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PROF. DR. EYÜP BAŞ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI
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Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi rabbi’l-âlemîn vessâlâtü vessâlâmu alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Çok saygıdeğer dekanlarım Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal ve Prof. Dr. 
Mehmet Ünal hocam; İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyet 
Başkanı Muhterem Lütfi Doğan Hocam; saygıdeğer hocalarım; meslektaşla-
rım; kıymetli davetliler ve genç akademisyenler! Öncelikle hepinizi saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum. İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı bünyesin-
de 10 yıldır faaliyet göstermekte olan İlahiyat Araştırmaları Merkezi’nin altın-
cısını düzenlediği öğrenci sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz.



4  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

Çok değerli davetliler, sevgili gençler;

Bahsettiğim gibi bugün öğrenci sempozyumumuzun altıncısını dü-
zenliyoruz. Geçen yılda ifade etmiştim hakikaten ben bir bayram havasında 
geçiriyorum bu günleri. Allah’a hamdu senalar olsun bugün altıncısını hep 
birlikte icra etmek üzereyiz. Sempozyum sanki birbirini tekrarlıyor gibi gözü-
kebilir ancak şunu açık ve net bir şekilde söylemem gerekir ki; her yıl yeni 
yüzlerle, yeni akademisyen adayı kardeşlerimizle bunları gerçekleştiriyoruz. 
Dolayısıyla daha önceden de belirttiğim gibi geliştirilebilir ve sürdürülebilir 
bir proje olarak biz, öğrenci sempozyumu uygulamamızın arkasında ısrarlı 
bir şekilde duracak ve her yıl - Allah nasip ederse - yeni genç kardeşlerimize 
desteklerimizi, imkânlarımızı bu vesile ile sunmuş olacağız.

Yeri gelmişken şunu da belirtmekte yarar var. Bu yıl biraz daha fark-
lı bir havayla geçiriyoruz bu organizasyonu ve farklı organizasyonlarımızı. 
Misyonuna uygun, samimi bir şekilde Ankara merkezli olarak faaliyetini yir-
mi dokuz yıldır sürdüren İSİLAY Vakfı’nın bünyesinde 10. yılını tamamlamış 
bulunuyor İLAMER. Başlangıçta küçük Arapça destek seminerleri şeklinde 
faaliyet göstermiş olan İLAMER, bugün artık altı branşta -ki bu daha da 
artırılabilir- akademik araştırmalara ve çalışmalara yönlendiren grup çalış-
malarıyla varlığını sürdürmektedir.

Burada çok kısa bir şekilde yürüttüğümüz projenin, programın for-
matı hakkında gelinen son noktayı açıklamak istiyorum. İlahiyat öğrenimi-
ne paralel olarak daha önce 3.sınıftan başlattığımız araştırma grupları artık 
son sınıftaki yükün ağırlığı nedeniyle 2.sınıfa çekilmiş durumdadır. Dolayı-
sıyla grup çalışmaları 2.ve 3. sınıfta alan çalışmaları ağırlıklı, 4.sınıfta ise 
tez, proje, çeviri, telif çalışmalarıyla devam etmiş olacak. Ve program üç yıla 
yayılmış olacak. Hazırlık ve 1.sınıftakiler ise araştırma gruplarına hazırlık 
şeklinde çalışmalarını yine İLAMER’de devam ettirmiş olacaklar. Altı araş-
tırma grubu dedik. Bunlar: Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Arap Dili ve Belaga-
tı, İslam Tarihi ve Sanatları ile Felsefe ve Din Bilimleri grupları şeklindedir. 
Grupların çalışmalarıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgilere fazlaca girmeyeceğim. 
Hem yayınladığımız bildiri kitaplarındaki konuşmalarımda hem de web site-
mizde çok detaylı bir şekilde var. Ancak şunu özetle söyleyebilirim ki, bah-
setmiş olduğumuz format düzenli bir şekilde devam ettirilmekte ve araştır-
ma gruplarından mezun olan öğrencilerimizin yüzde 80-90 oranında kısmı 
gösterdiğimiz hedefe ulaşmakta, yani lisansüstü programlara yerleşmiş 
durumdalar. Ek olarak da -nihai hedefimizdir ki- araştırma görevliliği kadro-
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ları ile üniversitelere intisaplarının sağlanmasıdır. Burada da çok memnun 
edici bir tablo var önümüzde bunu da sizinle paylaşmam mümkün.

Biz bu programı İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı (İLA-
DEP) adıyla yürütüyoruz. Ve Bunun içerisinde en önemli unsur Öğrenci 
Sempozyumu uygulamasıdır. Daha öncelerde de ifade ettiğim gibi dersleri 
alan, çalışmalar, araştırmalar yapan öğrencilerimizin bir müddet sonra nes-
ne olmaktan çıkıp, bir anlamda özne olmaya aday olduklarını kamuoyu hu-
zurunda göstermeleri gerekir ki biz bunu öğrenci sempozyumu uygulaması 
ile hamd u senalar olsun yıllardır yapıyoruz. Ve bugün de yeni öğrencileri-
mizle, yeni yüzlerimizle gerçekleştirmiş olacağız. Sözlerimi fazla uzatmadan 
sempozyuma dair bazı sayısal bilgiler vermek istiyorum. Bu defa sempoz-
yumumuza 52 öğrencimiz katılıyor. 37 tebliğ sunulacak ve 14 müzakere 
yapılacak. Katılımcıların büyük bir kısmı lisans öğrencisi doğal olarak. İlahi-
yat bazında dağılımı ise, 25 öğrenci Ankara İlahiyat, Yıldırım Beyazıt İslami 
İlimler 8, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler 4, Van İlahiyat’tan 5, Marmara 
İlahiyat’tan 2, Harran İlahiyat’tan, Çanakkale’den, Necmettin Erbakan’dan, 
Hitit’den, Yalova’dan, Uludağ’dan, On Dokuz Mayıs’dan, Tokat Gazi Osman 
Paşa Üniversitesi’nden 1’er olmak üzere toplam 13 farklı ilahiyat fakülte-
sinden katılımla gerçekleştiriyoruz.

Geçen yıl farklı mekân ve şehirlerde örneklik taleplerinden zikret-
miştik. Bunu bu sene doğu illerinin şartlarının çok uygun olmaması se-
bebiyle erteledik. Ancak farklı bir şekilde bu örnekliği gerçekleştireceğiz. 
İnşallah 23-24 Mayıs tarihlerinde sempozyumun bir ayağını Kırgısiztan’da 
Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştireceğiz. Bu da aynı 
zamanda oradaki ilahiyat öğreniminde örnekliği teşkil edecektir. Bundan 
sonra farklı bölgelerde Orta Asya, Balkanlarda, Kafkaslarda farklı yüksek 
din öğretimi gösteren kurumlara bu örnekliği gösterme imkânı da söz konu-
su olacaktır inşallah.

Sözlerimi fazla uzatmadan teşekkürlerimi de ileterek huzurunuz-
dan ayrılayım inşallah. Her zaman olduğu gibi Allah başımızdan eksik etme-
sin kıymetli büyüğümüz, Lütfi Doğan Hocamız, her çalışmamızın, her önem-
li icraatımızın başında ve mimari. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ve 
yıllardır ek olarak sempozyumumuza ev sahipliği yapan fakültemize, fakül-
temiz dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal hocamıza teşekkürlerimi arz ediyo-
rum. Baskı malzemesinde bizlere her zaman destek olan Türkiye Diyanet 
Vakfı’na ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Yıl içinde derslerimize, seminer-
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lerimize ve konferanslarımıza destek olan hocalarımıza, grup çalışmalarını 
yürüten Mehmet Ünal, Mesut Okumuş, Fatih Erkoçoğlu, Mustafa Özkan, 
Ahmet Ünsal hocalarımıza ve yarın inşallah değerlendirme konuşmalarını 
yapacak hocalarımıza şimdiden teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca öğrenci 
temsilciliğinin bizim çalışmalarımız açısından çok büyük katkıları var. Neti-
cede öğrenci sempozyumu yapıyoruz, öğrencilerle yapıyoruz. Destek veren 
temsilciliğe ve öğrenci kulüplerine de teşekkür ediyorum. Bu sene YBÜ İsla-
mi İlimler de katıldı bu halkaya ve her zaman olmalarını bekliyoruz. Ben her 
zaman söylediğim gibi inşallah genç akademisyenlerin bu aşamalarda elde 
ettiği tecrübelerle nihai hedeflerine ulaşmalarını canu gönülden arzu ede-
rek, hepinize saygılarımı sunuyorum, teşrifleriniz içinde teşekkür ediyorum.



LÜTFİ DOĞAN
DİYANET İŞLERİ ESKİ BAŞKANI

İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYMA VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdulillahi rabbilâlemîn velâkibeti lilmuttakîn vessâlatu 
vesselâmu ala rasûlina muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ecmaîn

Pek muhterem dekanlarım, muhterem hocalarım, kıymetli talebe 
evlatlarım, aziz misafirler! Hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Allah’ın 
selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun.

Az önce bizleri tevdi eden Prof. Eyüp Baş Bey kardeşime yüksek hu-
zurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca Ankara İlahiyat’ın muhterem dekanı 
İsmail Hakkı Ünal hocamıza, keza Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler 
Dekanı Mehmet Ünal hocama şükranlarımı arz ediyorum. Allah kendilerinden 
razı olsun. Onların varlığı ve diğer hocalarımızın varlığı ile birlikte siz kıymet-
li evlatlarımız varsınız. Onlardan ilim tahsil ediyorsunuz. İlim tahsil ettikten 
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sonra da milletimize İslami sahada hizmet vereceksiniz. Kız evlatlarımız, 
arkadaşlarına, hanımefendilere, büyüklerinin annelerine, erkek evlatlarımız 
onlarda kendi kardeşlerine, büyüklerine, talebelerine İslami ilimlerde hizmet 
vermek şerefine erecekler, ereceksiniz. Bundan dolayı sizleri ne kadar takdir 
etsek yeridir. Tabi ki haliyle sizleri yetiştiren hocalarımıza, hürmetimiz, saygı-
mız, sevgimiz çok yüksektir. İmam Ali (rd.) Bir sözü eminim ki hepinizin hatı-
rında ama ben bir defa tekrar ediyorum ki Cenabı Allah bizi onun şefaatine 
nail kılsın, “Bana bir kelime öğreten bir kimse, beni kendisine köle yapmış 
olur.” İmam Ali gibi mümtaz bir şahsiyet, raşidîn halifelerinin dördüncüsü ve 
sahabeler arasında en âlimler arasında bir zat, bana bir kelime öğretenin 
kimse beni kendisine köle yapmış olur, diyor. Buradan anladığımız şu; en 
kâmil, en büyük insanlar, en derin hürmet gösterdiğimiz büyüklerimiz Hz. Ebu 
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve diğerleri (rd.) kadın-erkek İslam ümme-
tini ilme teşvik ediyor. Çünkü ilmin değeri çok yüksek. Onun için siz kıymetli 
evlalarımı ve sizi yetiştiren muhterem hocalarımızı ne kadar takdir etsek, ne 
kadar tazimle ansak yeridir ve onların hakkıdır. İşte böyle hocalarımızla ve 
siz talebe evlatlarımızla bir arada bulunmak benim için bayramdır. Bayram 
sevincini duymaktayım. Allah’a sonsuz hamd u senalar olsun böyle bir günü 
hep birlikte bizlere gösterdi.

Şunu arz etmek isterim, bugünde bilginin, tekniğin, iktisadın, araş-
tırmaların çok arttığı bir devrede milletimiz de bütün Müslümanlar da hatta 
insanlıkta gerçek manada ilmi öğrenmeye ihtiyacı var. Bildiğiniz gibi Cenab-ı 
Hak cümlemizi bundan muhafaza buyursun bilgisizlik, cehalet karanlıklar-
da kalmak demektir. İnsanın karanlıklardan kurtuluşu da ilimle olur. Onun 
içindir ki Peygamber Efendimiz (sav) bizlere ışık tutan yol gösteren ve daima 
dikkatli olmamızı bizlere telkinde bulunan şu mübarek hadisi, ”İlmi beşikten 
mezara kadar arayın.” Beşikten mezara kadar İslam’la şereflenmiş kadın-
erkek herkes ilme muhtaçtır ve arayacaktır. Ne için? Çünkü hayatı aydınla-
tıyor, dünyayı aydınlatıyor, manevi aydınlığa insanı kavuşturuyor. Allah razı 
olsun geçmiş büyüklerimiz bize ilim hazinelerini bırakmışlardır. Düşünceler 
üzeri kıymetli eserler bırakmışlardır. Dini sahada, ilmi sahada, hukuki saha-
da hangi sahada ararsak arayalım böyledir. Dünyada bugün bir Kâtip Çele-
bi yok. Nerede yetişti? İslam âleminde yetişti. Bugün bir İmam Buhari yok, 
İmam Müslim yok. Ama Allah’ın inayetiyle, sizlerin arasından Kâtip Çelebiler, 
İmam Buhariler, İmam Müslimler sizlerin gayretleriyle, muhterem hocaları-
mızın irşatleriyle yetişecektir. Bizler ümitvarız rahmetli Akif’in dediği gibi; 
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“Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın.

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.”

İnşallah çok Katip Çelebilerimiz, İmam Buharilerimiz, İmam Müs-
limlerimiz yetişecek ve insanlara ilim yönünde ışık tutacak, bunlar biliyor-
sunuz Peygamber Efendimiz’in (sav) sözlerini en güzel şekilde, en sade 
şekilde hıfz edip, kitap haline getirip ve Peygamberimiz’den (sav) 150-200 
yıl sonra bu kitapları topluyorlar ve bugün biz o kitaplardan Resûli Ekrem 
(sav) mübarek sözlerini insanlığa hayat veren, insanlığa ışık tutan sözlerini 
öğreniyoruz. Mesele biri bize İslam nedir derse ne diyeceğiz? “el-İslâmu 
husnu’l-huluk” İslamiyet en güzel ahlaktır. O halde kim en güzeli ahlakı 
yaşıyorsa, o Müslümanlığını yaşıyor demektir. Nerden öğrendik? Efendi-
miz (sav)’in mübarek ağzından çıkan sözlerden öğrendik. “Husnu’l-hulki 
halk’u-llahi a’zam” Güzel ahlak Allah’ın yarattığı en büyük, en güzel şeydir. 
Nerden öğreniyoruz? Efendimiz (sav) bize öğretiyor. Ben de böyle gençle-
rimizle konuştuğumuzda, böyle ilim öğrenen arkadaşlarla muhabbet etti-
ğim zaman şunu diyorum; dünyanın en mutlu en mesut insanları biziz, biz 
Müslümanlarız. Bugün de öyle, inşallah yarın da öyle olacak. Peki neden? 
Bizim insan olarak bir örneğimiz var. Kim o? Muhammed Mustafa (sav) 
efendimizdir. Sadece bize değil bütün insanlığa örnektir. Âlemlere rahmet 
olarak gönderilmiştir. Ve biz buna inanıyoruz Kuran’da Allah u zülcelal böy-
le buyuruyor. Ama Müslümanlar olarak Efendimiz (sav)‘in onun üstün ahla-
kını onun güzel yaşayışını onun Allah’a karşı yaptığı ibadetlerini onun insan 
haklarına karşı gösterdiği hassasiyeti öğreneceğiz ve bizde onun hayatına 
benzere yaşayışı yaşayacağız. Niçin öyle “Fe lâ ve rabbike lâ yu’minûne 
hattâ yuhakkimûke fîmâ şecera beynehum summe lâ yecidû fî enfusihim 
haracen mimmâ kadayte ve yusellimû teslîmâ” Bu ayeti kerimenin mea-
lini geniş olarak sizlerden istiyorum, bunu araştırmanızı Cenabı hak ne 
buyuruyor bu ayette. Özetle şunu söyleyeyim; Allah şunu emrediyor, “siz 
Peygamber Efendimizi Rabbine yemin ederim ki aralarınızda geçen farklı 
ihtilaflarda meselelerde siz Allah resulünü hakem tayin edip onun verdi-
ği hükme rıza göstermedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız.” O halde 
her işimizde kuran bize yol gösteriyor, ışık tutuyor. Peygamber Efendimiz 
(sav) nasıl yaşamış, konuları nasıl ele almış, nasıl beyan etmiş, insanlar 
arasında kardeşliği, sevgiyi nasıl ihya etmiş biz o Peygamberimin ümmeti 
olarak hem kendimizi hem ailemizi hem komşumuzu ona göre ihya etmek 
zorundayız. Türkiye’mizi düşünelim bazen üzücü olaylarla karşılaşıyoruz 
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özellikle doğu illerinde. Şunu hepiniz biliyorsunuz ama ben kardeşiniz, ho-
canız olarak tekrar ediyorum; eğer İslamiyet’i gereği kadar bilip, gücümüz 
yettiği kadar da yaşamaya çalışıyor olsak Türkiye’nin hiçbir yerinde bırakın 
öldürmeyi, kimseyi incitme diye bir şey olmaz. Niçin? Allah Teala Kuran’da 
şöyle buyuruyor; “İnnemâl mu’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum 
vettekûllâhe leallekum turhamûn”. “Ancak müminler birbiriyle kardeştirler. 
Öyleyse iki kardeşiniz arasında bir kırgınlık, gücenme, incinme olursa onu 
derhal düzeltiniz, ihmal etmeyiniz. Allah’tan korkun ki Allah’ın merhametine 
nail olasınız.” İslam alemini düşünelim bir bütün olarak. Endonezya’da bir 
Müslümanın ayağına diken batsa, Senegal’de ki bir Müslüman onun acısını 
duymalıdır.

Muhterem hocalarımız da müsaade edelerse biz hususu arz etmek 
istiyorum. İslam’da ahlak yerine tasavvuf diye tabir edilen bir ilim var bili-
yorsunuz. Bu ilmin ileri gelenlerinden Sırri-yi Sekati Hazretleri adında bir zat 
var. Bir gün bir zat-ı muhterem onu ziyaret ediyor. Ziyaretinden sonra çıkar-
ken, yolcularken talebesi olan Cüneyd-i Bağdadi hazretleri beraberlerinde 
fakat Sırri-yi Sekati hazretleri çok ciddi duruyor, diğer misafir ise çok güler 
yüzlü, ziyaretinden çok memnun olduğu belirten bir yüz ifadesi var. Ama 
Sekati hazretleri diğerine nispetle daha ciddi duruyor. Cüneyd-i Bağdadi 
hazretleri efendim bir hususu sorabilir miyim diyor, buyur evladım diyor Se-
kati hazretleri. Bu ziyaretinize gelen efendi çok memnun oldu ve sevinçliydi 
ama ben dikkat ettim zat-ı aliniz oldukça ciddi duruyorlardı bunun sebebi 
nedir diye öğrenmek istiyorum, der. Söyleyeyim evladım diyor. Birbirlerini 
Allah için seven mümin kardeşler bir araya gelip hasbihâlden sonra ayrı-
lırken Allah’ı telanın onların üzerine 100 rahmeti iner. Hangisi güler yüzlü 
ise 90 rahmet verilir hangisi daha ciddi duruyorsa ona 10 verilir. O benim 
kardeşim istedim ki 90 rahmet onun olsun ben 10 rahmete razıyım. Değerli 
kardeşlerim, kıymetli evlatlarım işte ilim, irfan insana bu gerçekleri anlatı-
yor. Peki böyle bir durum olsa Türkiye’de bir münakaşa olur mu? Elbette 
ki araştırmalar ve güzel şeyler olacak ama tatlılık içerisinde. Ashabı kiram 
örneğimiz, tabiin örneğimiz, İmam Hanefi, İmam Şafii gibi insanlar bizim 
örneğimiz olmalıdır. Allah onların hepsinden razı olsun.

Şimdi asıl görev sadece muhterem hocalarımızda, öğretim üyesi 
olan hocalarımızda değil siz evlatlarımıza da görev düşüyor. Birbirimizin kar-
deşiyiz, din kardeşiyiz. Öyleyse kardeşimizin iyiliğini kendi iyiliğimizden önce 
öğreneceğiz. Ya da en azında hadis-i şerifte belirtildiği gibi en azında ken-
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dimiz için istediğimiz kadar isteyeceğiz. Hadisi lafzen da okumak istiyorum; 
“La yu’minu ehadikum hatta yuhibbe liehîhi mâ yuhibbu linefsihî” sadaka 
Rasulullah. “sizden biriniz kendi öz nefsi için istediği iyilikleri mümin kardeşi 
için de istemediği sürece gerçek manada iman etmiş olmaz” demek ki her 
Müslüman kendisi için arzu ettiği iyilikleri bütün mümin kardeşleri içinde is-
teyecek. Peki böyle yaşandığı ve böyle üstün bir ahlakı yaşadığımız takdirde 
ki böyle yaşamaya da mecburuz. Niye? Allah Teala bizi İslam şerefine erdirdi 
elhamdülillah. Müslümanız ve elhamdülillah bir ilim merkezinde ilim tahsil 
ediyoruz. Sadece burada da değil Türkiye’nin bütününde yaşayan 80 milyon 
insanımız şu düşünce olmalı; Ben kardeşimize nasıl faydalı olabilirim, en 
azından kardeşime hiç kimseye en ufak hiç bir zarar vermemeliyim, diye dü-
şünmeli.  Kim? İslam şerefine ermiş olan herkes. Şimdi böyle olduğu takdirde 
değil insanların birbirlerinin hayatına kıyması, birbirini üzmesi, insanı incite-
cek bir laf bile duyulmaz. Ama şunu da iyi bilelim ki daha önce arz ettiğim gibi 
bilgisizlik karanlıktır. Karanlıkta kalan insan nasıl hareket edeceğinde şaşkın 
bir durumda kalır. O halde bu karanlığı da ilimle gidereceğiz.  İlimlerin en 
üstünü de İslami ilimlerdir, Kuran ilmidir, hadis ilmidir, usul-i fıkıh ilmidir. Bun-
ları öğrendik mi herkesin hukukuna saygılı oluruz kimseyi incitmeyiz. Neden 
biliyoruz; “Vellezîne yu’zûnel mu’minîne vel mu’minâti bi gayri mâktesebû fe 
kadihtemelû buhtânen ve ismen mubînâ“. “Mümin olan erkeklere mümin 
olan kadınlara eziyet veren kimseler büyük bir günah işlemiş olurlar.” demek 
ki Müslümanın eli de hayırdır, dili de hayırdır, davranışları da hayırdır. Ne için? 
Çünkü Elhamdülillah biz efendimizi çok seviyoruz.  Ne buyurdu bize; “Men 
kâna yu’minu billâhi ve yevmil âhiri fel yukrim câre ve men kâna yu’minu 
billâhi ve yevmil âhiri fel yukrim dayfe ve men kâna yu’minu billâhi ve yevmil 
âhiri fel yekul hayran ev liyesmut.” Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse 
komşusuna iyi davransın, Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafi-
rine iyilikte, ikamda bulunda, Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya 
hayır söylesin bunu da yapamıyorsa sukut etsin. Bu hadisi şerifi yaşadığımız 
takdir de ki yaşamakta bizim vazifemizdir. Niçin? Elhamdülillah Cenab-ı Hak 
bizi İslam şerefine şereflendirdi. Ne kadar şükretsek azdır. Ve Peygambere 
uyun dedi. Nasıl uyulur? Buyruklarını dinleyeceğiz, sünnetleri yaşayacağız, 
mübarek sözlerini hayatımıza nakşedeceğiz.

