sevgili öğ-
renciler;

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Çok başarılı, güzel geçtiğini 
zannettiğim bu sempozyumu ne yazık ki değişik programlardan do-
layı takip edemedim. Çok istediğim halde takip edemedim. Şu anda 
bir toplantıdan izin alarak huzurlarınızdayım. Tebliğlerin birçoğunu 
kaçırdık. Ama inşallah bildiri kitabı olarak basılması gibi bir imkanı-
mız var. Özellikle bu Bosna Hersek’te Gazi Hüsrev Bey medresesi, 
Kosova’da ne vardı ne yoktu bunları inşallah kitaptan okuyacağım. 
Birçok şeyi kaçırdığımın farkındayım. Bugün çok uzun konuşmaya-
cağım. Çünkü geçen sene kitaba baktım. En uzun ben konuşmuşum. 
Sayfalarca konuşmuşum. Orayı okursanız ne diyeceğimi anlarsınız. 
Sadece aldığım bir iki not var burada. Programa bakarak biraz de-
vam edeyim. Aslında oldukça güzel konuları getirmiş arkadaşlarımız. 
Edebiyattan İslam düşüncesine, tarihten fıkha, İslam hukukuna, me-
deniyetimize pek çok hususlara değinmişler. Görebildiğim ve din-
leyebildiğim kadarıyla dolu dolu çalışmalar bunlar. Arkadaşlarımız 
emek vermişler. Bir kısmı makale formatında bir kısmı tavsifi müza-
kerelerde de arkadaşlarımız belirttiler. Dinlediğim birkaç müzakere 
çok çok iyiydi. Hüseyin Yücel’in dün müzakeresini dinledim. Samed 
Bilgin’i kaçırdım. Bugün Sema Çevrici’yi dinledim. Müzakereler de 
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oldukça güzeldi. Müzakereler aslında gözden kaçırılan neler olduğu-
nu hatırlatması bakımından, eksikliklerin dile getirilmesi bakımından 
önemli. Dostça, uygun bir üslupla yapılan müzakereler eminim arka-
daşlara çok şey kazandıracak. Dinleyenlere de çok şey kazandıracak. 
İlk sempozyumda çok sert müzakereler vardı. Hani dedim ya dün 
oturduk bir daha kalkamadık diye. Hani yağlı güreşlerde başpehli-
vanları izlemek insanları bıktırır. Yani böyle peşrev çeker dururlar. 
Ama gençler öyle bir güreş çıkartır ki böyle nefes alamazsınız. Onun 
için çok sert müzakereler de vardı. Bu sertliğin tatlı bir tarafı var ama 
benim gördüğüm müzakereler oldukça güzeldi. Müzakere tecrübesini 
kazandırması açısından bu sempozyum hakikaten önem arz ediyor. 