Son olarak Türkiyemizde incitici bir hareket bir yerde olduğu zaman 
hepiniz gibi ben de çok üzülüyorum. Peki ne yapmamız gerek? İslami ilimleri 
Kuran-ı Kerim’le, Efendimiz’in sünnetiyle, İslam hukukuyla ve İslam ahlakıyla 
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her türlü, en iyi şekilde yaşayıp, yaşatmaya gayret edeceğiz. Efendimiz şu 
mübarek sözüyle noktalıyorum. “Müminler bir vücuduz azaları gibidir, bir in-
sanın vücudunda uzuvlarında birisi rahatsız olsa vücudun tamamı onda etki-
lenir ve rahatsız olur. Müslümanların da herhangi birisi bir sıkıntıya uğradığı 
zaman bütün Müslümanlar aynı sıkıntıyı duymalı ve onu giderecek her türlü 
imi, hukuki tedbirleri alıp, insanların dünya hayatını cennet hayatı yaşar gibi 
huzur içinde yaşamasını hizmet etmelidir.” Sizler ilim tahsil eden kimseler 
olduğunuz için hem kız hem erkek evlatlarımı tebrik ediyorum. Sizleri yetişti-
ren, sizlere ışık tutan, sizlerle iyilikte örnek olan muhterem ilim adamlarımı-
zı, hocalarımıza hürmetle ta’zimle anıyor, hepinizi Allaha emanet ediyorum. 
Şimdiden de Beraat kandilinizi tebrik ediyor, sıhhatle sağlık ve afiyetle kaim 
olmanızı diliyorum. Vesselâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.



PROF. DR. MEHMET ÜNAL
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI

İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Muhterem Lütfi Doğan hocamız, saygıdeğer dekanlarım, kıymetli hocalarım, 
sevgili öğrenciler, değerli misafirler, hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyo-
rum. Ben sadece bir teşekkür etmiş olacağım. İSİLAY vakfımızın desteğiyle 
İLAMER’in yıllardır devam ettirmiş olduğu öğrencilere ait olan bu sempoz-
yumları bizler de heyecanla takip diyoruz. Ben Van’dayken de bunun takip-
çilerindendim. Oraya aynı zamanda fakültemizin hocalarının desteği ile de 
elimizden geldiğince eğitim-öğretim süreci içerisinde bu çalışmalara des-
tek olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede “Dini İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin 
Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı bugün yapılan bu sempozyumun da çok 
verimli geçeceğine ümit ediyorum.

Tarihi süreç içerisinde bizim alimlerimiz ansiklopedik olmuşlar. Tek 
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bir alanda değil, birçok alanda âlim olmuşlar. Bir Suyuti’yi, bir Taberi’yi, bir İbn 
Saad’ı, bir İmam Gazali’yi düşündüğümüz zaman tefsirde de yazmış, fıkıhta 
da yazmış, hadiste de yazmış. Her alanda eserler telif etmişlerdir. Bizlerinde 
bugün İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinde öğrencilere vermiş olduğumuz 
dersler arasında tefsir de var, fıkıh da var, hadis de var, kelam da var, felsefe 
de var, felsefe ve din bilimleri de var. Bunların her biri bizim yetişmemizde, 
hadiseleri yorumlamamızda önemli. Onun için dini ilimlerde branşların her 
birinin bir diğerine karşı çok büyük bir ihtiyacı var. Bu yüzden tespit edilen 
bu başlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin benim alanım tefsir 
olduğundan, bir ayeti ele alırken, onun tarihi bir arka planı var, Efendimiz’in 
(sav) onunla ilgili açıklamaları varsa o önemli, fakihlerin o ayetle ilgili açıkla-
malarına bakmak gerek o ayeti yorumlayabilmek, anlamak için önemli. Ayeti 
yorumlayabilmek için her birine bakmak gerek.  Bir örnek verirsem sizlere, 
“Yâ benî âdeme huzû zînetekum inde kulli mescidin ve kulû veşrebû ve lâ 
tusrifû, innehu lâ yuhıbbul musrifîn” “Ey Adem oğlu mescidlerinize girdiği-
niz zaman zinetlerinizi üzerinize alınız, yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. 
Allah israf edenleri sevmez.” Düz bir manayla bakarsak mescitlere girildiği 
zaman güzel, hoş elbiselerle mescide girilmesi, yiyip, içilmesinden bahsedil-
mektedir. Bunun arka planına baktığımız zaman, bu ayetin indirilme süre-
cinde Mekke’de, Arapların ya kendilerinin ürettiği elbiseleri satın almaları, 
onlar ödünç almak suretiyle onlardan menfaatlenmeleri söz konusu. Ya da 
günaha girdikleri bu elbiselerle tavaf etmeleri doğru değildir, yani çıplak tavaf 
etmeleri istenmekte. Dolayısıyla onların uydurduğu böyle bir yanlış algıya kar-
şı inen ayeti kerime ile onlar uyarılmakta. Yani şu denilmiş olmakta, önceki 
ayetlerle birlikte düşündüğümüzde; Ey ademoğlu daha dün atanız Adem ile 
Havva’yı yanlışa düşürmek suretiyle ayıp yerlerini kendilerine gösterdiği gibi, 
aynı hatanın bir devamı olarak sizde benzer hatalara düşmeyin. Kabe’yi tavaf 
ettiğiniz zaman çıplak tavaf etmek gibi bir yanlışı, atalarımızdan böyle gör-
dük, Allah böyle emrediyor gibi bir takım iftiralar uydurmak suretiyle böyle bir 
yanlışa düşmeyin. Dolayısıyla avret mahallinin örtecek elbiselerinizi üzerinize 
alınız. Yine hac zamanlarında bazı şeyleri kendinize yasaklamak suretiyle, 
kuru gıdalarla geçinmenin gerekliliği konusunda ibadet amaçlı birtakım şey-
ler uydurmayınız. Ne varsa bu anlamda helal olan yiyebilirsiniz, içebilirsiniz 
ama israf etmeyiniz, şeklinde tarihsel bir arka planı vardır. Yani tarihsel süreç 
içerisinde onu öyle değerlendirmek lazım. Mesela kardeşimiz okudu; “Fe izâ 
kadaytum menâsikekum fezkurûllâhe ke zikrikum âbâekum ev eşedde zikrâ” 
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Bu ayet-i kerimede ne söylüyor? Yani haccınızı bitirdiğiniz zaman Arafat’tan 
Müzdelife’ye akın akın gittiğinizde orada -geçmişten atalarınızla alakalı birta-
kım şeyleri anarken böyle çoştuğunuz kendinizden geçtiğiniz gibi- artık Allah’ı 
onlardan daha fazla anın diye ayetin indiği dönemin arka planına bir vurgu 
var. Buradan şu çıkıyor; meali bilmek önemli ama ayetin arka planını ve ta-
rihsel sürecini de bilmek önemli.  Bunun için mesela Enfal suresini anlamak 
için Bedir savaşının neden başladığını bilmek gerekir. Mesela Hudeybiye an-
laşmasını iyi bilirseniz, Feth suresini gerçekten iyi anlarsınız. O yüzden bir mü-
fessirin İslam Tarihi ile de ilgilenmesi lazım. Onun için disiplinlerarası ilişkinin 
bir hocanız olarak, bir kardeşiniz olarak çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu 
vesileyle bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Başta 
Eyüp hocam olmak üzere emeği geçen bütün hocalarımıza huzurunuzda te-
şekkür ediyor ve sizlere saygılarımı sunuyorum.



PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÜNAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

Elhamdülillâhi rabbi’l-âlemîn vessâlâtü vessâlâmu alâ seyyidinâ 
muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
Muhterem Lütfi Doğan Hocam, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin saygıdeğer 
dekanları, kıymetli hocalarımız, değerli misafirler ve sevgili öğrencilerimiz, 
araştırmacılarımız! Bu sene altıncısı yapılan öğrenci sempozyumuna hoş 
geldiniz şeref verdiniz, fakültemizi onurlandırdınız.

Bu salonumuzda bir çok etkinlik yapılıyor, bir çok hocamız konfe-
rans veriyor, seminer düzenleniyor. Bu salonlarımız hiç boş kalmıyor ham-
dolsun. Ancak bu sempozyumun ayrı bir kıymeti var. Sizleri lisans döne-
minde, henüz daha öğrenciyken ilmi faaliyetlere teşvik etmek için, başta 
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Lütfi Doğan hocalarımız himayelerinde ve Eyüp Baş hocamızın üstün gay-
retleriyle bu sempozyum altı yıldır yapılıyor. Gerçekten çok kıymetli bir faali-
yet ve önemli bir etkinlik bunu kıymetini bilmenizi isterim. Şu sıralarda ilmi 
faaliyetler nasıl oluyor, bir sempozyumda bir tebliğ nasıl sunuluyor, onun 
müzakeresi nasıl yapılıyor, bir kimse bir şey söylediği zaman ilmi anlamda 
ona nasıl cevap veriliyor, konu nasıl tartışılıyor işte bu sıralarda bunu öğ-
renmeniz lazım. Ve buradan başlayarak daha sonraki hayatınızda da ilmi 
faaliyetlerini sürdürürken bu tecrübe sizlere büyük destek verecek ve ilmi 
mahfillerde çok rahat bir şekilde kendi düşüncenizi savunabileceksiniz.

Değerli kardeşlerim ilminden başka bir yolumuz ve kurtuluşumuz 
yoktur. İlim her zaman aydınlatıcı olmuştur, rehber olmuştur. Lütfi Doğan 
Hocam da işaret ettiler, Mehmet Ünal hocamızda ders mahiyetinde kısa bir 
sunum yaptılar. İşte disiplinlerarası ilişkinin önemi verilen bu örneklerden 
de anlaşılıyor. Sadece dini ilimler arasında değil, bugün artık ilahiyat fakül-
telerinde bildiğiniz gibi sosyal bilimlerin dini ilimlere katkısı olacak bütün 
branşlarında yer aldığı ilahiyat fakültelerinde, bütün sosyal bilimlerin bir-
biriyle ilişkilerinin de ele alınması gerekiyor. Dini ilimler, tefsir, hadis, fıkıh, 
kelam, tasavvuf bunlar ayrı ayrı branşlar haline geldiler ve ihtisas konusu 
oldular. Görüyorsunuz ülkemizde yapılan dini yayınlarda ve dini faaliyetler-
de alakası olmayan insanlar din konusunda söz sahibi olabiliyor. Bu konu-
da hassasiyeti olan, ihtisas sahibi olan kimselerde ben bunu bilmem onu 
ihtisas sahibine sorun diyor. Doğrusu da budur çünkü günümüzde detaylı 
bir uzmanlaşma alanı ortaya çıktığı için herkes kendi alanına eğilmektedir. 

Değerli kardeşlerim biraz önce öğrenci kardeşimizin okuduğu âyeti 
kerimede Allah “fe minen nâsi men yekûlu rabbenâ âtinâ fîd dunyâ ve mâ 
lehu fîl ahirati min halâk” buyuruyor. “Ya rabbi sadece dünyada birşeyler 
istiyorum diyen kimsenin ahirette nasibi yoktu” diyor Cenab-ı Allah. Arka-
sından da “Ve minhum men yekûlu rabbenâ âtinâ fîd dunyâ haseneten 
ve fîl âhirati haseneten ve kınâ azâben nâr ulâike lehum nasîbun mimmâ 
kesebû vallâhu serîul hısâb”. “Bir kısım insanlarda diyorlar ki; Ya rabbi bize 
dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ver ve bizi cehennem azabından 
koru. İşte bunların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı seri gö-
rendir” buyuruyor Allah. Değerli kardeşlerim biz yaptığımız bu faaliyetlerle 
hem dünyamızı hem ahiretimizi ve her ikisinden de güzellikleri ve iyilikleri 
dileyerek nasibimizi arıyoruz. İnşaallah Cenab-ı Hak bu faaliyetlerimizi, yap-
tığımız bu çalışmaları mizanımıza koyar ve orada da kazançlı çıkanlardan 
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oluruz. Ben, Hocamıza, Eyüp Bey’e ve bu konuda hizmet eden herkese, 
katılımcı öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, tekrar hoşgeldiniz diyorum, 
sizlere saygılarımızı sunuyorum. 





BİRİNCİ  OTURUM

Oturum Başkanı: Enes Furkan ONUR

1. Gülistan DÜNDAR

Günümüzde Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin Gündeme Geliş Sebepleri

2. Ali Askar KASİMOV

Çağımızda Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişki  Gerekli midir?

3. Hümeyra TETİK

Modern Dönemde Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkinin İmkanı ve Metodu

4. Osman CURUK

İslâm Tarihi İlk Döneminde Siyer - Hadis İlişkisi

5. Okan UZUNÖZ

Dinî İlimlerde Disiplinler Arası İlişkiden Yararlanarak Eser Yazan Âlimler: 
Taberi Örneği

Müzakere: Ar. Gör. Bilal DEĞİRMENCİ

   Ar. Gör. İsa CEYLAN



Oturum Başkanı

Enes Furkan ONUR

Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli hocalarım, değerli misafirler ve 
sevgili arkadaşlar, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. İlahiyat Araştır-
maları Merkezi’nin bu yıl altıncısını düzenlemiş olduğu ve bizler için bir ilim 
bayramı havasında geçen Öğrenci Sempozyumumuza tekrardan hepiniz 
hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Böylesine güzel bir sempozyumda biz öğrenci-
lere sempozyum tecrübesini yaşama fırsatı veren İLAMER Akademik Koor-
dinatörü Sayın Prof. Dr. Eyüp Baş ve İSİLAY Mütevelli Heyet Başkanı Lütdi 
Doğan Hocama en içten teşekkürlerimi arz ederek oturumu başlıyorum. İlk 
tebliğ sunmak üzere sözü Gülistan Dündar’a bırakıyorum.



“GÜNÜMÜZ DİNÎ İLİMLERDE DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİNİN 
GÜNDEME GELİŞ SEBEPLERİ”

Gülistan DÜNDAR

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi II. Sınıf Öğrencisi) 

ÖZET

İslâmî ilimler, Hz. Muhammed (sav) döneminde henüz disiplin halini al-
mamıştı. Sahabe-i kiram merak ettiği konularla ilgili soruların cevabını, vah-
yin ilk muhatabı olan Rasulallah’tan almıştır. Rasulallah’ın vefatından son-
ra yapılan fetihlerle İslâm yurdunun sınırları genişlemiştir. Bununla birlikte 
yeni toplumlarla ve yeni dinlerle tanışılmıştır. Hicrî II. asrın yarısından son-
raki dönemde teşekkül süreci başlamıştır. Başlangıçta Hadis ve Kur’an ola-
rak ikiye ayrılan İslâmî ilimler, bu süreçten sonra Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm 
vb. ilimler olarak her biri müstakil bir disiplin halini almıştır. İlim sınırlarının 
ve ilim muhataplarının kitlesinin de genişlemesiyle bu ilimlerin birbirleriyle 
olan ilişkisi Müslümanlar arasında tartışma konusu olmuştur. Bunun için 
ilmî çalışmalar artırılmış hatta tüm dünyada imrenilecek seviyeye ulaşmış-
tır. Çağların ve toplumların değişmesiyle İslâmî ilimlerin birbiriyle olan ilişki-
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si tekrar gündeme gelmiş ve bugün yine tartışma konusu olmuştur.

 Anahtar kelimeler: İslâmi İlimler, Disiplinler Arası İlişki, Teşekkül Süreci, 
Kur’ân, Hadis, Fıkıh 

The Causes of Coming into Question of Interdisciplinary Relations in 
Nowadays Religious Sciences  

Abstract

Islamic sciences had not become a discipline form in period of the Prop-
het. The companions received the replies, the answers to questions which 
they wondered, from the Prophet who the first interlocutor of revelation. 
The boundaries of the Islamic country have expanded with the conquests 
made after the death of the Prophet. However, has been acquainted with 
the new societies and new religions. Formation process has started after 
the period of hijri II. century. Initially, Islamic sciences were divided into 
two: the Qur’an and the Hadith. After the formation process, Islamic sci-
ences, as Tafsir, Hadith, Fiqh, Kalam etc.  each discipline has become an 
independent state. With the expansion of science borders and number of 
science interlocutors, the relationship of these sciences with each other 
has been the subject of debate among Muslims. For this, scientific works 
are increased; even it has reached an enviable level in the whole world. 
With the change of eras and societies, relationship of Islamic science with 
each other has come into question again and afresh today it has become 
topic of discussion

Keywords: Islamic Sciences, Interdisciplinary Relations, Formation Pro-
cess, Quran, Hadith, Fiqh.

GİRİŞ

Günümüz dinî ilimleri denilince akla Kur’ân, Hadis, Tefsir, Kelâm, Fı-
kıh, Usûlu’l-fıkh, İslâm Felsefesi vb. ilimler gelmektedir. Ancak İslâm’ın 
ilk devirlerinde dinî ilimler denilince Kur’ân ve Hadis anlaşılmıştır. Fakat 
ilerleyen zamanlarda bilhassa hicrî ikinci asrın yarısından sonraki dönem-
de, teşekkül süreciyle birlikte İslamî ilimler çeşitli kollara ayrılmıştır. İslâm 
kültüründe ilim kavramının çeşitli ilmî disiplinlerin gelişimiyle kazandığı te-
rim anlamları, kelimenin Kur’ân ve Hadisteki kullanımından geniş ölçüde 
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etkilenmiştir.1 İlim kavramının Kur’ân ve hadislerde işlenme tarzı, ilk devir 
Müslümanlarını bilgi edinme yönünde harekete geçirmiş ve bunun sonu-
cunda toplumda muazzam bir bilgi edinme faaliyeti başlamıştır.2 Tüm bu 
bilgi edinme faaliyetlerinin yanında İslam dünyasında bazı olumsuzluklar 
yaşanmıştır. Bu olumsuzluklar zihinlerde bazı soru işaretlerinin oluşmasına 
neden olmuştur. Özellikle Mu’tezile mezhebinin ortaya çıkmasıyla Kelâm 
ilminin temelleri atılmaya başlanmıştır. Bunun yanında Abbasi halifelerinin 
teşvikiyle Aristoteles’in eserlerinin Arapçaya çevrilmesiyle de Mantık ilmi 
İslâm dünyasına girmiştir.3

Bu gelişmeler yaşanırken, çeşitli kollara ayrılan dinî ilimler, sorulan 
sorulara tek başına cevap vermekte yetersiz kalmıştır. Bunun için bu dinî 
ilimler birbiriyle ilişki kurmuştur. Örneğin Hz. Peygamber’in (sav) fiilî sünnet-
lerinin anlaşılması için hadis mütehassısları Fıkıh ilmine başvurmuşlardır. 
el- A’meş Hadis ve Fıkıh ilişkisi hakkında şöyle der: “Biz hadisçiler eczacıyız, 
siz fakihler doktorsunuz.” Kur’ân’ı Kerim’de Allah’ın varlığıyla, Allah’ın eli, 
yüzü gibi tabirlerin geçtiği ayetlerle ilgili sorulan sorulara cevap vermek için, 
Kelâm ilmine başvurulmuştur. İslâm medeniyetinin temelini teşkil eden 
Kur’ân’ın ayetlerinden anlamı kapalı olan ya da anlaşılması güç olanları 
anlama çabası Tefsir ilmini doğurmuştur.4 İlimlerin birbiriyle olan bu ilişkisi, 
toplum için kolaylık sağlamış, zamanla tolumda daha da yer edinmiş ve 
tartışılmaz olmuştur.

Zamanın ilerlemesiyle Müslümanların farklı dinlerle olan diyalogu art-
mış ve yeni ilimler ortaya çıkmıştır. Batı’da yaşanan gelişmelerin karşısın-
da İslâmî ilimlerin geliştirilmesi ve daha iyi anlaşılması için yeniden ilmî 
faaliyetler başlatılmıştır. Başlangıçta bütün olan İslâmî ilimler, Batı’nın bu 
gelişmelerine karşılık farklı kollara ayrılmış ve her âlim bir alanda ihtisas 
yapmıştır. Batı’da ortaya çıkan oryantalizmle mücadele edebilmek için İs-
lâmî ilimlerin birbiriyle olan ilişkisi daha iyi araştırılmaya başlanmıştır. Gü-
nümüzde de devam eden oryantalizm vb. Batı kaynaklı çalışmalara karşı ve 
Müslümanların zihinlerinin karışmaması için disiplinler arası iletişim tekrar 

1. İlhan Kutluer, “İlim” , DİA, C. 22, s.111
2. Alparslan Açıkgenç, İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim (İstanbul: İSAM Yayınları, 
2006) s. 26
3. İbrahim Çapak, Ana Hatlarıyla Mantık (İstanbul: Ensar Yayınları, 2013) ss. 36-43
4. İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi (Ankara: TDV Yayınları, 
2015), s. 138
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gündeme gelmiş, disiplinler arası iletişim adına çalışmalar ön plana çıkmış 
ve İslâmî bir ilmin tek başına yeterli olamayacağı yeniden tartışma konusu 
olmuştur.

Kur’ân ve Hadis İlişkisinin Gündeme Geliş Sebepleri

Kur’ân ve Hadis ilişkisine geçmeden önce Kur’ân ve Hadis kavramlarını 
açıklayacağız. Daha sonra bu ilimlerin Peygamber (sav) döneminden bu-
güne kadar nasıl ele alındığı ve hangi konularda tartışma konusu olduğu 
üzerinde duracağız.

Kur’ân kelimesinin anlamına baktığımız zaman çeşitli görüşlerin öne sü-
rüldüğünü görmekteyiz. Bu görüşleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

a)Kur’ân kelimesi, karine kelimesinin çoğulu olup “el-karâin”  kelimesin-
den türemiştir. Onun ayetlerinin bir kısmı bir kısmı için karinedir.

b)Kur’ân kelimesi, hiçbir kelimeden müştak değildir. Hz. Muhammed’e 
inen kelâm için âlemdir.

c)Kur’ân lafzı, bir şeyi bir şeye yaklaştırmak manasını ifade eden “kara-
ne” fiilinden türemiştir.

d)Kur’ân lafzı, toplama manasına gelen “el-karae” kelimesinden türe-
medir.

e)Kur’ân lafzı, gufrân vezninde mehmuz bir mastardır ve te-le-e mana-
sında olan karae ‘den türemiştir.5

Kur’ân’ı Kerîm’in tariflerine baktığımızda da şu tarifleri görmekteyiz:

a)Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, teva-
türle nakledilmiş, tilavetiyle teabbud olunan mu’ciz kelamdır.

b)el-Fatiha sûresinden en-Nas sûresinin sonuna kadar, Hz. Muham-
med’e indirilmiş, kendine has özellikleri ihtiva eden mümtaz lafızlardır.

c)Hz. Muhammed’e gelen vahyi ihtiva eden mukaddes bir kitaptır.6

Hadis kelimesinin tanımlarını da şu şekilde özetlememiz mümkündür: 
Hz. Muhammed’den (sav) insanlığa miras kalan bilgiler hakkında oluşan 

5. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, (Ankara: TDV Yayınları, 2012),  ss. 31-32
6. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 34
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ilim dalına Hadis denir.7 Hadis, lügatte kadimin zıddı manasına geldiği gibi, 
haber manasına da gelir. Hadis lafzı, Hz. Peygamber’in (sav) sözlerine ıtlak 
olunmuş ve onunla ilgili bütün haberlere hadis denmiştir.8

Hz. Peygamber (sav), risaletin ilk anından son anına kadar aldığı vahiy-
leri ashabına iletmiş ve yazmalarını emretmiş, bunun için de vahiy kâtipleri 
seçilmiştir. Sahabe-i kiram, anlamadığı ayetleri Rasulallah’a (sav) sormuş 
ve açıklama yapmasını istemiştir. Bazen de Hz. Peygamber (sav) açıklama 
yapmadan ashabının nasıl hareket edeceğini fiili olarak göstermiştir. Hz. 
Peygamber (sav) vahyin ilk muhatabı olması hasebiyle, onun devrinde Müs-
lümanlar, dinî konularda herhangi bir zorluk yaşamamış ve Hz. Peygam-
ber’in (sav) uygulamalarına ve sözlerine de karşı çıkmamışlardır.