Şimdi iki konuya değineceğim. Bir tanesi, Yeter Meryem Kurutaş 
mihirden söz etmişti. Bir anekdotu orada hatırlatayım. Hz. Ömer dev-
rinde bu mihirler, düğün masrafları diyelim bunun tercemesinde. Çok 
pahalanmış. Hz. Ömer halife, çıkmış minbere demiş ki, ne oluyor bu 
mihirlere almış başını gidiyor. Mihrin fazla olması, düğünlerin pahalı 
olması bir fazilet olsaydı Hz. Peygamber bunu kendi düğünlerinde, 
kızlarının düğünlerinde yapardı. Oysa Hz. Peygamberin mihirleri şu 
kadar dirhemi geçmemiştir. Bundan sonra hiç kimsenin mihri bu dir-
hemi geçmeyecek diye bir talimat veriyor. Aynı zamanda bir halife 
olduğu için bu bir kanun. Minberden iniyor, arka taraftan Kureyşten 
bir hanımefendi geliyor. Kitaplarımız ismini vermiyor. Diyor ki, “Ya 
Emira’l-mü’minin Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Kerim’de (vein ehaztüm 
minhünne kıntaran fela te’huzü minhünne şey’en) ayeti yanlış oku-
duysam Allah affetsin. Eğer diyor siz bu hanımlardan kantar kantar, 
deve yükleri kadar mihir alsanız bile boşanmanız durumunda bu mi-
hirleri geri vermeyin) derken Ey Emira’l-mü’minin sen nasıl olur 
da bu mihirlere bir sınır getirdin?” diyor. Hz. Ömer düşünüyor. Ve 
tekrar minbere çıkıyor. İki rivayet var. Rivayetin birisinde (Herkes 
Ömer’den daha fakih diyor) diğer rivayette ise (-Kendisini göstere-
rek- adam hata etti şu kadın isabet etti) “Ne haliniz varsa görün yani 
istediğiniz gibi mehir alın,” diyor. Ve tekrar kanunu lağvediyor. Bu 
mihir konusunda önemli bir anekdottu. Aynı zamanda şunu bilmeniz 
için anlattım aslında ismini, adını, sanını bilmediğimiz bir hanıme-
fendinin bir devlet başkanına gerekçeli bir itirazla, medeni cesaretiyle 
nasıl itiraz edebildiğini ve bu itirazın, haklı itirazın halife nezdinde 
nasıl kabul gördüğünü göstermesi bakımından önemliydi. 
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İkincisi bu 73 fırka hadisi Mine’nin tebliğinde geçti, Sema da 
bunlardan biraz bahsetti. Mehmet Emin Eren Hocamız doktora tezini 
bitirdi. İnşallah münakaşası yapılacak. Tabi rivayetin sıhhati, senet 
boyutu çok tartışılıyor, pek çok versiyonları da var. Aşağı yukarı za-
yıf rivayetler. Kurtulan tek bir fırkayı Naciye mi yoksa cehenneme 
giden tek bir fırkayı Naciye mi bütün bunlar metinlerde de karışık 
bir şekilde çıkıyor karşımıza. İlginç olan şu Arapçada yedi, yetmiş 
ve yedi yüz rakamları aslında kesretten kinaye olarak kullanılır. Yani 
hadisin zayıf olmasına rağmen Peygamber Efendimizden varid oldu-
ğunu eğer düşünecek, kabul edecek olursak Peygamber Efendimiz 
şunu söylemeye çalışıyor aslında: “Geçmişte Yahudiler, Hıristiyanlar 
nasıl pek çok ihtilafa düşmüş, fırkalara ayrılmışsa benim ümmetim 
de pek çok fırkaya ayrılacak,” demek istiyor. Verilen mesaj bu. An-
cak alimlerimiz bunu kesretten kinaye gerçeğini bilmelerine rağmen 
hasr için rakamın belirleyicilini dikkate almışlar ve 72 fırkayı kendi 
dönemlerinde tamamlamışlar. Oysa diyelim ki 5. Asırda yazılan bir 
kitap, 5.  Asırdan sonra 9 asır daha geçti. Bu 9 asırda çıkacak yeni 
fırkalar, yeni fraksiyonlar vs. bütün bunlar dikkate alınmadı ve 73 
rakamına tamamlamayı dikkate alan bir hesaplamayla karşı karşıya-
yız. Sema’nın da belirttiği gibi bu sadece fırkayı naciyeyi veya Ehl-i 
sünneti benimseyip diğerlerini ötekileştiren, öteleyen bir anlayış ye-
rine belki müzakerede şunu duymak isterdim. Ehl-i kıbleyi daha ön-
ceki sempozyumların birisinde sunmuştu. Keşke Ehl-i Kıble başlığı 
altında mezhepleri tartışabilselerdi. Madem ki ehli kıble yani kıbleye 
yönelen herkes Müslüman’dır. Ehl-i Kıble kavramını merkeze ala-
rak bir tasnif yapsalardı şüphesiz çok daha isabetli olurdu diye dü-
şünüyorum. Söz veriyorum kitap basıldığında kaçırdığım tebliğlere 
bakacağım. Yani okuyacağım desem yalan olur çünkü çok zamanım 
kalmıyor artık. Her yıl daha da zenginleşen konularla güzel, başarılı 
bir sempozyum gerçekleştirdik. Ben bu sempozyuma destek veren 
baştan beri himayeleriyle bizi teşvik eden Lütfi Doğan Hocamıza, 
Eyüp Baş hocamıza, İLAMER’de ders veren hocalarımıza ve bu 
sempozyumun varlık sebebi olan tüm katılımcı genç arkadaşlarımıza, 
akademisyen adaylarına teşekkür ediyorum. Dediğim gibi az konuşa-
cağım dedim ama bu konuşma da en az iki üç sayfa yapar. Hepinize 
başarılar diliyorum.
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Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Elhamdulillahi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmu alâ Rasûlinâ 
Muhammedin ve alâ âlihî vesahbihî ecmaîn.

Evet, beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında hak et-
medim. Çünkü takip edemedim. Ama bizleri bir şey çok mutlu ediyor. 
Son yıllarda açık bir şekilde görülüyor ki öğrencilerimizde bir özgü-
ven artışı var. Daha önceleri böyle öğrenci sempozyumları görülmezdi 
buralarda. Bu sene buna ilaveten Diyanet İşleri Başkanlığımızın dü-
zenlediği Kutlu Doğum haftasında hem Arapça hem İngilizce olmak 
üzere program yapılmış olması artık tabuların yıkılıyor olduğunu ve 
Ulûm-i İslâmiyye’de zor olan bir şeyin olmadığını – derslerde ısrarla 
üzerinde durmaya çalıştığım şeyi ortaya çıkarıyor ve bir özgüven ar-
tışı hasıl oluyor. Bence de en önemli eşiği aşıyoruz böylece. En büyük 
sorunumuz bu. Ulûm-u İslâmiyye aslında çok güzel bir çıkış yaptı ilk 
üç asırda. Çok başarılı bir çıkış yaptı. Ne kadar övünsek azdır. Onu 
buraya getirmeyi başaramıyoruz. Nasıl güncelleştireceğiz? Burayla 
ilgili bir problemimiz var. Derslerde de sürekli tartıştığımız şey aca-
ba bugün İslam medeniyetine bir kere daha o eski parlak günlerine 
benzer bir şekilde temsil edebilecek figürler yetişebilir mi? Bunun 
yolu nasıl sağlanır? Bunun için acaba ilahiyat camiasından, bizlerden 
hepimiz acaba ilk üç asırda bir alimi model mi alsak? Prototip olarak 
o bugün yaşasaydı ne yapardı? diye düşünsek mi diye sürekli içimden 
geçiyor. İsterseniz bunu bir deneyelim. Bir çırpıda ilk üç asırdan 50 
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tane, 100 tane isim sayabiliriz. Bu noktada bir şeye daha temas etmek 
istiyorum. Maalesef İslam deyince, din deyince herhangi bir karşıtlı-
ğım asla olamaz ama Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana yani 
en üst düzeyden en alta kadar İslam deyince bu kişiler zikrediliyor. 
Diyanet işleri mensuplarımız bile onları zikrediyor. Yani hiç kimse 
Said ibn Cubeyr, Alkame, Mücahid, İkrime, Sûddî, Katade bir çırpıda 
dediğim gibi elli tane sayabiliriz. İşte bu isimleri bu topluma duyu-
racak olan herhalde bu kitledir. Halbuki İslam’ı, İslam dini yapan ne 
Yunus Emre, ne Mevlana’dır. Buhari’dir, Taberi’dir, Süddi’dir, Ma-
lik’dir, Enes’dir, Zeccac’dır sayabilirsiniz. Ama hep üç dört tane isim 
üzerinden ve üstelik sufi meşrep. Tasavvuf nedir? En iyi ihtimalle tat-
lıdır. Sürekli tatlı yenir mi? Ortada yemek yok. Bu toplum sürekli tatlı 
yiyor. En azından, en iyi ihtimalle, hiç eleştirmeksizin söylüyorum. 
Tasavvufa hiç eleştiri getirmeksizin söylüyorum. Bu toplum sürekli 
tatlı yiyor. Lütfen bu toplum ilk üç asırdaki o parlak insanları onları 
duysunlar ve onların bugünkü temsilcilerinin neler yapabileceklerini 
görsünler. Bunu derken İmam Hatip okullarında, liselerinde okurken 
sürekli bize aktarılan insan üstü süpermenlerden bahsetmiyorum. 
Evet, Fuat Sezgin hocamızın dediği gibi o insanlar bizden farklıydı. 
Ama hangi konularda? İhlas konusunda, diğergamlık konusunda, ide-
alizm konusunda Taberi bizden bu yönleriyle farklıydı. Zekada değil. 
Çalışkanlık konusunda vs. Bunun anlamı, hocamız diyor ki geçmişi 
övelim derken geleceği öldürüyoruz haberimiz yok. Onları prototip 
halinden çıkarıp süpermen yaptığınızda bir daha o medeniyet aynı 
şeyi yapamayacak demektir. Siz de bunu onaylamış oluyorsunuz. 