Kur’ân’ın bazı ayetleri ashab tarafından bazen anlaşılmamış bazen 
de yanlış anlaşılmıştır. Allah teâlâ, Hz. Peygamber’e (sav) tebliğ görevinin 
yanında teybin görevini de vermiştir.9 Hz. Peygamber (sav), toplumun ihti-
yaçları doğrultusunda ayetleri açıklamış ve sorulara cevap vermiştir. Allah, 
Kur’ân’da bazı ayetleri mücmel olarak göndermiş ve bunu Rasûlünün diliy-
le açıklamıştır.10 Hz. Peygamber’in (sav) mücmel ayetleri açıkladığını âlim-
ler ittifakla kabul etmişlerdir. Bunun yanında Allah Rasûlü (sav), Kur’ân’da 
hükmü bulunmayan meselelerle ilgili olarak hüküm koymuştur. Bu hüküm-
leri de Allah onaylamıştır. Örnegin köpek etinin haram oluşu, ehli eşeklerin 
haram oluşu, kadının teyzesi, halası, kız kardeşi üzerine nikâhlanmayacağı 
gibi konularda hükümler koymuştur. 

Hz. Peygamber’in (sav) vefatından sonra gerek sahabe devrinde olsun, 
gerek tâbiûn devrinin ilk yıllarında olsun Müslümanlar, yine Hz. Peygam-
ber’in (sav) döneminde olduğu gibi dinî konularda bir zorlukla karşılaşma-
mışlardır ve ilk dönemde olduğu gibi Rasulallah’ın (sav) uygulama ve söz-
lerini de gönül rahatlığıyla kabul edip uygulamışlardır. Hicrî II. ve III. yüzyıla 
gelindiğinde Müslüman toplumunda Hadisler tartışma konusu olmaya baş-
lamış, felsefe ile tanışılmıştır. Bu dönemde artık Kur’ân ile yetinip sünneti 
reddetme görüşleri ortaya çıkmaya başlamıştır.11 Özellikle hadislerin sahih 

7. Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü, (Ankara: OTTO Yayınları, 2015), s. 21
8. Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü, (Ankara: TDV Yayınları, 2014), s. 10-11
9. 16/Nahl: 44
10. Necati Kara, Kur’ân Sünnet Bütünlüğü, (İstanbul: İhtar Yayınları, 1995), s. 287 
11. M. Hayri Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Sünnet, (Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 
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olup olmadığı, hüccet değeri taşıyıp taşımadığı konuları üzerinde durulmuş-
tur. Hadislerin bu şekilde tartışılması akılla temellendirilmeye çalışılmıştır.  
Ehl-i rey ve ehl-i hadis ayırımı ortaya çıkmış bundan dolayı hadisçiler, hadis-
lerin hüccetini ele almaya başlamışlardır.12 

XIX. yüzyıla gelindiğinde Batı’da yaşanan ilmî ilerlemeler karşısında Müs-
lümanlar, ilmî çalışmalar üretememişlerdir. Batı’dan gelen ve özellikle İslâmî 
ilimler üzerine eğitim almış Batılı âlimler, bundan istifade ederek İslâmî ilim-
ler ile ilgili tartışmalar ortaya atarak Müslümanların zihinlerini karıştırmışlar-
dır. Bu süreçte başta Hadis ilmi olmak üzere tüm İslâmî ilimler tartışılmış ve 
hadisleri tamamen reddeden ekoller ortaya çıkmıştır. İslâm dünyasında “ehl-i 
Kur’ân” ve “Kur’âniyyun” olarak bilinen bu ekol, XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
Hindistan’da ortaya çıkmıştır.13 Bu ekol günümüzde de etkisini sürdürmekte-
dir. Sadece Kur’ân ile yetinip hadisleri reddeden kesimler, bu tezlerini savun-
mak için çeşitli ayetleri de delil olarak kullanmışlardır.14

Kur’ân ayetlerine bakıldığı zaman Allah Resulü’nün (sav) helâl ve haram 
koyma yetkisinin bulunduğunu,15 Allah’a itaatten sonra Peygamber’e itaatin 
geldiğini,16 onun hükümlerine boyun eğmeyi emreden17 ayetlerin varlığını gör-
mek mümkündür. Bununla beraber teabbudi konularda Kur’ân’ın detaylı bilgi 
vermemesinden dolayı Hz. Peygamber (sav) bunları açıklamış ve ashabına da 
onun uygulamalarına uyarak ibadetlerini yapmalarını söylemiştir. 

Yakın geçmişte yaşanan bu gelişmeler, günümüz Türkiye’sinde de etki-
sini göstermiştir. Bugün tekrar gündeme gelen Kur’ân ile yetinme düşünce-
si hadislerin tekrar tartışılmasına sebep olmuştur. Nitekim bu tartışmala-
rın kökleri de hadislerin tartışıldığı hicrî II. ve III. yüzyıllara dayanmaktadır. 
Bugün de aklın ön plana çıkarılmasından dolayı, hadislerin hüccet değe-
rinin olmadığı düşüncesi gündemde yer almıştır. Hadislerin reddedilmesi, 
aslında Kur’ân tasavvurlu Peygamber anlayışının tam olarak anlaşılmama-

2013), s. 130 
12. Mehmet Görmez, “ Hadis İlmi ve İslâmi İlimler”, Modern Dönemde Dinî İlimlerin 
Temel Meseleleri Sempozyumu, İSAM, 16 Nisan 2005, İstanbul; M. Hamidullah, Aziz 
Kur’ân, terc. Abdülaziz Hatip- Mehmet Kanık, (İstanbul, Beyan Yayınları, 2000), s. 21
13. Abdülhamit Birışık, “Kur’âniyyun”, DİA, C. 26, s. 428
14. 6/Enam: 38; 6/Nahl: 189; 5/Maide: 3; 15/Hicr: 9
15. 9/Tevbe: 29; 7/Araf: 157
16. 3/Al-i İmran: 32; 4/Nisa: 59, 64, 80, 115; 8/Enfal: 24 
17. 4/Nisa: 115
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sından ve Hz. Peygamber’in (sav) tam olarak tanıtılmamasından kaynak-
lanmaktadır. Hayri Kırbaşoğlu hadisleri reddedenler hakkında şöyle de-
mektedir: “ O halde, hadislerin ya da sünnetin inkârı olgusuna İslâm’ın ilk 
dönemlerinden itibaren rastlandığı, dolayısıyla meselenin günümüzde ilk 
defa ortaya çıkan bir şey olmadığı sonucuna kolaylıkla varabiliriz. Buradan 
günümüzdeki bu konuyla ilgili tartışmaların da geçmişin bir uzantısı olduğu 
anlaşılmaktadır. Geçmişteki tartışmalarla günümüzdeki tartışmalara bak-
tığımızda, hadislere karşı olumsuz tavır takınanların geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de rasyonalist (akılcı) eğilime sahip oldukları ve itirazların ge-
nelde bu akılcı zihniyetten kaynaklandığı dikkatlerden kaçmamaktadır.”18 

Hadislerin zannî olduğu ve zannî olan bir şeyin sübûtu kat’î olan bir Ki-
tab’a kaynaklık edemeyeceği görüşü toplumun çok büyük bir kısmında ka-
bul görmemiştir. Bu tartışmalar hâlâ tam bir sonuca bağlanamamış ve ilmî 
toplantılarda da hâlâ tartışma konusu olmaya devam etmektedir. 2005’te 
yapılan Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu’nda 
Mehmet Görmez bu konuyla alâkalı olarak şunları söylemiştir: “Hadislerin, 
sübûtu, anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili problemler nihai bir neticeye 
bağlanamamış, Sünnet bir model olarak asırdan asra taşınamamıştır. Bugün 
hangi sebeplerle olursa olsun, vefatının üzerinden on dört asır geçen Resul-i 
Ekrem’in söz ve uygulamalarının dindeki konumunun hâlâ tartışılıyor olma-
sını Müslümanlar için tabii bir durum olarak değerlendirmemiz mümkün de-
ğildir. Bilhassa gerek tarihte gerekse günümüzde zaman zaman Kur’an ve 
Sünnetin delil olarak karşı karşıya getirilmesinin, Allah’ı ve Peygamber’inin 
bir hâkimiyet yarışına sokulmasının izah edilebilecek hiçbir tarafı olamaz.”

Hadis ve Fıkıh İlişkisinin Gündeme Geliş Sebepleri

Hadis ve Fıkıh ilişkisine geçmeden önce Fıkıh kavramının tanımı üze-
rinde durmak istiyoruz. Fıkıh kavramı, sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam 
anlamak, derinlemesine kavramak” manasına gelir.19 Istılah manası da 
âlimler tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: Müctehidlerin, tafsili şer’i de-
lillerden istinbat ettiği amelî hükümlerdir. Yani müctehidlerin, her biri amelî 
meseleyi ilgilendiren delilleri tek tek inceleyip onlardan çıkardıkları hüküm-
lere “fıkıh” denir.20 Fıkıh kelimesi Kur’ân’da ve İslâm’ın ilk yıllarında söz-

18. Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Sünnet, s. 13 
19. Ali Bardakoğlu, “Fıkıh”, DİA, C. 13, s. 1 
20. Zekiyyüddin Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları, terc. İbrahim Kâfi Dönmez, (Anka-
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lük anlamı çerçevesinde kullanılmış ancak İslâm toplumunda dinî bilginin 
gelişmesi sonucunda alt ilim dallarının oluşmasıyla II. yüzyılın sonlarından 
itibaren İslâm’ın ferdî ve ictimaî hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu 
konuyu inceleyen bir ilim dalını ifade eden bir terim halini almıştır.21 

Hz. Peygamber (sav) devri, fıkhın en yoğun yaşandığı devir olmuştur. 
Nitekim bu dönemde Peygamber (sav), gerek sözleriyle ve gerekse uygu-
lamalarıyla topluma örnek olmuştur. Kendisine fıkhî bir mesele hakkında 
bir soru sorulduğunda ya ayet nazil olmuş ya da Rasulallah (sav) kendi iç-
tihadıyla cevap vermiş ve kendisi de bizzat uygulamıştır. Yine söylemek ge-
rekirse bu dönem Müslümanların gerek ferdi ve gerekse içtimai konularda 
sorun yaşamadığı dönemdir. Örneğin Allah Rasûlü (sav), namazın nasıl ve 
hangi vakitlerde kılındığı, abdestin nasıl alındığı, zekâtın hangi mallardan 
ne kadar verildiği, haccın hangi vakitlerde olduğu, hadler uygulanırken ne-
lere dikkat edileceği vs. gibi konuları uygulamalı olarak göstermiştir.

Hicrî II. asrın yarısından sonraki döneme gelindiğinde teşekkül süreci 
başlamış, bu gelişmeyle ilimler kollara ayrılmış ve bu süreç, hicrî IV. asrın ilk 
çeyreğine kadarki zaman dilimini kapsamıştır.22 Fıkıh bu dönemde sözlük 
anlamı çerçevesinden çıkıp ıstılah manasını kazanmıştır. Bu dönem, ayrıca 
hadislerin hüccet değerinin ve sahihliğinin tartışıldığı dönem olmuştur. Söz-
lü olarak nakledilen hadislerin birçok râvi değiştirmesi, sözlü metinlerden 
yazılı metinlere dönüşmesi, büyük bir kısmının lafız ile değil mana ile rivayet 
edilmesi hadislerde delâlet problemini ortaya çıkarmıştır.23 

Hadis ve Fıkıh ilişkisine bakıldığında, birbirlerinin ilimleşme sürecinde 
en fazla etkileşim içinde bulunan iki disiplin oldukları görülmektedir. Hadis-
lerin tedviniyle Fıkıh ilminin teşekkül süreci başlamıştır. Hadisçiler hadisleri 
rivayet etmiş, fakihler de bu hadislerin yorum ve fıkhını yapmıştır.24

XIX. yüzyıla gelindiğinde Kur’ân ile yetinip hadisleri tamamen reddeden 

ra: TDV Yayınları, 2015), s. 27
21. Bardakoğlu, “Fıkıh”, s.1
22. Ömer Özpınar, “Teşekkül Sürecinde Hadis-Fıkıh İlişkisi Üzerine”, Necmeddin Erba-
kan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20 (2005), s. 129 
23. Mehmet Görmez, “Sünnet ve Hadis’in Anlaşılmasında ve Yorumlanmasında Meto-
doloji Sorunu ve Yeni Bir Metodoloji İçin Atılması Gereken Adımlar” İslâmi Araştırmalar 
Dergisi, 10: 1-2-3, (1997), s. 31
24. Özpınar, “Teşekkül Sürecinde Hadis-Fıkıh İlişkisi Üzerine”, s. 135
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ekoller, fıkhî konularda geniş çaplı tartışmalar ortaya atmışlardır. Kur’ân’da 
beş vakit namazın olmadığı aksine iki vakit namazın olduğu, bayram ve ce-
naze namazlarının kılınma zaruriyetinin olmadığı, zekât ve ramazan orucu 
gibi konulardaki söylemleriyle tüm Müslüman toplumunun kafasını karıştı-
racak düşünceler dile getirmişlerdir.25

Hadis ve Fıkıh ilimlerinin ilişkisinin tartışılması o zamanlarla sınırlı kalma-
mış, bugün Müslümanlar arasında da tartışılır olmuştur. Hadisleri reddeden 
kesim, hadislerin sahih olmadığını, zanna dayalı bilgiler olduğunu, bundan 
dolayı hüccet değerinin olmadığını söyleyerek, ister ferdî konularda olsun is-
ter içtimaî konularda olsun hadislerin, Kur’ân’daki ibadetle ilgili ayetleri açık-
lamak için kullanılamayacağını söylemektedirler. Ondört asır önce uygulanan 
uygulamaların o zamana has olduğunu, o günkü şartlarla bugünkü şartlar bir 
olmadığından dolayı bugün, o uygulamaların uygulanmasının toplum yararı-
na olmayacağını dile getirmektedirler. Bugün yeni düşüncelerin, yeni uygula-
maların ortaya konulması gerektiğini savunmaktadırlar. 

Ancak bu düşüncelerini tam olarak sağlam bir zemine oturtamamak-
tadırlar. Kur’ân’da tafsilatlı olarak açıklanmayan fıkhî ayetlerle ilgili olarak 
aklı ön plana çıkararak münferit görüşler ortaya koymaktadırlar. Örneğin 
bayanların erkeklere imamlık yapabileceklerini, bayanlarında Cuma namazı 
kılma zorunluluklarının olduğunu, bu konudaki hadislerin sahih olmadığını, 
bu hadisleri delil olarak kullananların kadın düşmanı olup kadınları Cuma 
hutbelerinden uzak tutarak cahil bırakmaya çalıştıklarını söylemektedirler.26 
Gündemde sıcaklığını koruyan bu tarz tartışmaların başlangıcı ilk devir Müs-
lümanlarının tartışma ve görüşlerine dayanmaktadır. Hadis mütehassısları, 
bugün bu düşünceleri savunanlara karşı hadis ilminin kaynaklık derecesini, 
ayetlerin de Hz. Peygamber’in (sav) uygulamalarına uyulmasına işaret ettiğini 
dile getirerek Fıkıh ve Hadis ilminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, ak-
sine bu her iki ilmin birbirine hizmet eden ilimler olduğunu söylemektedirler. 

Yusuf el-Kardavî Fıkıh ve Hadis ilişkisi hakkında şöyle der: “Ne fıkhın 
süzgecinden geçmeyen sünnet anlayışı ve ne de sünnete dayanmayan bir 
fıkıh anlayışından hareketle İslâm medeniyeti ve kültürü oluşturulabilir.”27 

25. Birışık, “Kur’âniyyun”, s. 429
26. Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular, (İstanbul: Ensar Yayınları, 2015), 
ss. 82-87
27. Yusuf el-Kardavî, Sünneti Anlamada Yöntem, terc. Bünyamin Erul, (İstanbul: Nida 
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Hattabî’de bu konuda şu tespitte bulunmaktadır: “Hadis temeldir, Fıkıh ise 
bu temel üzerine kurulan binadır. Bir temel üzerine kurulamayan bina çö-
ker; üzerine bina yapılmayan temel ise harap olur.”    

Kelam ve Felsefe İlişkisinin Gündeme Geliş Sebepleri

Öncelikle Felsefe ve Kelâm ilimlerinin tanımlarına bakmakta yarar vardır. 
Daha sonra bu iki ilmin birbiriyle olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Felsefenin 
anlamına baktığımız zaman karşımıza şu tanım çıkmaktadır: Sevgi anlamına 
gelen “filo” ile bilgi anlamına gelen “sofia” kavramlarından meydana gelen 
felsefe, bilgiyi sevmek, bilginin peşinden koşmak anlamına gelir.28 Felsefe, 
bir takım problemler üzerine derinlemesine ve argümantatif düşünmedir.29 

Kelâm kelimesi de sözlükte “yaralamak, etkilemek” anlamında olup 
“bir fikri tam olarak anlatan söz” demektir. Kelâm ilmi, âlimler tarafından 
gayesine ve konusuna göre iki ayrı tanıma tâbi tutulmuştur. Gayesine göre 
yapılan tanımda kelam “kesin deliller ortaya koyarak ve şüpheleri ortadan 
kaldırarak dinsel inançları tespit etmeye kişiyi muktedir kılan ilim” olarak 
ele alınırken; konusuna göre de şöyle tanımlanmaktadır: “Allah’ın zat ve sı-
fatlarından, başlangıç ve sonuç itibariyle kâinatın hallerinden İslâm kanunu 
üzere bahseden bir ilimdir.”30

Kelâm ilminin doğuşuna baktığımız zaman görüyoruz ki, Hz. Peygamber 
(sav) döneminde Kelâm ilmi de diğer ilimler gibi temel ilkelerini Kur’ân’dan 
aldığı için ancak Hz. Peygamber’in  (sav) vefatında sonra, hicrî II. asırda 
disiplin halini almıştır. Çünkü bu devirde ashabtan Allah’ın sıfatları, müte-
şabihat vb. ile ilgili sorular soran olmamıştır. Bu yüzden Allah Rasûlü döne-
minde Kelâm ilminden bahsedilmemiştir.31

Raşid halifeler döneminde yaşanan ilk ihtilaflar, Kelâm ilminin doğuşunu 
hazırlayan sebepler olmuştur. Ancak Kelâmın doğuşunu hazırlayan asıl sebep-
leri, vahyin kesilmesi, Müslümanlar arasındaki siyasî ve dinî ihtilaflar, nasslar-
dan hüküm çıkarılıp yorumlanması olan iç sebepler ve yabancı din ve kültürlerin 
tesiri, Felsefenin İslâm dünyasına girmesi olan dış sebepler oluşturmaktadır.32

Yayınlar, 1991), s. 7
28. Ali Osman Gündoğan, Felsefeye Giriş, (İstanbul: Dem Yayınları, 2011), s. 21
29. Ahmet Cevizci, Felsefenin Kısa Tarihi, (İstanbul: Say Yayınları, 2012), s.15
30. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, (İstanbul: Dem Yayınları, 2012), ss. 8-11
31. Şerafeddin Gölcük, Süleyman Toprak, Kelâm, (Konya: Tekin Kitabevi, 1991), s. 32
32. Gölcük, Toprak, Kelâm, ss. 35-41
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Öte yandan Felsefe, Roma, Yunanistan, Mısır, Mezopotamya, Çin, Hint 
gibi bölgelerde ilerlemiştir. Bu dönemde özellikle Yunan felsefesi öne çık-
mıştır. Müslümanların Felsefenin yayıldığı bu bölgeleri fethetmeleri sonucu 
Felsefe ile tanışılmıştır. Bu dönemde yoğun olarak Müslümanların zihnini 
karıştıran kader, Allah’ın sıfatları, büyük günah gibi konularda daha fazla sor-
gulanmaya başlamıştır. Farklı din ve kültürlerle aralarında ortaya çıkan bazı 
dinî sorunlardan ötürü Müslümanlar, kendi inanç ve düşüncelerini sistemli 
bir şekilde savunmak ve İslâm’ın üstünlüğünü kanıtlamak için tercüme faali-
yetlerine başlamışlardır.33 Tercüme hareketleri sonucunda özellikle Aristote-
les’in ve diğer Yunan filozoflarının eserlerinin Arapçaya tercüme edilmesi Ab-
basîlerden itibaren başlamış ve böylece Kelâm-Felsefe ilişkisi kurulmuştur.34 

Felsefenin İslâm dünyasında kabul görmesinin en büyük sebebi hiç 
şüphesiz akla önem vermiş olmasıdır. Felsefe bu özelliğinden dolayı bil-
hassa Kelâm ilminde kabul görmüştür. Mütekellimler muhaliflerine verdik-
leri cevaplarda felsefî yöntemleri kullanmışlardır. Geçmişte yapılan tüm bu 
çalışmalar bugünde devam etmektedir. Kelâm ve Felsefe ilişkisi geçmişte 
olduğu gibi bugün de İslâm toplumunda kabul görmektedir. 

Kelâmın ve Felsefenin ortak yönü, akıl kullanılarak bilinenden bilinme-
yene ulaşılmasıdır. Geçmişten günümüze kadar mütekellimlerin ve filozof-
ların münakaşa ettiği konular hemen hemen hiç değişmemiş ve hararetli 
bir şekilde tartışılmıştır. Âlem ezeli ve ebedî midir? Bu dünyanın bir yaratı-
cısı var mıdır, varsa tarif edilebilir mi? Ruh nedir?35 gibi konular hâlâ tartı-
şılmaktadır. Kelâm bu soruların cevabını aklî temellendirmelerle din saha-
sında açıklarken, Felsefe bunu yalnızca akılla açıklar. Felsefe kişinin aklına 
hitap ederken Kelâm da kişinin aklıyla beraber vicdanına da hitap eder. 

Bugün dinî konularda en fazla tartışma konusu ortaya atan grup ateizm-
dir. Ateizm, teizmi ve her türlü tanrı düşüncesini reddeder. Bunun yanında 
materyalizm, pozitivizm, panteizm, existensializm, nihilizm gibi akımlarda 
toplumda sosyolojik, psikolojik ve itikadî bunalımlara sebep olmaktadır.36 
Aklı tamamen ön plana çıkarıp görünmeyen bir tanrının varlığının, âlemin 

33. Harun Anay, “Felsefe”, DİA, C. 12, s. 312
34. İsa Yüceer, Kelâm Felsefe Uzlaşması, (Konya: Tablet Yayınları, 2007), s. 335
35. Yüceer, Kelâm Felsefe Uzlaşması, s. 89
36. Selim Özarslan, Günümüz İnanç Problemleri, ([İstanbul]: Nobel Yayınları, 2012), s. 
1-2
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ebedî oluşunun aklen mümkün olamayacağını söyleyen bu kesimlere karşı 
Kelâm ve Felsefe ilimleri, din ve aklı birleştirerek bu tür tezleri çürütmeye 
çalışmaktadır. Mütekellimler, ateizm vb. gruplara cevap vermek için ayetleri 
felsefî metotlarla açıklamaktadırlar. Günümüzde felsefecilerde dinî bilgileri 
özelde de kelâmsal bilgileri kullanarak, aklî temeli sağlam olmayan bu gö-
rüşlerin sahiplerine cevap vermektedirler.37

Bugün gündemde en fazla tartışılan konular, inançsızlık problemi, tekfir, 
determinist kader anlayışı,38 Allah’ın varlığı, ruhun varlığı, âlemin ezeli ve 
ebedi oluşu, cennet ve cehennem, birden fazla tanrının varlığının mümkün 
olup olmadığı gibi konulardır. Bu konular geçmişten bugüne kadar güncel-
liğini koruyan tartışma konularıdır ve bu durum insanoğlu var oldukça da 
böyle devam edecektir. Bu konular hem âklî hem de dinî konular oldukları 
için Kelâm ve Felsefe ilişkisi de her zaman devam edecektir. 

SONUÇ

Asr-ı saadet döneminde Kur’ân-ı Kerîm Müslümanların ilk yol göstericisi 
olmuş, Hz.‘Peygamber’de (sav) bu yolda Müslümanlara imamlık yaparak 
onların ikinci yol göstericisi olmuştur. İlk devir Müslümanları, bilgiyi direkt 
vahiy yoluyla alan Allah Rasûlü’nden (sav) Kur’ân’ın insanların hayatına 
nasıl geçirilebileceğini öğrenmişlerdir. İlk devir Müslümanları, Allah Rasû-
lü’nün uygulamalarını gönül rahatlığıyla kabul edip hayatlarına geçirdikleri 
için bu devirde Kur’ân ve Hadis dışında herhangi bir İslâmî ilmin varlığından 
bahsetmek mümkün değildir.

Hz. Peygamber (sav), vefat ettikten sonra Müslümanlar daha hülefa-i 
raşidin döneminde ihtilaflarla karşı karşıya kalmışlardır. Halife seçimi, Hz. 
Peygamber’in (sav) defnedileceği yer, Hz. Osman’ın şehit edilmesi, Cemel 
ve Sıffin savaşı, Hz. Ali’nin şehit edilmesi gibi vakıalar sonucunda başla-
yan sorgulamalar Mu’tezile, Hariciye ve Şia mezheplerini ortaya çıkarmış, 
dolayısıyla bilhassa Mu’tezile mezhebinin ortaya çıkmasıyla Kelâm ilminin 
temelleri atılmıştır. Hicrî II. asırda başlayan teşekkül süreciyle birlikte, Hadis 
ilminin yanında Kelâm, Fıkıh, Tefsir gibi kollara ayrılmışlardır.

Bu İslâmî ilimler başlangıçta birbirinden ayrılmamış, âlimler de yalnız 
bir alanla değil bütün İslâmî alanlarla ilgilenmişlerdir. Ancak ilerleyen za-

37. Bkz. Caner Taslaman, Allah’ın Varlığının 12 Delili, İstanbul, 2015
38. Özarslan, Günümüz İnanç Problemleri, s. 6-15
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manlarda İslâm yurdunun sınırları genişlemiştir. Özellikle Felsefe ve Man-
tık ilimleriyle tanıştıktan sonra, Müslümanların dikkatleri başka yönlere 
çekilmiştir. İslâm toplumunda baş gösteren ciddî sorgulamalar karşısında 
âlimler önlemler almaya başlamıştır. Böylece İslâmî ilimlerin her birinde 
ihtisaslaşma başlamıştır.

Aklın ön plana çıkarılmasından dolayı hadislerin hüccet değeri, sıhhati, 
fıkhî konularda delil olup olmayacağı, Kur’ân dışında hadislerden hüküm 
çıkarılıp çıkarılamayacağı, hadislerin Kur’ân ayetlerini açıklayamayaca-
ğı gibi konularda Hadis âlimleri, hadislerin kaynaklık değerinin Kur’ân ile 
sabit olduğunu söylemişlerdir. Bundan dolayı Kur’ân ve hadis ilişkisi ele 
alınmıştır. Bunun yanında, farklı dinlerle tanışılmasından dolayı Allah’ın 
varlığının sorgulanması, âlemin ezeli ve ebedi oluşu, ruhun mahiyeti gibi 
konularda sorulan sorulara mütekellimler, Felsefenin aklı tutarlı kullanma 
yöntemiyle dinsel açıdan cevap vermişlerdir.

XIX. yüzyıl bu tür tartışmaların doruk noktası olmuş ve bu dönemde 
tamamen Kur’ân’ı kaynak kabul edip hadisleri reddeden ekoller ortaya 
çıkmış ve bu ekoller etkisini günümüze kadar sürdürmüştür. Bunun sonu-
cu olarak disiplinler arası ilişki tekrar gündeme gelmiştir. Günümüz Türki-
ye’sinde hemen her İslâmî disiplin üzerine tartışmalar olmaktadır. İslâm’a 
karşı olumsuz söylemler dile getiren gruplara karşı İslâm’ın üstünlüğünü, 
içinde herhangi bir çelişkinin bulunmadığını göstermek için ilmî faaliyetler 
artırılmıştır.

Netice olarak diyebiliriz ki İslâmî ilimler, müstakil bir disiplin halini aldık-
ları ilk günden bugüne kadar hep birbirleriyle ilişki içinde olup, birbirlerine 
hizmet etmişlerdir. Bugün her ne kadar Kur’ân dışındaki disiplinlere karşı 
olumsuz tavırlar ortaya konulsa da, bu durum disiplinler arası ilişkinin ol-
madığı anlamına gelmemektedir. İnsanlık var oldukça bu durum değişme-
yecek ve disiplinler arası ilişki gündemdeki yerini hep koruyacaktır.  

KAYNAKÇA
AÇIKGENÇ, Alparslan. İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, İstanbul: İSAM Yayın-

ları, 2006

ANAY, Harun. “Felsefe”, DİA, C. 12, s. 312 

BARDAKOĞLU, Ali. “Fıkıh”, DİA, C. 13, s. 429 

BİRIŞIK, Abdülhamit. “Kur’âniyyun”, DİA, C. 26, ss. 428-429



  35 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

CERRAHOĞLU, İsmail. Tefsir Usûlü, Ankara: TDV Yayınları, 2012 

CEVİZCİ, Ahmet. Felsefenin Kısa Tarihi, İstanbul: Say Yayınları, 2012

ÇAPAK, İbrahim. Ana Hatlarıyla Mantık, İstanbul: Ensar Yayınları, 2013

DALGIN, Nihat. Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular, İstanbul: Ensar Yayınları, 
2015

EL-KARDAVÎ, Yusuf. Sünneti Anlamada Yöntem, terc. Bünyamin Erul, İstanbul: 
Nida Yayınları, 1991

ERDEMCİ, Cemalettin. Kelam İlmine Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2012

FEYİZLİ, Hasan Tahsin. Açıklamalı Kur’ân’ı Kerim Meali, İstanbul: Server İleti-
şim, 2008

GÖLCÜK, Şerafeddin. TOPRAK Süleyman, Kelâm, Konya: Tekin Kitabevi, 1991

GÖRMEZ, Mehmet. “ Hadis İlmi ve İslâmi İlimler”, Modern Dönemde Dinî İlimle-
rin Temel Meseleleri Sempozyumu, İstanbul, İSAM, 16 Nisan 2005                  

------------------------, “Sünnet ve Hadis’in Anlaşılmasında ve Yorumlanmasında Meto-
doloji Sorunu ve Yeni Bir Metodoloji İçin Atılması Gereken Adımlar” İslâmi Araştırma-
lar Dergisi, 10: 1-2-3, s. 31 

GÜNDOĞAN, Ali Osman. Felsefeye Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2011

HAMİDULLAH, Muhammed. Aziz Kur’ân, terc. Abdülaziz Hatip- Mehmet Kanık, 
İstanbul: Beyan Yayınları, 2000

KARA, Necati. Kur’ân Sünnet Bütünlüğü, İstanbul: İhtar Yayınları, 1995

KIRBAŞOĞU, M. Hayri. İslâm Düşüncesinde Sünnet, Ankara: Ankara Okulu Ya-
yınları, 2013 

KOÇYİĞİT, Talat. Hadis Usûlü, Ankara: TDV Yayınları, 2014

KUTLUER, İlhan. “ilim” , DİA, C. 22, s.111

ÖZARSLAN, Selim. Günümüz İnanç Problemleri, [İstanbul]: Nobel Yayınları, 2012

ÖZPINAR, Ömer. “Teşekkül Sürecinde Hadis-Fıkıh İlişkisi Üzerine”,Necmeddin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Yıl: 2005 

SARIÇAM, İbrahim, ERŞAHİN, Seyfettin. İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara: TDV 
Yayınları, 2015

ŞABAN,  Zekiyyüddin.  İslâm Hukuk İlminin Esasları, terc. İbrahim Kâfi Dönmez, 
Ankara: TDV Yayınları, 2015

TARTI, Nevzat. Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü, Ankara: OTTO Yayınları, 2015

TASLAMAN, Caner. Allah’ın Varlığının 12 Delili, İstanbul: 2015

YÜCEER, İsa. Kelâm Felsefe Uzlaşması, Konya: Tablet Yayınları, 2007



36  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

Enes Furkan ONUR

Gülistan Dündar arkadaşımıza sunumlarından dolayı teşekkür ediyo-
ruz.  Sıradaki tebliğimizi sunacak Ali Asgar Kasimov’dur. Kendisi YBÜ İslami 
İlimler Fakültesi birinci sınıf ve İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma 
Grubu Öğrencisidir. Süreniz on iki dakikadır buyrun.



“ÇAĞIMIZDA DİNÎ İLİMLERDE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER 
GEREKLİ MİDİR?’’

ALİ ASQAR KASIMOV

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 1. Sınıf)

Özet:

Dünyada bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler, araştırma  ve  bazı 
farklı yaklaşımların  yanı sıra dini ilimlerde de (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam vb.) 
günümüzde gelişmeler gözlemlenmektedir. Görülen bu gelişmeler, araştırma 
ve yaklaşımların sonuçlarını ortaya çıkarılabilmesi için artık tek bir alanda 
araştırma, düşünme ve değerlendirmeler olmayıp, bu düşünce ve değerlen-
dirmeleri destekleyecek diğer disiplinlerden de istifade edilmektedir. Tef-
sir, Tarih ve Hadis disiplinleri arasında bir ilişki kurulacak olursa; Tefsir ilmi 
Kur’an’ın ayetlerini esbab-ı nüzul‘ün bilgilerine dayanarak ve toplumun dil 
ve geleneklerini araştırarak uygun bir şekilde açıklar, bu bilgileri araştırmak 
ise Tarih ilmini öğrenmekle gerçekleşir. Tarihi araştırırken de Hadis usulünde 
yapıldığı gibi bilginin sıhhati ölçülmelidir. Bu kuralların ve disiplinler arası tar-
tışmanın önemini hemen hemen dini ilimlerin tamamında görebiliriz. Bilinçli 
bir araştırmacının bu konuları temel düzeyde bilmesi gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler:  Bilim,  Gelişme, Disiplinler Arası İlişki, Çalışma

Is Interdisciplinary Relationship Necessary In Religious Sci-
ences Today?

Abstract :

Technology and science in improvement with new technics and met-
hods,  social science also in development like science and a technology. 
We can say that this development not only with classical methods but also 
new technics and interdisciplinary studies. All these improvement show 
that to be qualified one subject is not enough. When we look at the rela-
tion between Commentary, History and Hadith, Tafsir needs to History to 
understand Esbab-ı Nüzul. İslamic history needs to Hadith to find reliable 
narration. İslamic history use methodology of Hadith. Resources should be 
careful about this relation between science and social science. During his 
studies he should use interdisciplinary methods to make qualified studies.

Key Words:  Science, Development , Interdisciplinary, Studies

Giriş :

Din insanlığa gönderilmiş bir ilahi nizam ve düzendir. Bu nizamın bir 
yaşama biçimi vardır. Bu da ilim, amel ve ihlas bütünlüğünden oluşmakta-
dır. İlimde de bir bütünlükten söz edebiliriz. Bütün ilimler aynı kaynaktan 
geldiğine ve bütün disiplinler gerçek bilgiye ve tek hakikate ulaşmak için 
var olduğuna göre burada da bir bütünlük vardır. Bu bütünlük ne kadar 
gereklidir? Gelişen ve değişen dünya her geçen gün ortaya yeni alanların 
çıkması sonucunu doğurmaktadır.1 Bu çalışmada; disiplinler arası ilişkinin 
tanımı, gerekliliği ve bunun metodu ele alınmaktadır.

a)Dini ilimlerde disiplinlerarası ilişkilerin tanımı:

Dini ilimlerde disiplinler arası ilişkiyi tanımlamadan önce disiplin kavramı-
nı anlatan bazı terim ve ifadeleri incelememiz, bize dini ilimlerde disiplinle-
rarası ilişkinin önemini arz etmemizde yardımcı olacaktır.  “Disiplinlerarası” 
teriminin sözlük manası, iki veya daha fazla akademik disiplinin ya da incele-
me alanının birleştirilmesi ya da kapsanmasıdır. Dolayısıyla geleneksel aka-

1.Özge Turna & Mualla Bolat & Sercan Keskin. OMÜ. Eğitim Bilimleri Enstitusu OMÜ.  
Eğitim Fakültesi. İlköğretim Bölümü. Disiplinlerarası Yaklaşım makalesi, 3 : 4
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demik disiplinlere göre yapılandırılmış bir bilgi düzenlemesinin kullanımını 
varsayar. Disiplinlerarası bir düzenleme sayesinde hem belirli disiplinlere ait 
bilgi ve becerilerin öğrenilmesi, hem de bunların anlamlı bir şekilde bütünleş-
tirilmesi mümkün olur.2 Disiplin, kendine özgü eğitim alt yapısı, yöntemleri 
ve içeriği olan ve herhangi bir alanda yeni bilgi üretebileceğini ve söz konusu 
alanda daha ileri düzeyde bilgiler geliştirilebileceğini kanıtlamış bir araştırma 
alanına verilen isimdir. 3Disiplin, bilginin kendi eğitim geçmişi, prosedürleri, 
yöntemleri ve içeriğiyle birlikte özelleşmiş şeklidir.4

Baykal’ın aktardığına göre5, King ve Brownell6 disiplinleri tanımlayıcı on 
ölçüt vermişlerdir:

1.Bir disiplinde düşünce üretimini içeren hayal gücünün dışavurumu 
olan özgül öğeler (önermeler, kavramlar, dizimler, biçimler, ritimler, armo-
niler v.b.) vardır.

2.Bir disiplinin adanmış üyelerden oluşan kendine özgü bir toplumsal 
dokusu vardır.

3.Bir disiplinin üyelerinin ilgilerinin odaklandığı bir egemenlik bölgesi 
vardır.

4.Bir disiplinin “kahramanları”, takipçileri ve onların bildirim birikimle-
rinden oluşan bir tarihi vardır.

5.Bir disiplinin sadece içeriği değil, sınayacak yöntemleri de vardır.

6.Bir disiplinin nazariyeleri, ilkeleri ve diğer önermeleri tutarlı bir bütün 
oluşturur.

7.Bir disiplinde uzmanlık dili ya da başka bir simgesel sistem oluşur; 

2.Aydın, G. ve Balım, A.G. Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Modellendirilmiş Disiplinler 
Arası Uygulama: Enerji Konularının Öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakül-
tesi Dergisi. 2: 145-166. (2005).
3.Berger, G. Introduction. OECD-CERI Interdisciplinarity – Problems of Teaching and 
Research in Universities. Nice: CERI/French Ministry of Education, September. (1970).
4.Piaget, J. The Epistemology of Interdisciplinary Relationships. Interdisciplinarity: 
Problems of Teaching and Research in Universities. Paris: OECD. (1972).
5.Baykal, A. Program Geliştirme Yaklaşımlarında Alansal Bağlam. XIII. Ulusal Eğitim 
Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz, Malatya, Türkiye. (2004).
6.King, A. ve Brownell, J. The Curriculum and the Disciplines of Knowledge. New York: 
John Wiley & Sons. (1966).
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eski kavramlara yeni tanımlar getirir ya da gereksinimi duyulan yeni kav-
ramlar oluşturulur.

8.Bir disiplinin üyeleri değişik ortamlarda (sempozyum, konferans, kong-
re, panel) değişik donanımlarla (dergi, kitap, internet v.b.) iletişim kurarlar.

9.Bir disiplinin gerçeğe, insan doğasına v.b. ilişkin nazariyeleri, bilişsel 
değerleri, tutkuları vardır.

10.Bir disiplin kendini tanıtmak ve yaymak için eğitim araç ve süreçleri 
geliştirir.

Hemen akla gelebilecek pek çok sorudan biri şudur: Disiplinlerin her-
hangi biri diğerlerinden tümüyle bağımsız olabilir mi? Örneğin, Dini ilim-
lerde Tarih  ve Dil bilimden bağımsız bir  “Tefsir” veya ‘’Hadis’’ veya Fıkıh 
olabilir mi? Açıkça görülüyor ki, disiplinlerarası yaklaşım ve tartışmalar 
benimsenince akademik programların büyük bir bölümü “disiplinlerarası” 
olarak tanımlanacaktır.

b)Dini ilimlerde disiplinlerarası ilişkiler neden gerekli?

Dini ilimlerde disiplinlerarası ilişkiler neden gerekli gibi bir soruya pek 
çok sayıda örnek ve delillerle cevap vermek mümkündür. Ancak bizim tüm 
örnekleri incelememiz mümkün olmaması sebebiyle Dinimizin Kutsal ki-
tabi olan Kur’an’ı Kerim’in Tefsir, Fıkıh, Tarih, Kelam vb. gibi dini ilimlerle 
ilişkisini öğrenerek ve bazı ayetlerini inceleyerek konuyu daha da somut bir 
şekilde anlatmaya ve bu yöntem üzerinden bu ilişkilerin gerekliliğini kanıt-
lamaya çalışacağız. 

Biz bu ayetleri incelemeden önce şuna da dikkat çekelim ve hatırlatmış 
olalım, Kur’an’ı Kerimin ayetlerinin tümünün İcaz(veciz) ve Icaz(müciz) yapı-
sı olup onu okuyan her bir kişi bu ayetlerin kendisine hitap ettiğini anlar. Bu 
bakımdan ayetleri incelerken eğer disiplinlerarası ilişkilerden yararlanmaz 
isek aşağıda ki gibi sonuçlarla veya benzerleriyle karşılaşabiliriz.

1. Ayeti, kelime kelime çevirirsek asıl anlamından (bahsedilen ifadeden) 
uzaklaşırız. (ör: Kur’an’da geçen birçok kelimeler cahiliyye döneminde de 
toplum içerisinde kullanılıyor olup, Hz. Muhammed’e inan Kur’an’ı Kerimde 
farklı anlamlarda kullanılmıştır.) Bu ayetlerde dini ilimlerde disiplinler arası 
ilişkiler bağlamında Kur’an ile Dilbilgisi arasında bir disiplinin olduğundan 
bahsedilebilir.
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2. Kur’an’ı Kerim ayetlerinin bize ne anlattığını, neden bahsettiğini tam 
kavrayamayız. (ör: Kafirun suresinin ayetlerine göz atacak olursak, o ayetler 
bize İslam dininden başka bir hak dinin olmadığını ve Müslümanların asla 
tahrif olmuş, uydurulmuş olan dinleri kabul etmeyeceklerini, onlara karşı 
mücadele edeceklerini anlatıyor.) Tarihi süreç içerisinde bazı bilim adamları 
dini ilimler bağlamında disiplinler arası ilişkilerden yararlanmayıp bu ayet-
lerden kendi ihtiyaçlarına göre farklı anlamlar çıkardıkları da görülmüştür. 
Burada da dini ilimlerde doğru bilgileri elde edebilme konusunda disiplinle-
rarası ilişkiler bağlamında Kur’an ve Fıkıh ilişkisinden bahsedebiliriz.

3. Yine Kur’an’ı Kerimin bazı ayetleri bize İtikadi meselelerde asla geriye 
adım atılamayacağını ifade eder. Bunun gibi örnekler üzerinden yola çıka-
rak Kur’an ve Kelam arasında bir disiplinden bahsedebiliriz.

4. Kur’an’ı   Kerim İslam dinin ana kaynağı olması ile birlikte aynı za-
manda Arap dili dilbilgisi, Fıkıh, Kelam, Akaid… gibi bir çok bilimlerinde ana 
kaynağıdır. Bu örneğin üzerinden de yola çıkarak dini ilimlerde disiplinlera-
rası ilişkinin öneminden bahsedebiliriz. 

5. Kur’an’ı  Kerim üzerinden dini ilimlerde disiplinlerarası ilişkilerin 
öneminden bahsedecek olursak şu örneği de vermememiz düşünülemez. 
Kur’an’ı Kerimin içeriğinin yarısından daha fazlası bize tarihten (Peygamber 
kıssaları….gibi ) bahsetmektedir. Bu bakımdan da Kur’an ile Tarih arasında 
sıkı bir ilişkiden bahsedilebilir.