Evet, göğsümüzü gere gere ilahiyatçıyız demeliyiz. Ben çok kı-
zıyorum. Ankara Üniversitesinde öğretim üyesiyim deniliyor. Israr-
la İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesiyim. Artık bunun zamanı gel-
miştir. Ve çok şahit olduğumuz olaylar olabiliyor. Göğsümüzü gere 
gere her ortamda öğrenciler olarak, öğretim görevlileri olarak Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin öğretim elemanlarıyız. Başkasının 
değil. Bunu özellikle sizlerden istirham ediyorum. 

Diğer bir konu akademik bakışla akademik olmayan bakış ara-
sındaki farkı görmemiz gerekiyor. Buradaki bir tebliğden hareketle 
bir şeyler söyleyeyim. Asım Köksal merhum ona Caetani’nin getir-
diği eleştirileri gündeme getiren bir tebliğ vardı. Tesadüfen ona denk 
geldim. Çok da iyi oldu. Çok da yerinde bir biçimde Asım Köksal 
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hocamıza eleştiriler getirdi tebliği sunan hanımefendi. Acaba hiç dü-
şündünüz mü eleştirilerin temelinde ne var? Asım Köksal hocamız 
bakın sıfatlı konuşuyor. Normal kitapla akademik kitap arasındaki 
fark sıfattır. Ne kadar az sıfatlı konuşursanız, ne kadar fazla aklî ve 
ilmî argümanlarla, delillerle öne çıkarsanız o kadar fazla bilimsel ve 
ilmi olursunuz. Hocamız sıfatlara boğduğu için, işte İslam düşmanı 
Caetani. İnandırıcılığını artırmıyor. İnandırıcılığını azaltıyor. Siz de 
toplumda İslami ilimlerle ilgili değerlendirme yaparken, onun dışında 
bizim alanımızda kıyısından köşesinden ilgili şeyler olduğunda lütfen 
sıfatsız, hakaret etmeksizin doğru ve yanlış kelimelerini kullanarak 
ama tam yerinde delilleriyle konuşmayı başarabilin, başarabilelim. 
Farkımız burada ortaya çıksın. Ben dediğim gibi fazla uzatamam is-
tesem de uzatamam takip etmedim çünkü. Genel şeyler söylemek gibi 
sizlerle hasbıhal etmek, dertleşmek gibi bir gaye ile buraya çıktım. 

Son olarak bugün iyi bir durumda olmadığımızı söyleyebilirim. 
Yani 14 asır geldiğimizde Ulum-u İslamiye’nin müntesipleri belki de 
hiç bu kadar donanım zaafı yaşamamışlardı. 17. Asırdan sonra inişe 
geçmiştik ama her dönemde donanımı yüksek perdeden çizgiler vardı. 
Bugün böyle bir sorun yaşıyoruz. Ben hassaten dil ile ilgilenmenizi 
tavsiye ederim. Derslerde öğrencilere, bana soranlara, gelenlere ısrar-
la söylüyorum. Sakın ola ki lisans eğitimi süresince buradaki eğitimi 
yeterli görmeyerek ben günde 7-8 saat kitap okuyorum diye zihinsel 
bir tatmine ulaşmayın. Sizin için en zararlısı budur. Eğer Arapça ve 
İngilizce ile ilgilenmiyorsanız bilin ki günde 10 saat kitap da okusa-
nız zamanınızı boşa geçiriyorsunuz. Sizi bu rahatsız etsin. Bu rahat-
sızlık devam etsin. Çünkü bu aşamada yapılması gereken şey 2013 
yılının Ankara İlahiyat öğrencilerine yakışan eğitim dilden geçiyor. 
Bu ikisi belli bir yere gelmediği sürece rahatsızlığınız devam etsin. 
Sizi rahatsız etmek için de burada konuşuyorum gördüğünüz gibi. 