Bunun gibi örneklerle örnek sayısını çoğaltabiliriz. Ama bu çalışmamız-
da bu kadar örnekle yetineceğiz. Görüldüğü gibi Dini ilimler olarak adlandır-
dığımız herhangi bir ilim dalında doğru bilgilere ulaşılabilmesi ve meselenin 
özü anlaşılması için disiplinlerarası ilişkilere ihtiyaç duyulmaktadır.

c) Dini ilimlerde disiplinlerarası ilişkilerin üslupları / nasıl olacağı:

Dini ilimlerde disiplinlerarası ilişkilerin üsluplarından (nasıl olacağından) 
bahis edecek olursak, konu ile ilgili yine pek çok sayıda örnekler verebiliriz. 
Fakat biz yine örneklerimizi Kur’an’ı Kerim üzerinden verelim ve konuyu daha 
da somut bir şekilde anlatmaya çalışalım. Kur’an’ı Kerim ayetlerinin geçmişte 
ve günümüzde de anlaşılmasında yardımcı olan Tefsir, Tarih, Fıkıh, Hadis, Dil-
bilgisi vb. gibi ilimlerin her hangi birinin araştırılması ve öğrenilmesinde disip-
linlerden yararlanmamak mümkün değildir. Örneğin Kur’an’ı Kerim de çokça 
geçen  ‘’namaz’’ ile ilgili ayetleri örnek alarak disiplinlerarası metodlardan 
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bahsedelim.   Salât kelimesi günümüzde genel olarak  Türkçede ‘’namaz’’ 
olarak çevirilirse de, bu kelimenin ‘’ibadet, zikir’’ vb. gibi farklı anlamları de 
vardır. Dikkat edilmesi gereken husus şu ki çekimsel bir dil olan Arap dilinin 
günümüze kadar tespit edilebilen 300.000 fiili vardır. Yine bu dilin de kaynağı 
ilahi kitab Kur’an’ı Kerimdir. Kur’anı Kerim ayetlerini tefsir ederken bu husu-
su de göz ardı etmemek lazımdır. Şimdi Kur’an’ı Kerimin ayetlerini ‘’rivayet’’ 
ve ‘’dirayet’’e dayanarak Tefsir yaparken diğer disiplinlerden yararlanma me-
todundan bahsedelim. Biz Müslümanlar olarak çağımızda Kur’an’ın şu ayeti-
ni, Allah’ın bize emretmiş olduğu şeyleri;

ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴿٦٥﴾ كَاَة َوأَِطيُعوا الرَّ َلَة َوآتُوا الزَّ  َوأَِقيُموا الصَّ
Nûr Suresi 56. Ayet

Hiçbir disiplinlerden yararlanmayarak doğru anlayabilir miyiz?

Kur’an’da salât kelimesi ‘’namaz’’ anlamında kullanılmıştır. Kur’an’ı Ke-
rimde ‘’namaz’’ ın nasıl kılınacağı hususunda bir açıklama bulunmamak-
tadır. Biz Müslümanlar olarak Allah’ın emri olan namazın nasıl kılınacağını 
Tarih ve Hadis gibi diğer dini disiplinlerarasındaki ilişkilerden yararlanarak 
öğrenmemiz mümkün olmaktadır. Namazın kılınışı ile ilgili sahih (doğru) 
bilgilere ulaştıktan sonra da kılacağımız namazın, geçerli-geçersiz kılan 
şartlarını, vacip ve sünnetlerini Fıkıh ilmi disiplininden yararlanarak öğrene 
bilmemiz mümkün olacaktır.  Bu durumu diğer dini ilimler üzerinden de ör-
nekler verebiliriz. Fakat bizim amacımız tüm örnekleri incelemek olmayıp, 
aksine dini ilimlerde disiplinlerarası ilişkinin önemini arz etmektir. Görül-
düğü gibi İslam dinin ve Müslümanların en başta kılmaları farz olan amel 
‘’namaz’’ ı bile doğru anlamaları için tüm dini ilimler arasında ki ilişkileri 
araştırmaları, incelemeleri ve öğrenmeleri lazım görülmektedir. 

Sonuç:

Günlük yaşamda hayata dair sorulan sorular ve verilen cevaplar genel-
likle birden fazla disiplinin konu alanına girmektedir. Din eğitimi, teknoloji 
eğitimi, çevre, ekonomi sosyolojisi gibi dersler birden fazla disiplinin içerdiği 
konuları bir araya getirdiği için disiplinler üstü dersler sayılabilir. Disiplinler 
yaklaşımın dar sınırları içinde bu yeni gelişen alanları incelemek ve öğret-
mek mümkün olmamaktadır. Bu şekilde değişik disiplinlerden kazandıkları 
bilgi ve beceriler çerçevesinde dış dünyayı algılayabilme, bilgileri anlamlan-
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dırabilme ve üzerinde düşünebilme becerisini geliştirmek önemli bir amaç 
haline gelmektedir.7 

“ Dini ilimlerde disiplinler arası tartışmalar gerekli midir? ” sorusuna 
yukarıda bazı örneklerle cevaplamış olsak da bu cevaplar aklımızda somut 
bir şekilde kalabilmesi için sonuç kısmında bir örneğe daha bakalım. Bu 
soruya Fıkıh ilmi örneği ile cevap verecek olursak, hayatımıza dair Fıkhi 
bir meseleye dair bir hükmü incelerken Tefsir, Hadis, Tarih ve diğer bilim-
ler aştırılmadan, öğrenilmeden Fıkhi hükümlerin kaynaklarının her yönüyle 
incelenmesi mümkün olmadığı görülmektedir. Fıkhi hükümlerin daha iyi 
anlaşılması ve onların iyi bir şekilde yorumlanabilmesi için disiplinler arası 
ilişkilere ihtiyaç doğuluyor. Bu ihtiyaç sadece Dini İlimlerin Fıkıh alanında 
olmayıp diğer tüm ilimlerde de geçerli olarak kabul edilmektedir. Bunun 
gerekçelerini detaylı bir şekilde açıklamak kısa bir zaman diliminde müm-
kün olmadığı için bu çalışmamızda sadece temel örnekleri ela aldık ve İle-
ride bu konu üzerinde araştırmalarını sürdürmek isteyenlere kısa ipuçları 
verdik. Bu çalışma disiplinler arası ilişkilerin gerekliliğini açıklamak üzere 
yapılması nedeniyle disiplinler arası ilişkiler ve dini ilimler ile ilgili detaylı 
bilgileri vermedik. Disiplinler ve Dini ilimler ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda 
belirteceğimiz kaynaklardan ve o konular üzerinde yapılmış detaylı çalışma-
lar, makale ve tezlerden yararlanarak kıymetli bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Özet

Hangi alanda olursa olsun, bilimsel bilgi ancak bilimsel yöntemle üreti-
lebilir. Bilim denildiği zaman, faaliyet alanına göre iki alan dikkatimizi çeker. 
Birincisi, tabiat bilimleri alanı, ikincisi, insan bilimleri alanıdır. Her ilmi alan, 
kendine özgü konuları incelerken belli metotlar takip etmek durumundadır. 
Hangi tür bilginin kullanılacağı, bilgiyi toplama, sınıflandırma, yorumlama ve 
aktarma usulleri hem konunun mahiyetine hem de araştırmacının amacına 
göre değişmektedir.

İslami ilimler olarak adlandırılan kelam, fıkıh usulü, tefsir, hadis, mez-
hepler tarihi, İslam tarihi vb disiplinler arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için 
bilimsel zihniyetin alt yapısını iyi bilmek ve alt yapısını oluşturmak gerek-
mektedir. Bu alt yapıyı oluşturabilecek yöntem; bilimlerin genel yöntemidir. 
İkinci yöntem sosyal bilimlerin kendine özgü yöntemidir. Üçüncü yöntem 
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uzmanlık alanınız kendine özgü yöntemidir. Dördüncü yöntem uzmanlık 
alanınızdır. Beşinci yöntem ise sizin kendiniz ve kendi yöntem anlayışınızdır. 
Disiplinler arası bir ilişkiden bahsedebilmek için bu yöntemlerin bir arada 
bütüncül olarak ele alınması gerekir. 

Keyword: disiplinler arası ilişki, yöntem, İslami ilimler,bilim,

POSSIBILITY AND METHOD OF RELATIONSHIP BETWEEN DISCIPLINES 
IN RELIGIOUS STUDIES IN MODERN TIMES

Abstract 

Whatever the field, the scientific knowledge can only be generated by 
scientific methods. When it is called science, two areas take our attention. 
The first one is the natural sciences, and the second one is the human 
sciences. Each science area,while examining specific issues has to follow 
certain methods. What kind of information is to be used, information colle-
ction, classification, interpretation and transfer procedures vary according 
to the nature of the issue and the purpose of the researcher. Islamic cal-
led sciences, kalam,fıqıh procedure, exegesis, hadith, sect history,Islamic 
history etc. and relationship between them can be understood by, knowing 
well the infrastructure of scientific mindset and creating the infrastructure. 
Method capable of creating infrastructure is the general method of scien-
ce. The second method is the unique method of social sciences. The third 
method is the unique method of your profession field. The forth method is 
your profession field. The fifth method is yourself and your approach to the 
method. These methods must be considered together in order to talk about 
a interdisciplinary relations. 

Keywords: Relationship Between Disciplines, Method, Islamic Studies, 
Science

Giriş

Modern dönemde dini ilimlerde disiplinler arası ilişkinin imkan ve me-
todu başlıklı sempozyum tebliğime başlamadan önce birkaç hususa konu-
nun daha iyi anlaşılabilir olması için değinmek yerinde olacaktır. Başlığın 
uzun olması hasebiyle parçadan bütüne giderek hem konunun anlaşılma-
sını hem de üstüne sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlenen bu başlığı ye-
rinde inceleyebilmek için kavram çerçevesini sunarak tebliğime başlamak 
istiyorum. Bu çalışmamda öncelikli olarak;
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Modern dönem adını verdiğimiz dönem nedir ne zaman nasıl başla-
mıştır öncelikli olarak bunu belirlemek gerekir. Daha sonra dini ilimlerden 
kastımız nedir ne anlamalıyız sorusuna yanıt aramaya çalıştık. Ardından 
bu ikisini belirledikten sonra disiplinler arası ilişki nasıl olmalıdır imkânı ve 
yöntemi nedir bunun sınırlarını belirledikten sonra konunun daha anlaşılır 
olabilmesi için yöntemin nasıl olması gerektiğine vurgu yaparak tebliğimi 
sonlandıracağım.

Bu kısa ön bilgiden sonra konumuza giriş yapabiliriz. Hangi çalışma 
olursa olsun insanlığın varoluşuyla birlikte insan, hep kendisini ve içinde 
bulunduğu ortamı, toplumu anlamaya çalışmıştır. İnsanın sosyalleşmesi ve 
ihtiyaçlarının ortaya çıkması ile birlikte bilimlerde oluşmaya başlamıştır di-
yebiliriz. İnsan doğası gereği bir şeye inanma ihtiyacı duymuştur. Bu neden-
le dini inanca sahip olmayan hiçbir toplum düşünülemez. İnsan bir varlık 
olmasından dolayı bilimi de üretmiştir.

İslam biliminin ilk teşekkülünü Hz. Peygamber’in sağlığında görmek müm-
kündür. Kur’an’ın bilgi ve bilim konusunda vermiş olduğu mesaj, Hz. Peygam-
ber’in okuma yazmayı teşvikiyle, ilim ve bilimle uğraşmanın farz olarak görül-
mesiyle, bilen insanların takdir edilmesiyle toplumda ilgi uyandırmıştır.1 Hz. 
Peygamber’in vahyi yazdırması, Bedir savaşı sonrası esirlerden okuma yazma 
bilenlerin Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında özgürlükleri-
ne kavuşmuş olmaları bilginin kayıt altına alınması İslam geleneğinin bilime 
ve metodolojiye verdiği önemin bir göstergesidir. Bu bağlamda baktığımızda 
İslam düşüncesinde, ilim kelimesi,2 ilk dönemlerde Kur’an ve sünnette, tekil 
olarak kullanılmıştır. Bu kullanımlarda, ilim ile sistemli bir bilgi veya disiplin 
değil, daha çok dini hususlara ilişkin bilgi veya tek tek noktalarını araştırmaya 
yönelik bilgi kastedilmiştir. İlmin, özel bir disiplin anlamında kullanımı sonraki 
tarihlere rastlamaktadır. Somut ve özel bir öğrenim dalı alanında ya da belli 
alanlara ait bağımsız disiplinler anlamında çoğul olarak ilimler (ulûm) kav-
ramının ne zaman, hangi Müslüman bilim adamı tarafından ve hangi ilimler 
için kullanıldığı henüz açıklığa kavuşturulmamıştır.3

1. Hasan Onat, http://www.hasanonat.net/index.php/94-bilim-bilimsel-yoentem-ve-is-
lam-ilahiyat-bilimlerinde-ulumu-diniyye-yoentem-sorunu
2. Şaban Ali Düzgün, “ Bilimler Hiyerarşisinde İslam Bilimlerinin Yeri”, Kelam Anabilim 
Dalları Toplantısı Metinleri, Kızılcahamam, Ankara: ss.7-29,2008.
3. Sönmez Kutlu, İslam Bilimlerinde Yöntem, Ankara Uzaktan Eğitim Yayınları, 
Ankara,2005,s.35
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Hz. Peygamber hayatta iken, klasik İslam ilimleri dediğimiz hadis, tefsir, fı-
kıh, kelam ve tasavvuf gibi ilim dallarının hiç birisi tedvin ve tasnif edilmemiş-
ti. Ayrıca, bir zahir ve batın ayrımı da söz konusu değildi. Çünkü bütün ilimle-
rin kaynağı olan dinin zahir ve batın yönünü kendi şahsiyetinde bütünleştiren 
Hz. Peygamber sağdı. Daha sonraki yıllarda ise insanların ihtiyaçlarına bina-
en, öncelikle fıkıh ve diğerleri teşekkül etti. Cibril hadisi zaten daha sonraki 
yüzyıllarda İslam düşüncesinin üç farklı perspektifini oluşturacak kelam, fıkıh 
ve tasavvuf ilimleri için bir dayanak sağlıyordu.4 İslam fütuhatının genişleme-
siyle birlikte, Müslümanlar yabancı kültür ve din mensuplarıyla karşılaşılıp 
birlikte yaşamaya başlayınca çeşitli ilimlerle de tanıştılar. Emeviler ve Abba-
siler döneminde yapılan yoğun tercüme faaliyetleriyle felsefe ve mantık gibi 
ilimler İslam dünyasında yaygınlık kazandı. İşte böyle bir ortamda ilimler dal-
lanıp kendi alanlarını belirlemeye ve farklı ilim tasnifleri yapılmaya başlandı.5

İlimler tasnifi, genel olarak, her ilmin alanını, konusunu, gayesini ve sı-
nırlarını açıklama amacına yöneliktir. Ayrıca bu tasnifler, dini ilimlerin birbir-
leriyle ve diğer ilim dallarıyla ilişkilerini göstermesi bakımından önemlidir. 
Müslümanlar tercüme faaliyetleri sonucu İslam öncesi ilimlerle karşılaşın-
ca, ilimlere ait hiyerarşiye açıklık getirme ve akıl- vahiy yahut din-ilim arasın-
daki uyum problemine katkıda bulunma umuduyla bir takım tasnifler yap-
maya koyulmuşlardır. Bu sınıfların birçoğunun, eğitimde kolaylığı sağlamak, 
tahsil hayatına başlayacakları tercih noktasında fikir vermek gibi bazı pratik 
amaçları gözettiğini söyleyebiliriz.

Rosenthal, İslam’da bilim üzerine yaptığı çalışmasında, bu sürecin başlan-
gıcının şu şekilde tespit etmektedir: 7. yüzyılın ortaları, hatta daha erken bir 
tarih bile şüphesiz olabilir. Ancak sağlam bir yapıya kavuşturulması 8.yüzyılın 
ilk yarısını bulmuş gibi görünüyor. Öte yandan bu süreç, ilmi faaliyetlerin yön-
tem ve usullerine ilişkin gizli ve açık belli sayıdaki görüş ve düşüncenin üretil-
mesini gerektiren münferit disiplinlerin gelişimini, bilginin çoğul halinin bilinip 
yaygınlaşması ile kamçılanmış ve bu gelişmeden kendiside yararlanmıştır.”6 

Rosenthal’ın dediği gibi ilimlerin yöntem ve metodolojisi her ilim dalı 
için farklıdır. Dini ilimler süreç ilimleri olduğu için temelde aynı kaynaktan 

4. Himmet Konur, “Şeriat ve Tasavvuf”, İslamiyat Dergisi,1,1998,s. 119
5. Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınevi,1997,s.117
6. Şaban Ali Düzgün, “ Bilimler Hiyerarşisinde İslam Bilimlerinin Yeri”,s.10
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beslenip branşlaşma ile birlikte münferit bir ilim olarak kendilerince birer 
metod oluşturmuşlardır. Kur’an’ın getirdiği yeni bir insan ve evren algısının 
doğal sonucu olarak bilgi konusundaki bilinç insanı ilgilendiren temel alan-
larda ilmi bilimsel birikimin ilk işaretlerini hicri birinci asrın sonlarına doğru 
vermiştir.7 “İslam İlimleri”  dediğimiz kelam, tefsir, hadis, tasavvuf, fıkıh, 
tarih, İslam mezhepleri gibi disiplinler bu süreçte ortaya çıkmış insanlığın 
gidişatını etkileyen bir bilim geleneği oluşmuştur. İlk dönemlerde Müslü-
manlar tarafından başlangıçta parça parça ve belli konularda düzensiz bir 
şeklide ortaya konulan bilgilerin veya ilmi faaliyetlerin, daha sonra kendine 
özgü hedefler ve temel önermeler oluşturarak ve belli yöntemler kullanarak 
düzenli bilgiye veya bağımsız ilmi disiplinlere dönüşmesiyle İslam bilimle-
rinin kurumsallaşmaya başladığı görülmektedir. Bu kurumsallaşma ile bir-
likte ansiklopedik âlimlerde önemini yitirmeye başlamıştır. Branşlaşmanın 
getirmiş olduğu sonuçlar itibariyle de günümüzde artık ihtisaslaşmanın ol-
masıyla ansiklopedik âlimlerde yetiştirilememektedir.

İnsanlık tarihinde büyük filozof ve düşünür olarak kabul edilen her bilgin, 
ilim ve ilimlerin tasnifi üzerine eserler yazmıştır. Müslüman bilginlerde, bu 
konuda pek çok eser yazarak onlarca tasnif geliştirmişlerdir. Her bir bilgin, 
içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal yapıya ve ihtiyaçlara göre döneminin 
ilim anlayışına göre, kendi dönemindeki ilimleri tasnif etmeye çalışmıştır.

Antikçağ yunan düşünürlerinden öncelikle Aristo’dan zamanımıza kadar, 
ilimleri sınıflandırmak devam ede gelmiştir. Bu, özellikle Ortaçağda bir moda 
halini almıştı. İster Müslüman, ister Hıristiyan, ister Yahudi olsun, hemen her 
büyük düşünür ve filozofun bu konu için öncelikle ayrılmış bir eseri vardır.

İslam filozofları ve düşünürlerinden, mesela Farabi’nin “ İhsâu’l-Ulûm”, 
İbn Sina’nın “Aksâmu’l-Akliyye”, İbn Hindi’nin “ et- Tezkire bi Cumali’l- Felse-
fe” gibi bu alanda yapılmış çalışmalar bulunmaktadır.8 İlimler sınıflaması bir-
birine bağlı iki amaç için yapılırdı. Birincisi, konu, metod ve amaç yönünden 
ilimler arasında irtibatı göstermek; ikincisi, ilimlerin öğretiminde mantıklı bir 
sıra sağlamak ve böylece de eğitimde verimlilik, kolaylık sağlamaktır.

Genelde ilimlerin sınıflamasının temelinde Aristo’nun sınıflaması ve 

7. Mahfuz Söylemez, Kur’an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihi Önemi, Ankara: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013,s.35
8. Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, s.118
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onun ilim anlayışı yatmaktadır. Ancak her yeni kültür ve medeniyette yeni 
olarak ortaya çıkan ilimlerin ve bazı ilim adamlarının ilim anlayışını, Aris-
to’dan farklı olması nedeniyle, sınıflama da sayısal artışlar olmuştur. 

İslam kültüründe, ilimler, kaynağı, kökenleri ve karakterleri açısından 
genelde iki sınıfa ayrılır. Birincisine İslami İlimler, dini ilimler, nakli ilimler 
veya şer’i ilimler gibi çeşitli adlar verilir. Bu ilimler İslam kültürünün kendi-
ne has ilimleridir ki, tefsir, hadis, Kur’an ilimleri gibi çeşitli dallara ayrışır. 
İkincisinde ise, akli ilimler adları verilir çünkü ikinci sınıf dâhil ilim dalları 
İslam medeniyetine yabancı, özelikle Yunan kültürünün tesiriyle girmiştir. 
Yaklaşık 366/976’da Harezmi (ö.850) tarafından daha sonra Cabir b. Hay-
yan (ö.160/777), Farabi (ö.339/950), Gazali (ö.505/1111) ve diğer İslam 
bilginlerince çeşitli tasnifler yapılmıştır.9 Farabi, İslam bilim tarihinde ilim-
ler tasnifi yapan ilk Müslüman filozof ve bilgindir. Konunun geniş olması 
hasebiyle sınıflandırmalara değinmeden dini ilimlerde metodolojinin nasıl 
olması gerektiğine değinecek olursak;  metot (methode) sözlükte takip, 
peşinden gitme, terim olarak ise bir gayeyi elde etme gayreti, hakikati keş-
fedip göstermek için zihnin takip ettiği faaliyetler bütünü, belli bir gayeye 
ulaşmak için düşünülen ve takip edilen faaliyetler bütünü yani sistem, vası-
ta anlamlarına gelmektedir.10

İslami ilimlerle uğraşanların çoğu metodoloji sorunu ile karşı karşıya ka-
lırlar. Buna İslami ilimler literatüründe usul ilmi denilmektedir. Buradaki en 
büyük sorun, her İslami ilim için ayrı ayrı bir metodolojinin benimsenmiş ol-
masıdır. Yani usulü fıkıh, usulü hadis, tefsir usulü vb. gibi. Özellikle dini ilim-
leri öğrenmeye çalışanlar, bu metodolojilerin çoğuna hâkim olmadığından 
bir süre sonra İslami ilimlerin sadece bir dalında yoğunlaşmakta, bu durum 
ise yorumlarında isabetsizliğe yol açmaktadır. Aslında İslami ilimler birbirini 
tamamlar yani Kur’an bilgisi veya hadis bilgisi zayıf olan bir âlimin yorumları 
ne derece sağlıklı olabilir. Siyer veya İslam tarihi bilmeyen bir âlim, olayları 
ne derece kavrayabilir ve zaman mefhumunu nasıl oturtabilir.

Örneğin bir fakih veya mutasavvıf, hadis diline ve metodolojisine yaban-
cı olduğunda her gördüğü ve kitaplarda geçen hadisin bir kritiğini yapma-
dan benimsemekte bu durumda hem yanlış sonuçlara ulaşmakta hem de 
bilmeden mevzu, zayıf hadislerin yaygınlaşmasına din diye benimsenmesi-

9. Kutlu, “ İslam Bilimlerinde Yöntem”, s.38.
10. “metod”, Erişim Tarihi: 25.04.2016 https://tr.wikipedia.org/wiki/Metod
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ne ve bir süre sonra bu zayıf noktadan İslam’a saldırıların gelmesine neden 
olmaktadır. Aynı şekilde diğer farklı İslami disiplinlerinden habersiz olan bir 
hadisçi de hadisleri herhangi bir yoruma tabii tutmadan olduğu gibi benim-
semekte, bu durumda da şekilci bir yapı ortaya çıkmaktadır.