Son olarak ben meslektaşım, çok uzun yıllardır arkadaşım aynı za-
manda devrem Eyüp Baş hocama teşekkür ediyorum. Biliyorum ki o 
olmasaydı bu ortam olmazdı. Teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetlerin 
artarak devam etmesini, kalite kazanmasını özgüven artışı açısından, 
bu hastalığımızın izalesi açısından çok yerinde buluyorum, çok fay-
dalı buluyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
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Doç. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de insana doğru yolu gösterdiğini 
armağanını, hidayetini gösterdiğini ifade ediyor. Bir kısmımız hakkı 
ve hakikati görmezden geliyoruz. Bir kısmımız da hak ve hakikati 
idrak ediyoruz ki bu da bize bir şükür olarak yansıyor. İmam Birgivi 
hazretleri Tarikat-ı Muhammediye adlı eserine şöyle başlıyor; (Rabbi 
zidnî ilmen...) Hakikaten Birgivi hazretlerinin dediği gibi Yüce Rab-
bimiz Kur’an-ı Kerim’inde bizlere; “Rabbi zidnî ilmen…” duasını 
öğretiyor ki ilim ve amel birlikteliğinde bir süreci yaşayalım. İlim 
diyor İmam Birgivi hazretleri insanı sait eder, şakilikten uzaklaştırır. 
Hakikaten ilim bir mutluluk yoludur. Kıymetli hocalarımızdan öğre-
niyoruz ki Arapça’da kelimeler yakınlaştıkça anlamlar da yakınlaşı-
yor. “Sait” sinle yazdığımız zaman mutlu olmak, sad ile yazıldığında 
yükseliş, o halde mutluluk bir yükseliştir bu anlamda. Şakavet ise 
bir bitki derecesine inip bir diken hayatını yaşamaktır. Bağışlayın 
heyecanımı bütün bunları sizlerle paylaşarak sözlerime başlarken 
İLAMER’i büyük bir özveriyle yürüten bütün yetkililerimize, hoca-
larımıza şükranlarımı arz ediyorum. Başta o yaşıyla birlikte insana 
edep örneği veren, insanlığa nezaket örneği veren Lütfi Doğan hoca-
ma uzun sağlıklı ve sıhhatli bir ömür diliyorum Yüce Rabbimden. Bir 
insan işte ömrü boyunca ilmiyle amil, arif bir insan portresi sunuyor. 

Efendim yine başta şunu söylemek istiyorum. Artık olgunlaşma 
dönemindeyiz. Türkiye İLAMER’in nüvesinde bir İslâmî ilimler üni-



Öğrenci Sempozyumu506

versitesinin müjdesini veriyor. Bırakalım fakülteyi artık İslami ilimler 
fakültesi değil İslami ilimler üniversitesinin haberlerini almaya baş-
ladık diyelim. Tefsir fakültesi olacak, hadis fakültesi olacak, fıkıh fa-
kültesi olacak. Sonuçta İslami ilimler bir üniversite boyutuna gidecek. 
Bu toplantıya gelmeden önce İlamer’in web sayfasından İLAMER’in 
hedeflerini gözden geçirdim. Hakikaten baktığımda o hedeflerin bü-
yük bir ölçüde gerçekleşmekte olduğunu görüyorum. Biliyorsunuz 
insanlar kurumların, kuruluşların başına misyon yazarlar, vizyon ya-
zarlar ama onlar tarihin belli bir döneminde gerçekleşmez. Bu toplan-
tıda aslında şöyle bir toplantı başlığı olsaydı yerindeydi. Değerli Bün-
yamin hocamın da çok güzel işaret ettiği üzere artık öğrenci ifadesi en 
güzel şey ama biraz daha bunu aşalım ve diyelim ki uluslararası genç 
araştırmacılar sempozyumu. Çünkü Kazakistan’dan, Tataristan’dan, 
Türkmenistan’dan, Arnavutluk’tan, Bosna Hersek’ten uluslararası bir 
boyut ifade ediyordu. Efendim bu kadar çok güzel emeklerin olduğu, 
bu kadar çok zahmetlerin olduğu yerde kusur bulmak ne haddimize. 
Ama çok daha iyi olması için çok daha güzelliklere varmamız gere-
kiyor. Hani Arapçada kibar bir sözdür; “arkadaşın seni doğrultandır, 
tasdik eden değildir”. Bizler de bu süreç içerisinde gördüğümüz ku-
surları değil ama ilerleyen boyutlarda çok daha güzel boyutlara var-
mamızı ifade edecek katkılar sunmayı istiyoruz. 