 Halbuki tüm bu disiplinleri birleştirecek ortak metodoloji/usul ilmi oluştu-
rulsa insanlar olaylara bütüncül bakmış olurlar. Bu doğrultuda İslami ilimler 
ile uğraşacak kimse işin başında sistematik düşünmeyi, tasnifi, süreç oku-
mayı, öğrenmeye açık olmayı, bütüncü düşünmeyi, sebep sonuç ilişkisini gö-
rebilmeyi öğrenmek durumunda olduğunu söyleyebiliriz. O halde İslami ilim-
lerle uğraşacak kimselerin kullanabileceği yöntemler hakkında da birkaç şey 
söyleyecek olursak; bilimsel yöntemi bir pramite benzetebiliriz. Çünkü İslami 
ilimler süreç içerisinde varlığını göstermekte ve birbirinden faydalanmakta-
dır. Bu bağlamda piramidin ilk basamağını her bilim için ortak olan bilimsel 
yöntem oluşturur. Bilimler hiyerarşisinde İslami ilimleri sosyal bilimlerin içe-
risinde yer alması hasebiyle sosyal bilimler yöntemini kullanmalıdır. Üçüncü 
basamağında İslami ilimlerin kendine has olan İslam bilimleri yöntemi yer 
almaktadır. Modern dönemle birlikte ortaya çıkan ihtisaslaşmanın olmasıyla 
birlikte ihtisas alanı ne ise o alanın ihtisas yöntemi dördüncü basamağı oluş-
turmaktadır. Son basamak ise kişinin kendi yöntemidir. Kişisel yöntem ki bu 
yöntem insanı ilgilendiren her alanda sağlam, doğru güvenilir bilgiyi ortaya 
koyabilmeye çalıştığı zirve noktadır.  (Tablo ek olarak sunulacaktır.)

Usulsüz vusul olmaz sözünden yola çıkarak İslami ilimlerde metodoloji 
ve yönteme dair birkaç hususu maddeler halinde vurgulayacak olursak;

•Doğru bilgiye ulaşabilmek için ilgili alanın temel kaynaklarına ulaşıl-
ması gerekmektedir. Bunun için kaynak kritiğinin yapılması gereklidir.

•Tarihsel zaman aralığı, yer, zaman, mekân ve tarih bilgisine sahip olmak,

•İdeolojilerden uzak durmak, objektifliği sağlamak,

•Tasnif ve sınıflama yapmak,

•Birikimsel (kümülatif) bilgi, verilerin tasnifini, sentezini yapabilme,

•Birbiri ile bağlantılı, tamamlayan alanların bilgisine sahip olmak ve 
karşılaştırma yapabilir durumda olmak,

•Objektif ve everensel olabilmek,
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•Bilimlerin genel yöntemine sahip olmak,

•Sosyal bilimlerin kendine özgü yöntem bilgisine sahip olmak,

•İlgilenilen alanın kendine özgü yöntemlerin bilgisine sahip olmak,

•Uzmanlık alanın bilgisine sahip olmak,

Son olarak en önemlisi de siz ve sizin yönteminizdir. Bu yöntemlerin hepsi 
bir araya gelerek bütüncül bir şekilde ele alınıp incelendiğinde ansiklopedik 
âlimler dediğimiz âlim tiplerini ortaya çıkarmaktadır. Modern dönemde ilim-
lerin birbirinden ayrılmasıyla birlikte ansiklopedik âlim de yetiştiremez olduk. 
Şunu da belirtmek gerekir ki önümüzde öyle bir bilgi birikimi var ki hala bu 
bilginin nasıl ortaya konulacağı tartışma konusudur. İhtisas alanlarına göre 
usul ve yöntem arayışı sempozyumları günümüzde de devam etmektedir. 

Hangi alanda olursa olsun, bilimsel bilgi ancak bilimsel bir yöntemle 
ortaya konulabilir. İslami ilimler dediğimiz ilimler belirli bir zaman diliminde, 
bir süreç içinde kendine özgü alanlarını oluşturmuştur. Bize düşen ise bu 
alanların hepsini bütüncül bir şekilde ortaya koyabilmektir.
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İSLAM TARİHİNİN İLK DÖNEMİNDE SİYER-HADİS İLİŞKİSİ

Osman CURUK

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 
İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu Mezunu)

ÖZET

Siyer ilmi İslam Tarihinin ilk döneminde Hadis ilminin bir alt kolu olarak 
ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber ve sonrasında bir araya toplanan hadisler 
arasında Siyer, Meğâzî, Tefsir, ve Fıkıh ile ilgili hadislerde mevcuttu.  Saha-
be sonrası neslin Hz. Peygamber’in hayatını ve savaşlarını öğrenme isteği 
siyer’i hadis ilminden ayırmıştır. Tabiin ve sonraki dönemlerde toplanan ha-
disler arasından siyer ve meğâzî türü rivayetler fazla ilgi görmüş ve sohbet 
meclislerinde daha fazla aktarılmıştır. Hadis ve siyer ilimlerinin arasında 
benzerlikler olduğu kadar farklılıklarda mevcuttur.

Anahtar kelimeler: Hadis, Siyer,  İslam Tarihi, İlişki
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Relationship Prophetic Biography And Hadith In The First 
Period of Islamic History

ABSTRACT

In the beginning of the Islamic history Sîrâ was subtitle of hadith and 
than Sîrâ became discipline separately. There was so many hadith collec-
tion in the time of the prophet and after time of the prophet and in these 
collection there were so many narration about life of prophet and his wars. 
After companion new generation eager to learn life of prophet, because of 
this reason they learned much about narration of prophet and his wars. 
There is  relevance between Sîrâ and Hadith and at the same time there 
are some differences between them.

Key words: Hadith, Sîrâ, Revelence, History of İslam

GİRİŞ

Biz bu tebliğimizde İslam tarihinin ilk döneminde Siyer-Hadis ilişkisini 
incelemeye çalışacağız. İlk olarak Siyer ve Hadis kelimelerinin anlamlarını 
vererek başlamanın faydalı olacağı kanısındayız.

Siyer kelimesi Arapça S-Y-R kökünden türemiştir. Anlamı yönelmek, se-
yahat etmek, adet, davranış manasına gelmektedir. Istılah anlamı ise Hz. 
Peygamber’in hayatını inceleyen nakleden ve kendine has metodları olan 
bilim dalını ifade etmektedir.1 Hz. Peygamberin hayatına dair eserlerin 
siyer ve meğazî başlığı altında tasnif edildiğini bilmekteyiz. Bu alanda eser 
verenlere ise Ashâbu’s-Siyer denilmektedir. 

Hadis ilmi ise Hz. Peygamberin sözlerinin, davranışlarının, uygulamaları-
nın ve onunla ilgili bütün bilgilerin tespiti, sonraki nesillere nakledilmesi ve 
bu esnada karşılaşılan problemlerle ilgilenen ilim dalıdır.2

 Hz. peygamber vefat edince sahabe onun söz ve fiillerini bunun yanında 
onun hayat hikayesini ve savaşlarını aktarma görevini üstlendi. Çünkü Hz. 
Peygamberin hayatını bilmek ve onunla ilgili her şeyi öğrenmek sözlü ve 

1. M. Zeki Terzi “ Buhari’nin Sahih’indeki Siyer ve Mağazi Rivayetleri” Erciyes Üniver-
sitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü, 22 (1987), s. 159; Mehmet Özdemir, “Siyer 
Yazıcılığı Üzerine,” Milel ve Nihal, 4:3 (2007), s. 129
2.  Ayhan Tekineş, “Hadis ve Tarih: Metodolojik Bir Karşılaştırma” Hadis Tedkikleri 
Dergisi, 2:2 (2004), s.  7
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yazılı olarak toplamak sahabenin önem verdiği konulardandı. Sahabe top-
lanan bu malzemeyi rivayet yolu ile kendinden sonra gelenlere aktardılar. 
Kimisi hadis ve sünnete ağırlık veriyor kimisi de siyer ve meğâzî alanına 
önem veriyordu. Peygamberin hadis ve sünneti sohbet meclislerinde rivayet 
edilirken siret ve meğâzî malzemeleri daha fazla ilgi görmekteydi.3 

SİYER ve HADİS’İN ORTAYA ÇIKIŞI

İslam tarihçiliği, Kur’an ve Hadisten sonra Siyer ve Meğâzî türü eser-
ler yazımı ile başlamıştır Yine birçok kişi İslam tarihçiliğinin hadis ilminden 
meydana geldiğini ifade etmektedir, ve yine İslam tarihçiliği hadis ilminin 
tenkid, cerh ve ta’dil metodlarını kullanarak bir ilim halini almıştır.. Hadisle-
rin tedvin edilmesi, Kur’an tefsirlerinin yazılması, esbab-ı nüzul konusunda 
çalışmaların yapılması Müslümanların Hz. Peygamberin hayatını daha ya-
kından tanımaya, her yönüyle anlayıp yazmaya yöneltti.4

İlk dönem hadis tarihine bakıldığı zaman hadisler tedvin edilirken hiçbir 
ayrıma gidilmeden fıkıh, siyer ve mağazi ile ilgili hadisler beraber tedvin 
ediliyordu. Başlangıçtan itibaren İslam Tarihçiliği Hadis ilminin rivayet ve 
dirayet metodunu kullanmıştır.5 Bunun yanında hadis ve tarih arasındaki 
benzerlikler sonucu ortak çalışma ve ilgi alanları meydana gelmiştir. Ravi-
lerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı ricâl ve tabâkat eserleri hem hadis hem 
de tarihin bir alt dalıdır. Çünkü ravilerin tenkidiyle ilgili ilkeler de hadis ve 
tarih ilminde de kullanılan bir yöntemdir.6 

Hz. Peygamber hayatta iken sahâbîler onun söz ve fiillerini kaydeden 
sahifeler yazmaya başladılar, bu sahâbîler arasında Enes b. Malik, Abdul-
lah b. Amr. b. As, Amr b. Hazm el-Ensari gibi isimler zikredilebilir. Bu dö-
nemde rivayet edilen hadisler hiçbir ayrıma gitmeden naklediliyordu. Bu 
rivayetlerin arasında siyer ve meğâzî türü rivayetlerde bulunmaktaydı. Hz 
Peygamber döneminden bahseden bu rivayetlerin arasında bulunan çeşitli 
devlet adamlarına gönderilen davet mektuplarının bulunması hadislerin H. 

3. Bünyamin Erul, Siret Tedkikleri, (Ankara, Otto Yayınları, 2013), s. 246; Sabri Hizmetli, 
“ Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine,”  Diyanet Dergisi, 25:4 (1989), s. 320
4. Hizmetli, “ Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine,” s. 326
5. Tekineş, “Hadis ve Tarih,” s. 9
6. Hizmetli, “ Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine,” s. 322; Tekineş, “Hadis ve Tarih,” 
s.10 
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II. asırda değil daha erken dönemde kayıt altına alındığını göstermektedir.7

Bu bağlamda Hadis ve siyer arasındaki ilişki hadis ilminin temeline ka-
dar inmektedir, zira hadislerin toplanması faaliyeti tarihin kaynak malzeme-
sini toplama anlamına geliyordu. ilk hicri asıra baktığımız zaman siyer ve 
hadisin metod olarak birbiri ile yakından ilgisi vardır. Yine baktığımız zaman 
ilk islam tarihçileri aynı zamanda birer muhaddistirler., bunlara örnek ola-
rak Urve b. Zübeyr (ö. 94/713), İbn Şihab ez-Zührî (ö.124/741), İbn İshak 
(ö. 151/768) gibi isimler verilebilir.8 Çünkü bazı hadis âlimlerine göre Hz. 
Peygambere izafe ve isnad olunan her şey hadistir ve bu bakımdan Hz. 
Peygamberden duyulan ve rivayet edilen her şeyi kayıt altına almışlardır. Bu 
bakımdan siyer ilminin ilk temsilcileri birer muhaddis olarak nitelenebilir. 
Hz. Peygamberin yaşadığı dönem onun yakın arkadaşları, ilk Müslüman-
lar, ilk davetçiler olarak kabul edilen ashabı, yaşadıkları devri ve o dönem 
olaylarını topladılar ve bu tedvin edilen malzeme İslam tarihinin ilk kaynağı 
olmuştur.9 Bunun sonucu olarak Hadis kitapları İslam tarihinin Kur’an’dan 
sonra ikinci kaynağı olmuştur. 

Özellikle H. II. asırda siyer ilmi İbn İshak’la beraber daha gelişmiş bir 
görüntü çizmektedir. Bunun sebebi olarak İbn İshak’ın Hocası Zührî ve Urve 
gibi sadece Medine’deki hadis rivayet edenlerin siyer ve meğazîye dair ri-
vayetleri değil Eyyâmü’l-Arab edebiyatının devamı sayılan sahihliği konu-
sunda tartışmalar olan kıssalara ve özellikle peygamberler tarihi kısmın-
da İsrailiyat türü rivayetlere ve birçok şiire yer vermiştir. İbn İshak Mekke 
dönemi hikayeleri anlatırken Cahiliye döneminden kalma alışkanlık olarak 
görülen kıssa şeklini kullanamıştır. Ancak İbn İshak’ın bu rivayet metodu 
Medineli hadisçiler tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştirileri dikkate alan İbn 
Hişam İsrailiyat’a dair rivayetleri ve doğruluğu tartışmalı haberleri ve şiirleri 
kullanmamıştır.10

METOD OLARAK BENZERLİKLER

Hadis ve siyer yazıcılığı ilk dönemde metod olarak aynı yöntemleri kul-
lanmışlardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ortak metod kullanımı Tabakât 
ve Teracim türü kitapların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Rivayet edilen ha-

7. Hizmetli, “ Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine,” s.321
8. Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine, ” s. 130; Tekineş, “Hadis ve Tarih,” s. 9
9. Hizmetli, “ Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine,” s. 323
10. Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine, ” s. 133
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dislerin senedlerinin araştırılması, tespit edilmesi ve sened zincirinde adı 
geçen ravilerin durumlarının araştırılması ihtiyacı Tabakât ve Terâcim türü 
eserlerin yazılmasına neden olmuştur.11 

Bir diğer ortak yön olarak Hadisler toplanırken bu esnada hadislerin 
doğruluklarını tespit etmek gayesi ile rivayet edilen hadisler üzerinde yoğun 
bir çalışma yapılmış ve Hadis Usülü ortaya çıkmış ve diğer yandan Müslü-
manlar hadiste tenkid yöntemini uygulamaya başlamışlardır. Hadis tenkid 
edilirken cerh ve ta’dil metodları uygulanmaktadır.

Hicri üçüncü asra kadar Müslümanlar ağırlıklı olarak rivayetçi tarih me-
todunu benimsemişlerdir. Yukarıda belirttiğimiz gibi hadis ve siyer ilimleri 
başlangıçta birbirleri ile iç içedir. İki ilim dalınında rivayet kültürüne sahip 
oldukları için aynı metodları kullanmışlardır. Bunlardan en önemli olanı riva-
yetlerin başında bulunan sened kısımlarıdır. Hadisçilerin hadislerin naklin-
de isnad kullanmaları başlı başına bir tenkid faaliyetidir. Hadisçiler râvilerin 
ve rivayet tekniklerinin tenkidine önem vermişler başka bir kültürde örneği 
olmayan orijinal ölçülere sahip, detayları uygulama ve teoride iyi işlenmiş 
bir bilgi aktarım metodu geliştirmişlerdir. Bu metod sadece hadisçilere 
özgü kalmamış tarihçiler tefsirciler, hatta dilciler de bu metodu uygulamış-
lardır. İslam tarihçilerinin özellikle siyer ve meğâzî ile alakalı rivayetlerde 
bu metodu kullanarak siyer ve meğâzî rivayetlerinin güvenilir ve sağlam bir 
şekilde aktarılmasını sağlamıştır.12 Ravinin kimliğini hakkında bilgi sahibi 
olmak rivayet kadar önemlidir. Bu yüzden hadisçiler ravilerin ahlaki ve ilmi 
yeterliliği üzerinde ısrar ettiler ve yetersiz gördükleri rivayetleri nakletme-
diler. Bir olayı nakleden  ravilerin her yönüyle güvenilir olması gerektiğini 
vurguladılar ve bu yüzde tarihçiler tarafından yazılan tabakât kitaplarında 
bahsedilen ravinin sadece doğum ve ölüm tarihine bakmakla yetinmeyip 
daha ziyade ravilerin ilmi ve ahlaki yeterliliği olup olmadığına baktılar. Fakat 
rivayetçi metodun kullanıldığı tarih yazımında Hadis rivayetlerinde kullanı-
lan isnad sistemi tam olarak uygulanamamıştır. Tarihçiler her zaman daha 
fazla bilgiye ihtiyaç duymuşlar ve bu yüzden güvenilir olmayan ravilerin riva-
yetlerini nakletmişler ve tarihi bilgi olarak değerlendirmişlerdi. Bu sebeple 
ilk dönem siyer ve meğâzî kitaplarında güvenilmeyen şahısların rivayetleri 
ile karşılaşmak mümkündür. 

11. Hizmetli, “ Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine,” s. 326
12. Tekineş, “Hadis ve Tarih,” s. 28
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SİYER ve HADİS İLMİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Her ne kadar hadis ve siyer ilimleri haberi aktarma yönüyle isnad kul-
lanımı ortak ise de siyer ve hadis ilimleri bu konuda kendine has özellikler 
sebebiyle birbirlerinden ayrılırlar.13 

Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir;

-Hadiste bütün öğeleri birbirine bağımlı bir kıssanın tamamının anla-
tılması istenmez. Ancak olaya şahit olanın tanıklığı önemlidir. Tarih ilmine 
gelince o da hadis rivayeti gibi nakledilir ancak onun amacı tarihi olayı bü-
tünüyle vermektir.  Bir diğer özellik hadis rivayet eden kişinin güvenilir olup 
olmadığını tespit için hadis ilminde cerh ve ta’dil metodu kullanılmıştır ve 
bunun sonucu olarak birçok biyografi kitabı meydana gelmiştir. Hadis ten-
kidinin bu özelliği tarih tenkidi ile arasındaki en önemli farktır. Tarihçilerin 
tenkid metodu nazari ve hayali kalmış ve çok az sayıdaki tarihçi bu yöntemi 
uygulamıştır fakat hadisçiler cerh ve ta’dil yöntemi ile bugün bütün hadis 
ravileri hakkında hüküm verecek yeterliliğe sahip olmuşlardır.14 Yine riva-
yetlerin haber kaynağına varıncaya kadar herhangi bir değişikliğe uğrayıp 
uğramadığına dair iç ve dış tenkid yapılır. Ancak tarih ilmi ise bu konulara 
fazla dikkat edilmemiştir. fakat ilk dönem İslam tarihi yazıcıları arasında 
müellifin hadisçi yönü varsa hadis rivayeti konusundaki bu hassasiyetini 
kısmen tarihe yansıtmıştır.15 Bu farklılıklar bize hadis ve siyer ilminin olay-
ları rivayet etme bakımından birbirlerine benzerlik göstermelerine rağmen 
isnad kullanımı konusunda aynı hassasiyeti göstermedikleri anlaşılmakta-
dır. İlk dönem siyer ve meğâzî yazarlarına bakıldığı zaman bu farklılık görül-
mektedir. İlk siyer yazarlarından olan Urve b. Zübeyr’in rivayetlerinde isnad 
metodunu fazla kullanmamıştır, ancak rivayetleri arasında delâil, şemâil 
haberlerine ve israiliyat türü rivayetlere yer vermiştir. Bir başka örnek İbn 
İshak’tır. Muhammed Hamidullah İbn İshak’ın es-Sîre’sini yazarken eserin 
rivayetçi metodla yazıldığına fakat isnad metodunun kullanılmadığına dik-
kat çekmiştir. İbn İshak Urve gibi kitabında İsrailiyat türü rivayetlere ve doğ-
ruluğu tartışmalı rivayetlere yer vermiş ayrıca İbn İshak’ın “fîmâ yezu’mune, 
fîmâ zukire lî, fîmâ beleğanî” gibi ifadeleri isnadlarda fazla bir şekilde kul-

13. Çelik, “Tarih Yazıcılığında İsnad’ın Kullanışı ya da Rivayetçi Metod,” s. 15; Tekineş, 
“Hadis ve Tarih,” s. 30
14. Tekineş, “Hadis ve Tarih,” s. 34
15. Çelik, “Tarih Yazıcılığında İsnad’ın Kullanışı ya da Rivayetçi Metod,” s. 16
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lanmıştır. İbn İshak, Vakidi ve Seyf b. Ömer gibi ilk dönem tarihçileri şaz, 
garib ve münker rivayetleri rahatlıkla kullanmışlardır.16 

İbn İshak’ın rivayet aktarma metodu  Medineli hadisçiler tarafından ağır 
bir şekilde  eleştirilmiştir.17 Fakat İbn İshak’ın birçok meçhul raviden ri-
vayet naklettiğini tespit eden Robson bunu şu şekilde açıklar; “İbn İshak 
zamanında, ravileri açık bir şekilde isimlendirilmiş ve güvenilir kimseler 
olarak tanınmış, açık bir şekilde isimlendirilmiş ve güvenilir bir isnad sis-
temi henüz ortaya çıkmamıştır ve bu yüzden kusursuz otoritelerden oluşan 
bir isnad vermesi için hileye başvurması gerekmiyordu. O haberi aldığı ve 
hatırlayabildiği gibi vermiştir.”18 İshak’tan sonra İbn Hişam hadisçiler ta-
rafından yapılan bu eleştirileri dikkate alarak eserinde israiliyat türü ha-
berleri ve doğruluğu tartışmalı rivayetleri kullanmadı. Bu düzenleme saye-
sinde İbn İshak’ın eseri İslam dünyasında kabul gördü.19  Bilindiği üzere 
isnad kullanımı daha erken gerçekleşmesine rağmen hadisçiler H. II. Asrın 
başlarından itibaren isnad kullanımına önem vermişlerdir. Robson’un bu 
tespiti bizlere sened kullanımın her ne kadar erken dönemde kullanılmaya 
başlanmasına rağmen sened kullanımının sistemleşmesinin geç dönemde 
olduğunu göstermektedir.