Öncelikle spesifik meraklar konu başlığı olduğunu gördük. Bu 
bana heyecan verdi. Saygıdeğer hocalarım o kadar heyecan duyuyo-
ruz ki bizim öğrenciliğimizde bize öyle ufuk sunulmamıştı. Öğrenci 
geliyor odamıza lisans tezi alacak, seminer alacak. Herkes şunu öğ-
renmiş spesifik olsun. Mesela desem ki İslam’da adaleti çalış. Ho-
cam olmaz, o konudan bir şey çıkmaz. Dikey çalışacağım yatay de-
ğil. Böyle bir ruh kazanılmış çok şükür ki bizden önceki nesil belki 
bunu gerçekleştirdi biz de onun meyvelerini alıyoruz. Artık spesifik 
bir alan heyecanını görüyoruz öğrencilerimizde. Ve artık her bilince 
sahip teslimiyetçi zihniyetten çok oturumları zaman zaman gelip din-
ledim; Hakka teslim olmayı önceleyen bir nesil geliyor. Sizi severim 
ama hakikati daha çok severim, diyen Hz. Ali’de olduğu gibi. Otu-
rumların konu açısından dağılımında uygunsuzluklar oldu ama bütün 
bu zahmetleriyle değerli İlamer yetkililerinin çabalarıyla o kadarcık 
olacak ama bazen konulara baktığımız zaman Türk düşünce tarihini 
ilgilendiren konuların İslam hukukuna dair konular arasına girdiğini 
gördük. Belki onların da kendi içlerinde derin mülahazaları vardır. 
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Ona da saygı duyuyorum. Araştırmacıları tebrik ediyorum ama ya-
kinen gözlediğim bir şey, zaman zaman bana da danıştılar, kaynak 
sordular. Ben metinleri görmedim, dipnotlarını görmedim ama şunu 
fark ediyorum. Öğrencilerimizde, kardeşlerimizde şöyle bir şey var. 
Bir kitabı bulduğu zaman kendini ona endeksliyor ve bütün tebliği-
ni onun çerçevesinde yapıyor. Ama ne kadar çok kaynak görürseniz, 
ne kadar çok kaynaktan yararlanırsa çalışması daha çok ufuk kaza-
nacaktır. Sanırım geçen sene de onu gözlemlemiştim dile getirme-
miştim ama bu defa ifade edeyim ki önümüzdeki yıllar ne kadar çok 
kaynak görürseniz daha, daha, daha sorusuyla yetinmemiz gerekiyor. 
Kindî diyor ki benim ilmî matlablarım var –bağışlayın dersimizi fel-
sefe seminerine çevirmek istemiyorum- ne, nerede, niçin, nasıl, ne 
zaman? Ben bunları sorduğum zaman her ilim bana kolaylaşır diyor 
Kindî. Metâlibu’l-İlim adında bunu sınıflandırıyor. İşte genç araştır-
macı kardeşlerimiz de her zaman için bir kaynağa teslim olmayacak 
bütün kaynaklardan, bütün menbalardan su içmeye çalışacak. Sema 
kardeşimin de tespitine katılıyorum. Bazı başlıkların içeriklerle uyuş-
madığını gördük. Mütefekkirin hayatından kimi fikirlerine geçiş ya-
pılmadı. Bazen de fikirlerin alt yapısı ve menşei değerlendirilmedi. 
Araştırmacı kardeşlerimizin doğal olarak dil kullanımıyla ilgili so-
runları var. Bazen serbest dil ile yazı dili arasında ayrımlar oldu. Bir 
de tebliğlere baktığım zaman değerli hocalarım İlamer başta temel 
İslam bilimleri olarak açıldı ama hakikaten bakalım tefsir ve hadis 
çok az. Bu sefer İslam hukuku, Türk düşünce tarihi, İslam tarihi aca-
ba bağışlayın şöyle bir noktaya mı varıyoruz? Tefsir ve hadis Arapça 
gibi ilm-i alet oluyor İslam hukukunda kullanılacak, İslam felsefe-
sinde kullanılacak bağışlayın onlar eşref-i ulum başımızın tacı ama 
Tefsir ve Hadis azlığı vardı bu sempozyumda. 

Sonuç itibariyle bunları ifade etmek istedim. Huzurlarınızı fazla 
meşgul etmeyelim. Yerimi kendisini çok özlediğimiz, çok kıymetli 
bir ilim adamına bırakayım. Bırakın onu ben takdim edeyim. Ahmet 
Ünsal Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Hukuku hocası.
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Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim  
Üyesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muhterem hazirunu saygıyla selamlıyorum. Geçen sene İslam huku-
ku oturumu olmadığı için benim kitapta hiç konuşmam yok. Dolayı-
sıyla bu sene birazcık konuşabilir miyim diye sizden izin talep ediyo-
rum. Öncelikle aklımdayken Müfit hocam geçen sene İslam hukuku 
hiç yoktu ve duyduğum kadarıyla Bünyamin hocam fıkıh niye yok 
demiş? Bu sene o nedenle fıkıh oldu. Doğru mudur?

Şimdi efendim. Dün öğrenciler bizim sunumdan sonra geldiler, 
tabi ilk kez tebliğ sundular. Ve ilk kez de tenkide maruz kaldılar. Ziya 
Paşa merhumun dediği gibi, meydana düşen kurtulamaz sengi kaza-
dan; Asude olam dersen eğer gelme cihana. Yani eğer alana çıkacak-
sanız kafanıza bir kaza taşı gelecektir. Tebliğcilerimizin acemi olma-
sı gibi merak etmeyin müzakerecilerimiz de acemiydi galiba. Şimdi 
şunu iyi ayırmak gerekiyor. Müzakereci tez jürisi demek değildir. 
Dolayısıyla dipnot atıflarını tenkide hakkı yoktur. Sadece muhtevayı 
tartışırlar. Tez jürileri dipnotları da tartışır. Aklımdayken söyleyeyim.

İzninizle Bünyamin hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Çün-
kü ben dün sıcağı sıcağına bir şeyler söyleyecektim ama bugün ko-
nuşmaya karar verdim. Şöyle bir tenkit geldi bizim grubumuza İslam 
hukukundan bahsederken mutlaka mezheplerden de bahsedilmeli. 
Sanıyorum mukayeseli hukukla, mukayeseli İslam hukukunun fark 
edilmemesinden kaynaklanan bir tenkitti bu. Mukayeseli hukukta 
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topyekûn İslam’dan, Mukayeseli İslam Hukukunda ise mezheplerin 
farkından bahsedilir. Medeniyetin yapı taşları dendiği zaman top-
yekûn İslam adına konuşulduğu için mezhep detayına girmedik. Çün-
kü medeniyetle ilgili bir şeyler söylememiz gerekiyordu. Dolayısıyla 
her ne kadar batı böyle diyorsa İmam Züfer de şöyle diyor demek 
komik olurdu. 

Efendim, tabi ki hukuk Mecelle’de de ifade edildiği gibi bir bahr-ı 
bi payan, bir ucunda kordon kanı vardır, bir ucunda leasing factoring 
vardır, bir ucunda gdo’lu ürünler vardır, bir ucunda güneşin batmadı-
ğı yerde namaz kılma vardır, vardır, vardır. Dolayısıyla konuşmak da 
kolay olmuyor. Ben arkadaşlarımı cesaretleri için tebrik ediyorum. 
Daha çok başka medeniyetlerle mukayese edebilsinler diye böyle 
konu başlıkları tercih edildi. 

Şimdi sevgili Davut, sana bir cevap olmasın da bir hatırlatma ka-
bilinden olsun. İslam hukuktur, öbürleri ideolojidir. Komünizm ve 
kapitalizm ideolojidir, İslam hukuktur mukayese yapılamaz, dediniz. 
Devlete kavuşan her şeyin hukuku olmuştur ki kapitalizm dominant 
durumda devletleri var, komünizmin devletleri de oldu hala da olma-
ya devam eden yerler var. Mülkiyet de bunların konusu olduğu için 
ister istemez hukukun bir parçası halinde.

Şu var; Bazen oturumlarda bazı hocalar söz alır. Konuyla ilgili bir 
şeyler söyleyecek sanırsınız –efendim ben yöntem hakkında bir şey 
söylemek istiyorum. Soru cevap kısmında soru soralım; yani yıllardır 
zaten herkes biliyor bunu. Yöntem hakkında söz almak gibi komik 
durumlar oluyor. 

Şimdi vaaz üslubu diye bir tenkit oldu. Evet, arkadaşlar bilimsel 
üslupla vaaz üslubunu ayıralım ama bilimsel üslup takınacağız diye 
oryantalistleşme yoluna gitmenin de bir anlamı yok. Yani o çizgiyi 
muhafaza edemiyoruz biz. Bana Kur’an-ı Kerim’den şu ayetler va-
azda kullanılmalı, bu ayetler hukuk ayetleridir gibi bir ayrım göstere-
mezsiniz. Kaldı ki hicri 5. Asrın iki dev fakihi İmam Serahsi ve İmam 
Pezdevi fıkıhçıyı tanımlarken mesâil-i şer’iyyeyi ameliyeyi bilen ve 
onun mucebince yaşayan kimse olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla 
yaşantısız İslam, doğru dürüst anlaşılamayan bir İslam. Bir de ayet 
var –vaaz ediyor demeyin- başka kitabımız yok ki nereden okuya-
cağız. (Fezekkir feinne’z-zikra tenfeu’l-mü’minin) Hatırlatmak, zik-
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retmek müminlere fayda verir, ifadesi sanıyorum hepimizi kapsadığı 
için biraz da üslupta böyle bir yola başvuruluyor. Zarf mazruf tutar-
sızlığından bahsedildi. Konu başlıklarıyla muhtevalarda bazen çeliş-
kilerin olduğu ifade edildi, doğrudur. Arkadaşlarımız özellikle bizim 
grupta ben biliyorum son haftaya kadar konularını sürekli değiştirdi-
ler. Çünkü bir konuyu alıyorsunuz ama sonuçta bakıyorsunuz bundan 
bir şey çıkmıyor. Ya da kocaman bir dünya ile karşılaşıyorsunuz 10 
dakikada bunu nasıl özetleyeceğim, diyorsunuz. Tabi bu herkesin ba-
şına gelen şeyler. Dolayısıyla bir başlıkla muhteva tutarsızlığı ister 
istemez meydana geldi. 

Beyza Bilgin hocamız bize derse geldiğinde Bedi Ziya Egemen 
hocasından bahsetmişti. Demiş ki boyumca kitap yazdım birisi küfür 
bile etmedi, demiş. Yani hiç kimse okumadı kitaplarımı, hiç olmazsa 
tenkit etseydi. Çok tenkit edilmek çok dikkate alınmanın göstergesi-
dir. Onun için tenkide uğrayan kardeşlerimiz hiç muzdarip olmasın-
lar. Dikkatle dinlenildiğinin açık bir göstergesidir. 

Devletler hukuku ile ilgili iddialar vardı. Genelde kuru iddialar 
vardı. İslam hukuku batıdan, batı İslam hukukundan etkilenmiştir 
falan diye. Ama bu iddiayı öne süren kardeşimiz Havva, gerçekten 
Batılıların sarahaten ifade ettiği işte devletler hukukunun kurucu ba-
bası kabul edilen Hugo Grotius’tan tutunuz Goldziher’e kadar açık 
ve net devletler hukuku alanında İslam hukukunun batıyı etkilediğini 
hem söylemişler, hem yazıya geçirmişler. Özellikle İstanbul sürgü-
nünde Deniz hukukunun İmam Muhammed’den alındığı sarahaten 
ifade edilmiştir. Bugün Gotingen’de Şeybani Enstitüsü vardır. Sebebi 
nedir? Siyer-i Kebir’in yazarı olduğu için. Bu yadsınamaz, inkar edi-
lemez bir gerçektir etkilenme gerçeği. 

Yine sevgili Hadi dedi ki üçe indirdiniz savaşı, “ya Müslüman ol, 
ya cizye ver ya da öl”. Ben üçünü de kabul etmek istemiyorum. Böyle 
olabilir mi? Bugün dünya bundan farklı değil arkadaşlar. Devletler 
hukukunda mütekabiliyet esas zaten. Kaldı ki bu metottur ki bugün 
bize İslam’ı konuşturuyor. Yoksa o cihat anlayışı olmasaydı biz bel-
ki de hala Şamanist’tik. Emevilerin gayretleriyle ta Orta Asya’daki 
dedelerimiz Müslüman olmuştur. Yani sonucu hayır olan bir hareket 
tarzıdır bu. Onu ifade etmek istiyorum. 