Ancak aynı zamanda bir muhaddis olan Taberi’nin kullandığı metoda bak-
tığımız zaman onun kullandığı metodun hadis ilminin kullandığı isnad meto-
du ile aynı olduğu görülmektedir. O rivayetleri bir muhaddis gibi rivayeti bir 
hadis metni gibi aktarmış ve farklı varyantlarını belirtmiştir. Böylece o ken-
dinden önce gelen tarihçilerin naklettiği bilgileri aktarmış ve aynı zamanda 
kullandığı metodla Hadis ve Tarih arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Ancak 
Taberi hadis ilminin dikkat ettiği bir konuda rivayetlerin güvenilirliği konusun-
da çoğu zaman bir fikir beyan etmemiştir. Taberi bu konuda takip ettiği yol 
rivayeti senedi ile verip sonucu okuyucuya bırakmıştır.20  

Bir diğer farklılık hadis ve siyer ilminin amaçları konusunda meydana 
gelmektedir. Hadisçilerin gayeleri daha çok Hz. Peygamberin sünnet ve 

16. Erul, Siret Tedkikleri, s. 247
17. M. Özdemir. s. 131; Ali Çelik, s. 18
18. James Robson “İbn İshak’ın İsnad Kullanışı”, AÜİFD, çev. Tlat Koçyiğit, 10, (1962), 
s. 120
19. Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine, ” s. 133
20. Çelik, “Tarih Yazıcılığında İsnad’ın Kullanışı ya da Rivayetçi Metod,” s. 19
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hadislerini nakletmektir. Siyer ve Meğâzî türü eser verenlerin amaçları ise 
okuyuculara Hz. Peygamberin hayatı ve özellikle de onun savaşları hakkın-
da bilgi vermektir. Hadisçi bu hedefini gerçekleştirirken birçok hadisin için-
den en sahih olanları seçmektedir. Siyer ve meğâzî yazanlar ise bu konuda 
hadisçiler gibi davranmamış bir olayla ilgili nakillerin hepsini rivayet ederek 
okuyucuyu bilgilendirmek istemiştir. Tarihçilerde bilginin sıhhati, kaynağı ve 
isnadı konusunda hadisçiler kadar titiz davranmamışlardır.21 

Bir başka konu ise tarihçiler rivayetlerini kronolojik bir düzen içinde top-
larken hadisçiler rivayetlerinin konulara göre veya sahabe müsnedine göre 
tasnif etmişlerdir.

Siyer ve meğâzî türü eserleri hadis kitaplarından ayıran birkaç özellik 
daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki bir olaya nakledilirken Arapların şiire 
ilgi duymalarından dolayı o olayla ilgili sayfalarca uzunlukta hadisler riva-
yet edilebilmektedir. Yukarıdada belirttiğimiz gibi İbn İshak ve İbn Hişam’ın 
eserlerinde bu tür şiirlere rastlamak mümkündür Yine siyer ve meğâzî türü 
eserlerde azımsanmayacak kadar abartılı anlatımlar mevcuttur. Ayrıca Siyer 
ve meğâzî kitaplarında sebeb-i nuzül’e dair birçok rivayet bulmak mümkün-
dür. İbn Hişam ve İbn İshak’ın eserlerinde bu tür rivayetler bolca mevcuttur. 
Bu tür rivayetleri ne hadisçilerin ne de tefsircilerin eserlerinde rastlamak 
mümkün değildir.22 Bir başka özellik ise siyer ve meğâzî türü eserlerde 
hadis kitaplarında bulunmayan olaylara dair ayrıntılar, uzun isim listleri ve 
yolculuklara dair ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. İbn İshak ve İbn Hişam’da 
bulunun ilk müslümanların, hicret edenlerin, beyât edenlerin, Vâkıdî’de gö-
rülen Veda Haccı’nın detayları bu konuya örnek olarak gösterilebilir.23

SONUÇ

Sonuç olarak siyer ve hadis ilimleri İslam tarihinin ilk döneminden iti-
baren iç içe olmuşlardır. İlk dönem İslam tarihinde hadisler hiçbir ayrım 
gözetmeksizin toplanıyordu ve bunların içinde bolca siyer ve meğâzî türü 
rivayetler mevcuttu. Siyer ilmi daha sonra hadis ilminden ayrılmış fakat 
çoğu noktada bu iki ilim dalı ortaklığını sürdürmüştür. Rivayet metodunu 

21. Erul, Siret Tedkikleri, s. 249
22. Ayrıntılı bilgi için bkz:  Mustafa Özel, “Bir Tefsir Kaynağı Olarak İbn Hişam’ın es-Sî-
re’si,” D.E.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi 14, (2001), ss. 205-215 Erul, Siret Tedkikleri, 
s.250
23.  Erul, Siret Tedkikleri, s.251
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kullanmaları nedeniyle isnadı ortak olarak kullanmışlardır. Ancak her ne ka-
dar ortak gibi görünselerde birçok farklılıkları mevcuttur. Yine bu farklılıklar 
isnad kullanımı ve rivayet metodu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

KAYNAKÇA

Çelik, Ali. “Tarih Yazıcılığında İsnad’ın Kullanılışı ya da Rivayetçi Metod,” Dinbi-
limleri Araştırma Dergisi 3:2 (2003), ss. 5-21.

Erul, Bünyamin, Siret Tedkikleri. Ankara: Otto Yayınları, 2013.

Hizmetli, “ Siyer ve İslam Tarihçiliği Üzerine,”  Diyanet Dergisi, 25:4 (1989), ss. 
311- 362.

Özdemir, Mehmet. “Siyer Yazıcılığı Üzerine” Milel ve Nihal, 4:3 (2007), ss. 129-
162.

Robson “İbn İshak’ın İsnad Kullanışı”, AÜİFD, çev. Talat Koçyiğit, 10 (1962), s. 
118-124.

Tekineş , Ayhan. “Hadis ve Tarih Metodolojik Bir Karşılatırma” Hadis Tedkikleri 
Dergisi 2:2 (2004), ss. 7-38.

Terzi “ Buhari’nin Sahih’indeki Siyer ve Mağazi Rivayetleri” Erciyes Üniversitesi 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü, 22 (1987), ss. 159-164.

Enes Furkan ONUR

Sunumlarından dolayı Osman Curuk’a teşekkür ediyoruz. Oturumun son 
sunumunu Okan Uzunöz yapacak. Kendisi Ankara İlahiyat Fakültesi birinci 
sınıf öğrencisi. Süreniz on iki dakika buyrun.



DİNİ İLİMLERDE DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİDEN YARARLANA-
RAK ESER YAZAN ALİMLER: TABERİ ÖRNEĞİ                     

OKAN UZUNÖZ     

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf, İlamer Tefsir Araştırma Gru-
bu öğrencisi)

ÖZET

Disiplinler arası ilişki aslında birçok alan için vazgeçilmez bir durumdur. 
Asırlar boyu devam eden bu ilişki günümüzde de devam etmektedir.  Bu 
ilişki klasik eserlerin hemen hemen hepsinde rahat bir şekilde tespit edile-
bilmektedir. Bunun sebebi erken dönem alimlerinin tek bir alanda değil bir-
çok alanda ihtisas sahibi olmalarıdır. Nitekim birazdan bahsedeceğimiz bu 
ilişkiden Taberi de oldukça yararlanmıştır.. Taberi  kelam, fıkıh, tefsir, tarih 
ve kıraat gibi birçok ilim dalında söz sahibi olmuş ve bu alanlarda eserler 
telif etmiştir. Bu eserlerin bir kısmı tamamlanamamış bir kısmı da günü-
müze intikal etmemiştir. Taberi›nin tam olarak elimizde mevcut olan eseri 
Câmi’ul-Beyân anTe’vili âyi’l-Kur’ân olduğundan, bu tebliğ bu eser merkezli 
olacaktır ve disiplinler arası ilişkiden Taberi, eserinin hangi bölümlerinde ve 
nasıl yararlanmıştır?  sorusuna bu eserden cevap verilmeye çalışılacaktır.
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Anahtar Kelimeler:   Disiplinler arası ilişki , Taberi, Sa’y, Ru’yetullah, Kı-
raat, Safa ve Merve, Makasıd.

Scientists Writing In Religious Sciences Using Interdiscipli-
nary Association: Taberi Example

ABSTRACT

Actually, interdisciplinary relationship is irplaceable situation for a lot 
of works. This relationship is continuing in modern-day. This relationship 
could been determined easily a lot of  classic studies. This reason for this; 
early period scholar studied a lot of fields; they didn’t studied  “only” field. 
Hence; Taberi taked advanced of this relationship too, as we are going to 
speak soon. Taberi have a voice a lot of field; for example; kalam, fiqh, 
interpretation, history and reading and he wrote studies this fields, part of 
this works wasn’t completed and part of this didn’t revert to today. Tabe-
ri’s study which we had completely: “ Câmi’ul-Beyân anTe’vili âyi’l-Kur’ân 
“  so; This discourse will centre this study. And this discourse will try this 
question: How did Taberi benefit from  interdisciplinary relationship in” Câ-
mi’ul-Beyân anTe’vili âyi’l-Kur’ân “ ? and Yes, Taberi benefited from interdis-
ciplinary relationship in Câmi’ul-Beyân anTe’vili âyi’l-Kur’ân” but; “which” 
chapters?

Key Words:   İnterdisciplinary Relationship, Taberi, Sa›y, Ru›yetullah, Re-
ading, Safa and Merve, Judgments

GİRİŞ

Bir bilim dalının farklı bilim dallarına başvurarak, onlardan yararlanma-
sıyla oluşan ilişkiye disiplinler arası ilişki denir.Bütün bilim dallarının fayda-
landıkları çok yönlü başvuru kaynakları vardır. Araştırmacıların alanlarıyla 
ilgili bu kaynaklardan haberdar olmaları, bu kaynakları bilmeleri gerekir. 
Örneğin; bir fıkıhçı aynı zamanda iyi bir sosyolog olmalıdır. Çünkü ikisinin de 
işlevsel alanı toplumdur. Aynı şekilde bir sosyolog aynı zamanda psikoloji 
alanında da yeterli birikime sahip olmalıdır. Araştırmacılar alanlarıyla ilgili 
eserleri iyi tanıyarak hangi konuda hangi esere başvuracağını iyi bilmelidir-
ler. Sağlıklı analiz yapabilmeleri alanlarıyla ilgili kaynak eserleri iyi tanımala-
rına bağlıdır. Bir araştırmacının yaptığı araştırmada hangi kaynaklardan ya-
rarlanacağını önceden bilmesi hem araştırmada ona zaman kazandıracak, 
hem de daha sağlıklı sonuçlar almasını sağlayacaktır. İşte disiplinler arası 
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ilişki tam da burada devreye girer. 

Disiplinler arası  ilişki birçok bilim dalı arasında meydana geldiği gibi 
dini ilimler arasında da meydana gelir. Temel İslam bilimleri adını verdi-
ğimiz hadis, İslam hukuku, tefsir, kelâm, gibi birçok dini ilim birbirleriyle 
sürekli etkileşim halindedir. Bu ilişkiye verilecek örneklere geçmeden önce 
bu ilişkinin neliği, dini ilimlerde disiplinler arası ilişkiden kastın ne olduğunu 
açıklamak gerekir. Aslında bu alanlarda yapılacak olan araştırmalar sonu-
cunda böyle bir ilişkinin varlığı kolayca anlaşılacaktır. Çünkü bu ilimlerin 
de çok yönlü başvuru kaynakları vardır. Örneğin tefsir ilmi bazen tarihin 
verilerinden bazen hadislerden, bazen fıkıhtan yararlanacaktır. Tüm bunları 
söylerken şunu unutulmamak gerekir ki temel İslam bilimlerinin hepsinin 
faydalandıkları ortak kaynak şüphesiz Kuran›dır. Bunu zorunlu hale geti-
ren ise Kuran›ın dinin ve tüm dini ilimlerin ilk ve temel kaynağı oluşudur. 
Kuran›ın böylesine önemli oluşu insanları, Kuran›ı anlamak için farklı faali-
yetler yapmaya yönlendirmiştir. Tüm bu faaliyetler sonucunda ise dini ilim-
lerin en önemlilerinden biri olan tefsir ilmi ortaya çıkmıştır.

Şüphesiz Kuran bir zaman ve mekan içerisinde nazil olmuştur. İndiri-
len çağa ve mekana ait hususlar Kuran’a yansımıştır. Kuran sadece indiği 
toplumu etkileyen bir kitap değil, indiği toplumdan etkilenen bir kitaptır. 
Bu yönüyle bazı ayetlerin anlaşılması için Kuran’ın indiği dönemle ilgili bil-
gilere sahip olmak Kuran›ın anlaşılması noktasında önem arz eder. Ayetin 
ne zaman indiği, nerede indiği, neden indiği ve kimin hakkında indiği gibi 
birtakım sorular bize ayet hakkında birtakım bilgiler verecektir. Ayetin doğ-
ru anlaşılması hususunda bu tarz birtakım soruların sorularak cevapları-
nın aranması gerekir. Bu soruların cevaplarını tefsir ilminde sebebi-nuzûl 
verir. Ancak şu bir gerçektir ki sebebi-nuzûl da aslında tarihî malumattan 
oluşur. Bu soruların cevabını veren aslında tarih ilmidir. Bu da bir bakıma 
iki disiplin arasındaki ilişkiye örnek verilebilir. Yine günümüzde yaygın olan 
kronolojik/nüzûl sırasına göre tefsirler de tarih ilminden yararlanarak or-
taya konulmaktadır. Buna ek olarak tefsir ilminin en önemli konularından 
biri olan nasih-mensuh konusu tarih ilmiyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Aynı 
şekilde ayetler arasında yapılan mekkî ayetler ve medenî ayetler sınıflan-
dırması da tarih ilmi yardımıyla yapılır. Bu açıdan bakıldığında tarih ilmiyle 
tefsir arasında vazgeçilmez bir bağ olduğu aşikardır.

     Tefsir ilminde başvurulan bilgi kaynağına göre tefsirler rivayet tefsiri, dirayet 
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tefsiri ve işarî tefsir; içerdiği muhtevaya göre ahkam tefsiri, kelamî tefsir, felsefî 
tefsir; benimsenen yönteme göre de Fatiha›dan başlanarak Nâs suresine ka-
dar yapılan klasik tefsir veya kronolojik tefsir olmak üzere farklı çeşitlere ayrılır. 

Bir bakıma bu sınıflandırmaların yapılmasında bile disiplinler arası iliş-
kinin rolü vardır. Örneğin; Kelamî tefsirler kelam ilminin alanına giren ko-
nulardan bahseden ayetleri kelam ilmi yardımıyla yorumlanması sonucu 
ortaya çıkmıştır. Yine ahkam tefsirleri de hüküm içeren ayetleri fıkıh ilmi 
yardımıyla yorumlanması sonucu ortaya çıkmış tefsirlerdir. Tüm bu örnekler 
bize gösteriyor ki; tefsir ilmi birçok ilimle sürekli etkileşim halindedir. Bun-
dan dolayı dini ilimlerde disiplinler arası ilişkinin tespit edileceği en uygun 
alan tefsirdir.

Burada aklımıza şöyle bir soru gelmektedir: Acaba salt bir Kuran tefsirinin 
yazılması mümkün müdür? Bu soruya farklı cevaplar verilebilir. Ancak burada 
içinde bulunduğumuz dönemin şartlarını ve Kuran›ın nazil olduğu sosyal çev-
reyi göz önünde bulundurmamız gerekir. Gerek Hz. Peygamber döneminde, 
gerekse sahabe döneminde Kuran tefsiri yapılmamış, yapılsa bile bu belli 
ayetleri geçmemiştir. Bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan biri Kuran karşı-
sındaki konumlarıyla alakalıdır. Onlar Kuran›la bire bir muhatap olmuşlar, in-
dirilen ayetlerden maksadın ne olduğunu rahat bir şekilde anlamışlar, kısaca-
sı ayetin arka planındaki birtakım bilgilere sahip olduklarından ayetleri kolay 
bir şekilde anlamışlardı. Çünkü Kuran onların hayatlarından, yaşayışlarından, 
günlük hayatlarında karşılaştıkları birtakım sorunlardan bahsetmekte ve bu 
sorunlara zaman zaman çözümler getirmekteydi. Durum böyle olunca onlar 
tüm ayetleri anlıyorlar ve tefsire ihtiyaç duymuyorlardı.

Tefsir ilmi tabiîn döneminde ortaya çıkmıştır. Bunun birtakım sebeple-
ri vardır. Artık vahiy tamamlanmış, Hz. Peygamber vefat etmiştir. Sahabe 
dönemindeki gibi sorun çıktığında ayetin cevap verme durumu ortadan 
kalkmıştır. Yine Hz. Peygamber hayattayken ortaya çıkan sorunlara kolay-
ca çözüm getirilirken onun vefatıyla birlikte bu anlamda birtakım sorunlar 
meydana gelmektedir. Ayrıca bu dönemde İslam hızla yayılmış ve yeni so-
runlar meydana gelmeye başlamıştır. Tüm bunlar tefsir ilminin ortaya çık-
masına zemin hazırlayan etkenlerdir. 

Sahabe neslinin üzerinden henüz bir nesil geçmesine rağmen Kuran›ın 
anlaşılmasında sorunlar yaşandığını göz önünde bulundurduğumuzda, günü-
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müzde salt bir tefsir yazımı faaliyetinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Bu Kuran 
hitabının doğasıyla ilgili değildir. Nitekim Kuran anlaşılır olarak indirilmiştir. 
Burada asıl sorun muhatabın, Kuran›ın nazil olduğu dönemden uzaklaştık-
ça karşılaştığı birtakım zorluklarla alakalıdır.Vahye şahit olanlar ayetin neye 
delalet ettiğini ve o ayetten almaları gereken mesajı çok iyi biliyorlardı. Ancak  
sonraki nesiller bu olaya tekrar şahit olamadıklarından hangi olayın üzeri-
ne böyle bir ayetin indiğini ancak görenlere sorarak veya varsa yazılı birta-
kım kaynaklardan elde edebileceklerdir. Günümüzdeki sebebi nüzul bilgileri 
işte bu ihtiyaca cevap verir ve ayeti daha iyi anlamamızı sağlar. Günümüzde 
Kuran›ın anlaşılmasında farklı ilimlere başvurmak içinde bulunduğumuz ko-
num ve zaman itibariyle bir bakıma zorunlu hale gelmiştir.

Buraya kadarki bölümde dini ilimlerde disiplinler arası ilişkiden kastedi-
lenin ne olduğu sorusunu örneklerle açıklamaya çalıştıktan sonra bu ilişkiyi 
Taberi üzerinden daha ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağız. Genel anlamda 
dini ilimlerde disiplinler arası ilişki başlığını taşıyan bu çalışma, özel anlamda 
ise Taberi ve Taberi›nin farklı alanlardaki eserleri odaklı olacaktır. Neden Ta-
beri? diye soracak olursak bunun sebebi Taberi›nin birçok alanda söz sahibi 
olması ve bu alanlarda eserler telif etmesidir. Bu çalışmanın ortaya konula-
bilmesi için çok yönlü bir alimin ele alınması gerekmektedir. Taberi müfessir, 
tarihçi, muhaddis ve fakih olmasının yanında kıraat ilminde de söz sahibi 
olduğundan bu konudaki en iyi örneklerden birisidir. Taberi her ne kadar  
«Câmi›ul-Beyân anTe›vili âyi›l-Kur›ân» ve Târihu›l-Ümem ve›l-Mülûk adlı eserle-
riyle ünlü olsa da daha birçok alanda eserler telif etmiştir. Bu eserlerin bazıla-
rı günümüze intikal etmişse de büyük bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Bu 
sebeple bu çalışmada Taberi›nin disiplinler arası ilişkiden nasıl yararlandığı 
açıklanmaya çalışılırken merkeze Taberi›nin tefsiri Câmi›ul-Beyân konulmuş 
ve Taberi bu eseri yazarken başka hangi disiplinlerden yararlanmıştır? so-
rusunun cevabı aranmıştır. Bu yapılırken de Taberi›nin tefsirinde üzerinde 
durduğu fıkıh, kelam ve kıraat ilmine ait meseleler tespit edilerek önce Tabe-
ri tefsirinde yer alan rivayetlerden yola çıkarak farklı grupların bu meseleler 
hakkındaki görüşleri açıklanmış, son olarak da Taberi›nin bu görüşler arasın-
da nasıl bir tercihte bulunduğu ve bunu yaparken hangi verilerden yararlandı-
ğı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada önemli olan Taberi›nin hangi grubun 
görüşünü aldığından ziyade, bunu yaparken ortaya koyduğu delillerdir. Çünkü 
bir konuda eleştiri veya tercih yapmak için mutlaka konu hakkında bilgi sahi-
bi olmak gerekir. Bu bakımdan Taberi›nin bu dengeyi nasıl kurduğu üç alanda 
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verilecek örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

Taberi tefsirinde fıkıh-tefsir ilişkisi:

Kur’ân-ı Kerim’in, evrende bir nizamın bulunup bunun bir gayeye yöne-
lik olduğu, hiçbir şeyin boşuna yaratılmayıp bir hikmete dayalı var edildiği, 
bunun da Allah’ın yaratıkları üzerindeki rahmet inayetini belgelediği tezle-
ri, konuyla ilgili İslamî eserlerin temel fikirlerini şekillendirmiş ve makâsıd 
başta olmak üzere belli kavramlarla ifade edilmiştir.1 Kur’an’da yaratılışın 
bir gâîyyete dayandığı gerçeği açık şekilde vurgulanır. Mesela; “Yoksa sizi 
boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız.”2 ayetinde 
insanın yaratılışının bir gaye ve akıbetle ilgili olduğu belirtilirken; “Göğü, yeri 
ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık…”3 ayetinde ise gaye olgusu bu 
defa topyekun alemin yaratılışıyla ilişkilendirilmektedir. Yine, “Biz gökleri, 
yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak, oyun ve eğlence olsun diye 
yaratmadık…”4 ayetinde de yaratılış, gerçek bir sebep ve hikmete dayandı-
rılmıştır. Sözlükte bir şeyi hedeflemek, ona yönelmek anlamındaki kasd kö-
künden türeyip niyet, amaç gibi manalarda kullanılan maksıd kelimesinin 
çoğulu olan makâsıd,  İslamî literatürde geniş anlamıyla din daha dar anla-
mıyla “dini bildirime dayalı ameli hükümler” manasındaki şerîat kelimesiyle 
birlikte kullanıldığında “dinin gayeleri” ya da “naslarda yer alan ameli hü-
kümlerin gayeleri” anlamına gelmektedir.

Makâsıd sahasında kaleme alınan yeni çalışmalarda onun terim anla-
mına ilişkin birçok tanım verilmişse de bunları “İslam’ın getirdiği hükümle-
rin gayeleri» şeklinde özetlemek mümkündür. İslam bilimlerinde bu gayeleri 
konu edinen, bunları belirlemek için belli sisteme, usule sahip olan ilim 
ise fıkıh ilmidir. Fıkıh , dinin ameli hükümlerini muayyen delil ve kaynakla-
rından çıkararak elde edilen bilgidir.5 Fıkıh ilminin ana kaynağı  Kuran›dır.  
Kuran’da hüküm ifade  eden birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlere ahkam 
ayetleri denir. Bir müfessir bu ayetleri tefsir ederken  mutlaka fıkıh ilminden 
yararlanır. Taberi de tefsirinin birçok yerinde fıkıh ilminden yararlanmıştır. 