Bünyamin hocama atıf yapıyorum. Hz. Ömer’den bahsetti. Genel-
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de hocam suçlama yapılır. Fıkıh erkek egemen bir ilimdir diye. Dün-
kü müzakerecilerimizden biri hariç diğerleri bayandı ama hep erkek 
gibi konuştular. Neden öyle konuştular? Onu da bilmiyorum. Demek 
ki erkek egemen değil. Kaldı ki ben yıllardır özel de ders verdim. Ka-
derimiz midir nedir? Adımız şeyhu’n-nisaya çıktı. Hep bayanlar talip 
oluyorlar. Ben onlardan şikayetçi değilim. Şimdi demek ki emaneti 
onlar yüklenecekler. Ama görüyorum ki ecdadlarından farklı bir fıkıh 
anlayışı da geliştirememişler. Feminen bir söyleme sahip olamadılar 
maalesef. Tabi bu aslında olumlu bir şey. 

Akif hocamız Ulum-u Şer’iyyede gerideyiz diyor. 50 yıl önce bu 
cümleyi kursaydı Ulucanlar cezaevinde sallandırılıyor olurdu. Daha 
ne kadar ilerleyeceğiz? Durun bakalım bir. Allah’a hamdolsun biz 
bugün bunları tartışabiliyorsak bir yerlere geldiğimizin göstergesi-
dir. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin göbeğinde, başkentinde şer’i 
ilimlerin süzülmeden tam ortasından okuyoruz. Bu bir aşama değil 
de ne peki arkadaşlar? İnşallah daha da güzel günler bizleri bekliyor. 

Ben daha fazla sözü uzatmayacağım. Başta İSİLAY Vakfı yöne-
ticilerine sonra İLAMER’in kaptanı Eyüp Baş hocamıza, diğer katkı 
sağlayan hocalarımıza ve siz sevgili öğrencilerimize şükranlarımı arz 
ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah tekrarını nasip 
etsin. Sağ olun.
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Doç. Dr. Gürbüz DENİZ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
 

Evet, sevgili kardeşlerim nasılsınız? Valla hepiniz cin gibisiniz 
ben yaşlanmışım galiba. Tabi sizi dinleyince hoşuma gitti. Çok fazla 
özgüven var sizde. Eskiden öğrencilerde özgüven yoktu şimdi çok. 
İnşallah başka noksanlıklar yoktur. 

Öncelikle İLAMER’e büyük teşekkür etmek istiyorum. Çok bü-
yük işler yaptılar. Eskiden politik, sloganik adamlar yetiştiriliyordu. 
Ama şimdi böyle değil. Daha özden, daha esastan bir şeyler yapma-
nın gerekliliğini fark ettikleri için çok mutluyum. Ben 28 Şubat sü-
recinde özellikle içlerinde bulundum. İşte kitap listeleri, evler nasıl 
düzenlenecek vs. İşte bana göre diyordum ki 4 tane ilahiyatçı bir 
arada kalmasın. Bir siyasalcı, bir ilahiyatçı, bir hukukçu, bir edebi-
yatçı beraber kalsın. Aynı zamanda bu üniversiteleştirme süreci de-
vam etsin. İşte burada 4-5 yıl okuyup diploma almak, belirli puanlar 
almak değil. Başka dünyaları, başka insanları, başka zihinleri tanı-
manın gerekliliğine inanıyordum. Ama sonra 28 Şubat’ın darbesiyle 
hiçbir şey olmadı. Ama şimdi çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel iş 
yapıyorsunuz. Özellikle ondan dolayı çok mutluyum. Sizdeki azim 
çok iyi. Bu azmi iradenizle uzun ömürlü yapın. Ve bunu bir ömür 
boyu devam ettirin. Onu istiyorum sizden. Gerçekten gerekli bir şey. 
Okumak, üniversiteyi bitirmek yeterli şeyler değildir. Onun peşine 
yürüyebilmek. Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Biz eski arkadaş-
larla ayda bir toplanıyoruz. Bir ara üniversitede abimiz olan birisinin 
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evine gittik. Çok enteresan, trajiktir. Onu sizlere anlatmak istiyorum. 
Böyle bir hataya, böyle bir atalete düşmeyin diye söyleyeceğim. Git-
tik. 1988’de mezun olmuş üniversiteden. Kütüphanesi vardı. Bizim 
zamanımızda ağabeylik yapıyordu ve çok iyi kitap okurdu. Bir baktık 
kütüphanesinde 1988 sonrası baskılı kitap yok. Sakın öyle olmayın. 
20013’te mezun olduktan sonra ömrünüzün sonuna kadar güncel ki-
taplar mutlaka kitaplığınızda olsun. Siz okumasanız bile çocuklarınız 
okur. Veya bir gün canınız sıkılır açar bakarsınız. 

Eskiden biz Müslümanlar nitel ve nicel olarak azınlıktık. Şu anda 
hissettiğim kadarıyla nicel anlamda baya çoğuz, çoğaldık. Ama ni-
teliğimiz düşük onu söyleyeyim. Bu özeleştiriyi yapmamız lazım. 
Niteliğin yükseltilebilmesi için de bu tür ortamların çokça olması ge-
rekiyor. Size belki çocuk oyuncağı gibi geliyor ama hiç öyle değil. 
Burada konuştuklarınız, tartıştıklarınız, eleştirilenler, birkaç kitaba 
bakmak. Bunlar var ya ömür boyu size yol çizecek şeyler verecektir. 
Onun için niteliği yükseltmek çok önemli. Niteliğimizi yükseltmek. 
Okuduğumuzu mutlaka başkasıyla tartışmalıyız. Onunla konuşmalı-
yız. Müzakere. Yani ilimde mütalaa olmadığı zaman orada ilim olmaz 
arkadaşlar. Kendi dünyanda okuyorsun, kendi gerçekliklerin var, ce-
maatin, örgütün gerçeklikleri var ama o bildiklerini Kızılay’ın orta-
sında konuşabiliyor musun? Önemli olan o. Kendi düzeyinizi, inandı-
ğınız şeylerin desteklenmesi, delillendirilmesi, temellendirilmesi bu 
yüksek düzeye çıkması gerekiyor. 

Avrupa’da bilim tarihiyle ilgili Fuat Sezgin hocamız var. Fuat Sez-
gin hocaya sordular. Hocam ne diyorsunuz? Hayatınızda ne değişti? 
Azim, irade, tevekkül, azim, irade, tevekkül. Böyle tekrar etti hoca. 
Çok hoşuma gitti. Azmedeceksiniz, o irade devam edecek, merak de-
vam edecek ve bu uzun ömürlü gitmelidir demişti. Tabi insan oku-
yunca niye okuyorum sorusu var. Ben üniversiteyi bitirinceye kadar 
hep başkasına bir şey anlatmak için okurdum. Bir kitap okurken, bir 
düşünce üretirken karşımda bir form vardı. Ona anlatıyordum. Hiç 
kendime anlatamadım. Sonra fark ettim ki kendimize anlatmamız ge-
rekiyor bunları. Onun için ben bir şeyi keşfettim, bir şey ortaya koy-
dum. Dinleyen yok önemli değil. Onu kendin için keşfet. En azından 
sınıflarda da söylüyorum arkadaşlara Allah beni yaratmakla lüzumsuz 
bir şey yapmadı. Ben kendime özgü, kendime ait bir şey ürettim, bir 
şey ortaya koyabildim ve tatmin oldum. Bu çok önemli.
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Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kadirşinas olun şahıslara 
karşı ama düşüncelerine karşı; sonuna kadar isyankâr olun. Bu ben 
de olsun, Eyüp hoca da olsun kim olursa olsun. Hiç korkmayın. Şah-
sa hakaret etmeyin. Şimdiye kadar şuydu. Adam eleştireceği zaman 
adamın şahsını eleştiriyor. Bu değil. Düşüncelerini eleştirin. Hele si-
zin gibi genç insanların isyankar olması lazım. Bağırması, çağırması, 
yanlış yapması, yüzünün kızarması. Yüzünüzün kızarmasından kork-
mayın. Bir defa kızarınca bir daha kızarmamak üzere asli durumuna 
geçer. Ben hiçbir şey yapmayayım, yanlış yaparım, yüzüm kızarıyor 
derseniz hiçbir şey olmaz. Gelişemezsiniz de. Atak olmalısınız. Deli 
kanlı olmalısınız. Hem deli hem kanlı. Düşünceler böyle olmalı. İs-
yan etmelisiniz. Mesela bizim zamanımızda hatırlıyorum hocaların 
kaç tanesi sınıfı terk edip gitmiştir tartıştığımız için. Yahu şimdi 150 
kişilik sınıfa giriyorum. Tahrik ediyorum soru sormaya. Soru sormu-
yorlar. Tuhafıma gidiyor. Bu ne kadar yeterlilik. Bunu aşın arkadaş-
lar. Gerçekten aşın, kelimeleri biraz korkarak kullanın. Hani diyor ya 
mutlaka bir Molla Kasım gelir hesap sorar. Çok özgüvenli olmayın. 
Çok özgüven insanı müstağni bir duruma sokabilir. Hep korku, hep 
endişe hep o acemi ruhu var ya. Onu her zaman taşıyın. Ve şunu unut-
mayın ki arkadaşlar yeryüzünde Allah’ın yarattığı varlıklar arasında 
söylenmemiş o kadar çok şey var ki, hani derler ya gök kubbe altında 
söylenmemiş söz yoktur bu bir yalan. Gerçekten yalan. Kandırmaca. 
Eğer gök kubbe altında her şey söylenmiş olsaydı o zaman Allah’ın 
mutlak ilmini çözmüş olurduk. Değil mi? Halbuki kul için Allah’ın 
mutlak ilmini çözme imkanı yok. O zaman sonuna kadar okumak, 
yeni şeyler söylemek, yeni şeyler üretmek, yeni şeyleri tartışmak ve 
devam etmek gerek.
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Prof. Dr. Eyüp BAŞ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 

İLAMER Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı

 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Normalde konuşmam programda yok. 
Ancak bir kapanış konuşması şeklinde kısa bir şeyler arz etmek zan-
nediyorum iyi olur.

Üçüncüsünü düzenlediğimiz İslam Medeniyetinin Yapı Taşları 
Sempozyumu’na katkı sunan oturum başkanı, tebliğci, müzakere-
ci bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Her ne araştırmışlarsa, söy-
lemişlerse, çalışmışlarsa, burada ne konuşmuşlarsa hepsinin ilim, 
irfan adına samimice yapıldığına inanıyorum. Çok değerli katkılar 
olduğunu görüyor ve takdir ediyorum. Hepsi yapıcı bilgilendirmeler 
ve değerlendirmelerdi. Son olarak değerlendirme konuşması yapan 
hocalarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. İçtenlikle çok çok değer-
li katkılar sundular. İnşallah hepsi genç akademisyen kardeşlerimin 
kulağına küpe olur. Burada dile getirilen eleştirilerin hepsi daha iyiye 
ulaşılması için yapıldı. Bunları her fırsatta defalarca söylüyoruz. Yan-
lış anlaşılmayacağını da biliyoruz. Çünkü canı gönülden söylüyoruz. 
İnşallah sizlerin kalbinde, zihninde hepsi birer güzel hatıra ve anı ola-
rak ve kulağınızda küpe olarak kalır. Değerlendirir ve yararlanırsınız. 
Bu içten değerlendirmelerim ve duygularımla sempozyumu kapatı-
yor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor, değerli katkılarınızı bun-
dan sonraki faaliyetlerimizde de bekliyorum. Çok sağ olun var olun.
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