1. İlhan Kutluer, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA.), “Gâiyyet” İstanbul 
1996, c.13, s.292;
2. Kur’an: 23Müminûn  /115
3.Kur’an: 38Sâd /27
4. Kur’an: 44Duhân /38–39
5. (Hatib el-Bağdadi, ı. 45; Tehanevi, I, 31).
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Önceki bölümde bahsettiğimiz gibi hem Hz. Peygamber hem de sahabeler 
bu ayetlerin muhtevasını gayet iyi biliyorlardı. Ancak sonraki dönemlerde bu 
ayetlerin anlaşılmasında birtakım tartışmalar olmuş, yeni görüşler ortaya 
atılmış ve bunlar sonucunda da fıkıh ilmi ortaya çıkmıştır.  Taberi tefsirinde 
fıkıh-tefsir ilişkisini açıklamak için Bakara Suresi 158. ayeti örnek verebili-
riz. Ayet şu şekildedir:

َع  َف ِبِهَم َوَمن تَطَوَّ َفا َوالَْمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اللِّه فََمْن َحجَّ الْبَيَْت أَِو اْعتََمَر فَلَ ُجَناَح َعلَيِْه أَن يَطَّوَّ إِنَّ الصَّ

َخْيًا فَِإنَّ اللَّه َشاكٌِر َعلِيٌم ﴿٨٥١﴾

2/Bakara Suresi 158: “ Muhakkak ki Safa ve Merve, Allah’ın (dîni) işa-
retlerindendir. Artık kim hac ve umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları 
da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir 
hayır, şüphesiz Allah or.” 

   Safa, Mescid-i Haram’ın kuzeydoğusunda Ebûkubeys dağının eteğinde 
Merve’den biraz daha yüksek olan tepedir. Merve ise Safa’nın tam karşı-
sında ve Harem-i şerif’in kuzeybatısında Kuaykîan dağının eteğinde yer alır. 
Safa ve Merve;  Hac ve umre sırasında aralarında sa ‘y yapılan iki tepeye 
denir. Sa’y ise; Hac ve umre ibadetlerinde Safa ile Merve tepeleri arasında 
yedi defa gidip gelmeyi ifade eden fıkıh terimidir6. Fakihler hac ve umre 
ibadetleri sırasında sa’y’ın hükmü hakkında farklı görüşler ortaya atmış-
lardır. Bu görüşlerin desteklenmesinde delil olarak gösterdikleri ayetlerden 
biri de bu ayettir. Müfessirler de bu ayetin tefsirini yaparken birtakım fıkhî  
tartışmalar yapmışlar ve bunu yaparken de fıkıh ilminden yararlanmışlardır. 

Taberi tefsirine baktığımızda Taberi’nin bu ayetin tefsirini yaparken uzun 
uzun tartışmalara gitmediğini görüyoruz. Ancak bu Taberi’nin, salt rivayet-
leri zikrederek bu ayetin tefsirini yaptığı anlamına gelmez. Nitekim o farklı 
fıkıh alimlerinin görüşlerini de zikrederek bunlar arasında tercih yapmış, 
bunu yaparken de fıkıh bilgisinden yararlanmıştır. Onun sadece rivayetler 
arasında kendi dirayetini kullanarak  böyle bir sonuca vardığı düşünülemez. 

Taberi tefsirine baktığımızda o öncelikle bu ayetin nuzûl sebebi hakkın-
da iki farklı rivayet  nakletmiştir. Bu rivayetler şu şekildedir:

1)  Cahiliye döneminde Safa ve Merve’de iki put bulunuyordu. Safa’da-
kinin ismi “isâf” Merve’dekinin ismi ise “Nâile” idi.Müşrikler bu putları ziya-

6. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA.), “Sa’y”, İstanbul 1996 .c: 36; s: 206



  69 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

ret ederlerdi. İslamiyet hakim olunca bu putlar kırıldı ve o mübarek yerler 
putlardan temizlendi. Fakat daha önce burada putların bulunmasından do-
layı bazı Müslümanlar burada sa’y yapmanın uygun olup olmayacağı konu-
sunda tereddüt etmişler ve bunun üzerine bu ayet nazil olmuş. Bu iki tepe 
arasında sa’y yapmanın mahzurlu olmayacağı beyan edilmiştir.

- Bu görüş Taberi tefsirinde Şa’bî, Enes b. Maliki Abdullah b. Abbas, Süd-
dî, Mücahid ve İbni Zeyd’den gelen rivayet edilmiştir.7

2)  Cahiliye döneminde bir grup insan Safa ve Merve tepeleri arasında 
sa’y yapmıyorlardı. Bunlar İslam geldikten sonra da Safa  ve Merve arasın-
da sa’y yapmaktan çekiniyorlardı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. 

- Bu görüş Katade, Urve b. Zübeyr ve Hz. Aişe’den rivayet edilmiştir. 8

Ayetin nüzul sebebi hakkında iki farklı rivayet nakleden Taberi daha son-
ra yeni bir başlık açarak ilim ehlinin sa’y yapma konusunda ihtilafa düştük-
lerini söylüyor9 ve bu konuda üç farklı görüş naklediyor;

A)  Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmak farzdır. Terk edilmesi 
halinde fidye veya herhangi bir kefaret geçerli değildir. Hac batıl olur.10    

B)  Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmanın terk edilmesi halinde 
kaza etmek daha iyidir. Ancak mutlaka kaza edilmesi gerekmez. Sa’y  yap-
mayı terk eden birinin ceza olarak kurban kesmesi de yeterlidir. 11   

C)  Safa ve Merve arasında sa’y etmek ne farzdır ne de vaciptir. O bir 
nafile ibadettir. Hac yapan kimse sa’y yaparsa güzel bir iş yapmış olur. Yap-
mazsa da bişey gerekmez. 12  

Taberi konu hakkındaki ihtilafları verdikten sonra son olarak kendi görü-
şünü şu şekilde açıklıyor;

Doğru olan görüş: « Safa ve Merve arasında sa›y farzdır. Onu terk ede-
nin veya unutanın tekrar orayı tavaf etmekten başka çaresi yoktur.» diyen 
görüştür. Zira Rasulullah sahabilerine hac ibadetinin yapılacağı yerleri öğ-

7. Taberi  c.II  s. 714-715
8. Taberi  c.II  s. 717-718-719
9. Taberi  c.II  s.720
10. Bu görüş İmam  Şafi’nin görüşüdür.
11. İmam Ebu Hanife›ye göre böyledir.
12. Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mesud ve Mücahid’den rivayet edilmiştir.
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retirken Safa ve Merve arasında sa’y yapmayı da öğretmiştir. Taberi bunları 
söyledikten sonra görüşünü desteklemek için Cabir b. Abdullah’tan gelen 
şu rivayeti nakleder13:

Rasulullah Kabe’nin kapısından  Safa ve Merve tepesine doğru çıktı. 
Oraya yaklaşınca “ Şüphesiz Safa ve Merve Allah’ın alametlerindendir....” 
ayetini okudu. Sonra “Biz de Allah’ın sıraladığı gibi başlayalım.” dedi. Sa-
fa’dan başladı.

Buraya kadarki bölümde Taberi’nin tefsirinde,  fakihlerin  üzerinde fık-
hî tartışmalar yaptıkları bir ayetin tefsirini yaparken nasıl bir yol izlediğini 
açıklamaya çalıştık. Taberi önce ayetin nüzul sebebiyle ilgili rivayetlere yer 
vermiş, daha sonra fakihlerin bu ayetten çıkardıkları hükümleri zikretmiş ve 
en son  “indenâ” diyerek  kendi görüşüne yer vermiştir. Taberi burada İmam 
Şafi›nin görüşünü doğru bularak bir hükme varmış ve bu ayetin tefsirini 
bu şekilde tamamlamıştır. Taberi›nin önceleri uzun yıllar İmam Şafii fıkhına 
göre fetva verdiği göz önünde bulundurulduğunda aslında Taberi›nin bura-
da sadece rivayetler arasında tercih yapmadığı, bilakis onun kendisinden 
önceki fıkıh literatüründen yararlandığı anlaşılmaktadır.Taberi müfessir olu-
şunun yanında aynı zamanda bir fakihtir. Nitekim o sonraları Ceririyye adın-
da kendi mezhebini kurmuştur. Ancak günümüzde müntesibi kalmamıştır. 
Taberi müfessir kişiliğinin yanında fakih oluşunu da koyarak bu ayetin tefsi-
rini tamamlamıştır. Burada tefsir ve fıkıh ilminin birbiriyle olan ilişkisi rahat 
bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Taberi  tefsirinde tefsir-kelam ilişkisi:

Bu bölümde Taberi’nin kelamla alakalı bir konuyu tefsirinde nasıl ele 
aldığını açıklamak için kelamcıların üzerinde çokça tartıştıkları ru’yetul-
lah meselesini örnek vereceğiz. Bu tartışma günümüzde de bazı gruplar 
arasında canlılığını korumaktadır. Rü’yetullah müminlerin ahirette Allah›ı 
görmesi anlamında bir kelam terimidir. Rü›yetullah meselesi ll. yüzyılın ilk 
yarısında ortaya çıkan itikadî konulardan biridir.  Kelamcılar bu konudaki 
tartışmalarını Enam suresi 103. ayet üzerinden sürdürmüşlerdir. Taberi de 
tefsirinde bu ayetin tefsirini yaparken bu tartışmaları göz önünde bulundur-
muş ve tefsirde kelamî bir konuya açıklık getirmeye çalışmıştır. Taberi›nin 
açıklamasına geçmeden önce ayeti ve ayet çerçevesindeki tartışmaları de-

13. Taberi  c.II  s.724
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ğerlendirmek yerinde olacaktır. Ayet şu şekildedir:

الَّ تُْدِركُُه األَبَْصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَبَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبُي

6/ Enam Suresi 103: “Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak 
eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” 

Taberi bu ayetin tefsirinde önce kelamcıların tartışmalarına yer vermiş-
tir.Tartışmalar genel olarak 3 gruba ayrılmaktadır:

a) Bu ayet husus ifade etmektedir.  “Gözler onu bu dünyada göremez 
ancak ahirette görebilir.” şeklinde anlaşılmalıdır.

b) Bu ayet “ Zalimler onu dünya ve ahirette göremezler. Fakat müminler 
ve Allah dostları görebilir.” şeklinde anlaşılmalıdır.

c) Ayet umum ifade etmektedir. Dünya ve ahirette hiç kimse Allah’ı göre-
mez. Fakat Allah velilere beş duyu organı dışında 6. bir duyu organı yaratır, 
onlar bu şekilde Allah’ı görürler.

Taberi bu görüşleri aktardıktan sonra kendi görüşüne yer vermek için “ 
ve’l-sevâb min’el-kavlu fî zâke indenâ” şeklinde ayrı bir başlık açarak bura-
da kendi görüşünü şöyle açıklar. Taberi kıyamet gününde Allah’ın görülece-
ğini söyler ve Hz. Peygamber’in bir hadisini delil gösterir. Rivayet şöyledir:

ِعْنَد َرُسوِل اللِّٰه َصلَّ اللُّٰه   َعْن َجريِر بِْن َعبِْد اللِّٰه َرِضَ اللُّٰه َعْنُه قَاَل: كُنَّا 

وَن  َعلَيِْه َوَسلََّم فََنظََر إَِل الَْقَمِر لَيْلََة الْبَْدِر َوقَاَل: «إِنَُّكْم َسَتَْوَن َربَُّكْم ِعيَانًا كََم تََرْوَن ٰهَذا الَْقَمَر اَل تَُضامُّ

يف ُرْؤيَِتِه«

Cerîr İbn. Abdullah (r.a) demiştir ki:

Bir gece Hz. Muhammed (s.a.v)  ile beraberdik. Dolunaya baktı ve şöyle 
buyurdu:

“Siz şu dolunayı zahmet çekmeden ve izdiham yapmadan gördüğünüz 
gibi Rabbinizi de göreceksiniz.14

Kelamcıların üzerinde tartıştıkları bu ayeti Taberi de tefsirinde ele almış 
ve kelamcıların görüşlerine yer vermiştir. Tüm görüşleri üç başlık altında zik-
reden Taberi en son ayrı bir bölümde kendi görüşünü açıklamıştır. Taberi’nin 
itikadî konularda tutumuna bakıldığında onun bu sonuca varması normaldir. 

14. Taberi Tefsiri c.IX  s.466



72  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

Çünkü Taberi akîdevî konularda ehli sünnet çizgisindedir ve zaman zaman  
Cehmiyye ve Kaderiyye’nin görüşlerini sert bir şekilde eleştirir. Taberi burada 
seçimini yaparken sadece bu görüş ehli sünnetin görüşü olduğu için kabul et-
memiştir. Onun bu görüşü kabul etmesi kendi bilgisi çerçevesinde oluşturdu-
ğu inanç sistemine aykırı olduğundandır. Ayrıca onun  Kaderiyye ve Cehmiyye 
gibi bazı grupları eleştirmesi kelam ilminde de birikime sahip olduğunun ve 
bu birikimden yararlandığının kanıtıdır.

Taberi tefsirinde tefsir-kıraat ilişkisi:

Kıraat; Kur’an ı Kerim’in okunuş keyfiyeti, kıraat alimlerine nispet edilen 
okuyuşlar ve bunlarla ilgilenen ilme verilen isimdir.15 Taberi diğer ilimlere 
önem verdiği gibi kıraat ilmine de büyük önem vermiştir. Bilindiği gibi yedi 
kıraat olgusu Taberi’den sonra ortaya çıkmıştır. Onun  Kitâbu’l-Kıraat’ında 
yirmiden fazla kıraata yer verdiğini biliyoruz.16 Nitekim kıraatla ilgili ilk eser 
verenler arasında Ebû Ubeyd Kasım b. Sellam (ö. 224) ve Ebû Hatim es-Si-
cistanı (ö. 255) gibi isimlerle birlikte Taberi’nin ismi de anılır. Kuran’ı Kerim 
kıraati üzerinde ihtisas sahibi olan ve bu alanda eserler yazan Taberi tefsi-
rinde de kıraatler üzerinde durmuş, imamların kabul etmedikleri kıraatleri 
reddetmiş, tercihlerde bulunmuş ve sebeplerini açıklamıştır. Bu konuda ve-
rilebilecek örneklerden biri onun Bakara Suresi 219. ayetini tefsir ederken 
yaptığı açıklamalardır. Ayet şu şekildedir:

يَْسأَلُونََك َعِن الَْخْمِر َوالَْميِْسِ قُْل ِفيِهَم إِثٌْم كَِبٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوإِْثُُهَم أَكَْبُ ِمن نَّْفِعِهم     

1/ Bakara Suresi 219: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda 
hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahirî) yararlar vardır. Ama 
günahları yararlarından büyüktür.

Bazı kurrâ bu ayetteki ‘kebirun’ ifadesini ‘kesirun’ şeklinde okumuşlardır. 
Yani o zaman ayet;” Onlarda birçok günah ve de insanlar için yararlar vardır.” 
şeklinde olur. Taberi ise bunlardan doğru olanın ‘kebirun’ olduğunu söyler. 
Zira bunda icma vardır der. Taberi’nin bu hususta icma vardır deyişi onun bu 
konuda ihtisas sahibi olduğunun ve tercihlerini bunlar ışığında yaptığının bir 
kanıtıdır. Ayrıca ayetin sibakındaki  ‘ekber’ lafzı da bu ifadenin günahın çoklu-
ğunu değil büyüklüğünü ifade ettiğini söyler. Taberi bunu söylerken de onun 

15.Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA.), “Kıraat”, İstanbul 2002,c.25, s.426 
16.  İbnu’l-Cezeri, en-Neşr, s. 34,  Halis Albayrak,  «Taberi›nin Kıraatleri Değerlendirme 
ve Tercih Yöntemi»
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aynı zamanda Arap dilinden de faydalandığı ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ

Dini ilimlerde disiplinler arası ilişki tüm alanlarda olabileceği gibi, bu 
ilişkinin en açık şekilde görüldüğü alan tefsirdir. Gerek tarihle gerek fıkıhla 
gerekse kıraat ilmiyle ve diğer birçok ilimle etkileşim halinde olan bu alan, 
müfessirler için farklı alanlardan yararlanmayı zorunlu hale getirmiştir. As-
lında disiplinler arası ilişki bir alternatif değil zorunluluktur. Kuran’ın hangi 
çağa indiği, kimlere hitap ettiği, ilk muhataplarının kimler olduğu ve hangi 
olaylar üzerine ayet nazil olduğu tarzındaki birçok soruyla tefsir ilgilenmesi-
ne rağmen pratikte bu soruları cevaplandıran bir bakıma tarih ilmidir. Her 
şeyden önce Kuran’ın da bir tarihi vardır. Kişi Kuran’ı anlamak istiyorsa 
Kuran’ın tarihini iyi bilmelidir. Aksi takdirde ilahi hitaba muhatap olan kişi 
gereken maksadı anlayamamakta, buda Kuran’ı asıl maksadından uzak-
laştırmaktadır. 

Bilindiği gibi Kuran nazil olmaya başladığı ilk dönemlerde  kitap değil 
hitaptı. Zamanla birtakım olaylar sonucunda bu hitabın kitaplaştırılma iş-
lemi gerçekleşti ve bu ilahi hitap günümüzde mushaf halini aldı. İşte Ku-
ran’ın kitap haline getirilmesine sebep olan hadiselerden biri de kıraat 
farklılıklarıdır. Nitekim Kuran’ın indiği Arap yarımadası o dönemde birçok 
kabileden oluşuyordu ve bu kabilelerin hepsi birbirinden farklı lehçelerle 
konuşuyorlardı. Onların bu durumu Kuran okumalarına da yansımış ve za-
manla Kuran’ın bazı kelimelerinin okunuşunda ihtilaflar meydana gelmiştir. 
İşte buradan hareketle kıraat ilmi oluşmuş ve bu sorunlara cevap vermiştir. 
Yukarıda bahsettiğimiz gibi Taberi de bu okuyuş farklılıklarını tefsirinde nak-
lederek bunlar arasında seçim yapmıştır. Bunu yaparken de sadece rivayet 
bilgisinden değil kıraat alanındaki bilgisinden de yararlanmıştır.

Yine ilk dönemlerde tartışıldığı gibi günümüzde de üzerinde tartışılmaya 
devam edilen, kelam ilminin konularından biri olan rü’yetullah konusunu 
da ele alan Taberi bu konuda kendisine ulaşan rivayetleri naklettikten son-
ra kendi görüşünü açıklamıştır.

Kuran’da ahkam ayetlerinin ele alınması da diğer tüm konularda ol-
duğu gibi üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu konuyla fıkıh ilmi 
ilgilenmektedir. Dinin ilk kaynağı Kuran olduğundan tüm ilimlerde olduğu 
gibi fıkıhta da ilk Kuran’a başvurulmakta ve ayetler ışığında hükümler çıka-
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rılmaktadır. Durum böyleyken bir müfessirin fıkıh ilmini iyi bilmesi ve nasıl 
bir yol takip etmesi gerektiğini yani bu işin usulünü bilmesi gerekmektedir. 
Taberi’nin bu alandan nasıl yararlandığını yukarıda örneklerle açıklamıştık. 

Burada hedeflediğimiz bir müfessirin disiplinler arası  ilişkiden nasıl 
yararlandığını Taberi örneğiyle ortaya koymaya çalışmaktı. Taberi “Câmi’ul-
eyân an Te’vili âyi’l-Kur’ân” adlı tefsirini yazarken birçok ilimden yararlan-
mıştır. Bu onun sadece bir müfessir değil,  aynı zamanda iyi bir tarihçi, fıkıh 
ilmini iyi bilen bir fakih, kelam ilmini ve bu alandaki ihtilaflı konulara hakim 
olan bir kelamcı ve bunlar gibi daha birçok alanda bilgi sahibi olmasının bir 
sonucudur.Taberi’nin bu çok yönlülüğü eserlerine de yansımış ve o özellikle 
tefsirinde birçok farklı ilmin konusuna giren meseleleri ele almıştır. O disip-
linler arası ilişkiden oldukça yararlanmış bir alimdir.                     
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

HADİS ANABİLİM DALI

Bismillahirrahmnirrahim. Eyüp Baş Hocamız başta olmak üzere, gele-
neksel hale gelen bu toplantılarda emeği geçen bütün hocalarımıza ve ar-
kadaşlara teşekkür ediyorum.  Bu tarz organizasyonların hasbelkader için-
de olan biri olarak zorluğunu ve devam ettirilmesinin zorluğunu biliyoruz. 
Bu yılın konusu hakikaten ilgimizi çekti. Benden de üç tebliğin müzakeresi 
noktasında yardımcı olacağım. Tabiki sözü uzatırsam korsan tebliğe dönü-
şebilir. Ben arkadaşların sunumları üzerinden bundan sonraki çalışmaları-
na katkı sağlayacak noktalara dikkat çekmeye çalışacağım.

Gülistan Dündar’ın tebliğisinden başlayacağım. Bu disiplinlerarası çalış-
malar bidayetten günümüze kadar acaba hiç gündemden düştü mü yada 
belirli dönemlerde ortadan kalktı da bugün mü ortaya çıktı, bunlar tartışıla-
bilir. Kendisi tarihsel süreç ve kavramsal çerçeveyi ayaın-ı mani bir şekilde 
açıkladı. Ancak klasik dönemden modern döneme geçişte ki bu kopukluğu 
çok fazla açamadı. Özellikle modern dönemde bu disiplinlerarası ilişkinin or-
tadan kalktığını yada bir şekilde kopukluk olduğunu ve bugün buna ihtiyaç 
olduğunu belirtti. Ancak bu kopukluğun sebeplerinden sosyal, siyasi, ilmi 
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sebeplerinden bahsetmedi. Bu tebliğ de eksik kalmış. Bunu yanında tebli-
ğin ilerleyen kısımlarında özellikle felsefe ve kelamla ilgili bunun temel islam 
bilimleri dediğimiz alanla ilişkilerinde de fazla iddialı ve beylik cümleler vardı. 
Bunların bazılar çeşitli ön kabullere dayalı ve tartışılabilecek konular. Kaynak 
kullanımı açısından üç tebliğ arasında en başarılı olan Gülistan Hanım’ın teb-
liğiydi. Daha doyurucu ve daha geniş bir kaynakçayla konuyu ele almış. 

Ali Asqar Kasimov’un tebliğine geçersek sizlerde dinlediniz, metin daha 
önceden de bana ulaşmıştı. Ali Bey’in tebliğine bakarsak aslına çok geniş 
görülen başlığın altında Kur’an ve diğer disiplinlerarası ilişkiyi ele aldığını gö-
rüyoruz. Dolayısıyla başlık bu şekilde sınırlandırılsaydı daha güzel olabilirdi. 
Herşeyden önce metnin giriş kısmında teknoloji, ilerleme, gelişme gibi mo-
dern dönemde oldukça süslü ama hem sosyla hem de islami ilimler söz-
konusu olduğunda oldukça tehlikeli olabilecek kavramları kullandı. Biz artık 
postmodern diye tabir edilen bir dönemde yaşıyoruz. Ve artık ilerleme, geliş-
me gibi şeylerinde çok çok tartışıldığı, bunların da kendi içerisinde muhkem 
kavramlar olmadığına dair pek çok görüşler var. Dolayısıyla İslamî İlimlerde 
bir ilerlemeden söz edilebilse bile bunun teknolojik gelişmeyle paralel düşü-
nülmemesi gerektiğine işaret etmek istiyorum. Ali Bey’in tebliğinde özellikle 
bölümler arası geçişler çok oturmamıştı. Birinci ve ikinci bölümler arası çok 
ayrılmamıştı. Üslup ve bunun nasıl olacağına dair kısım önceki kısımla iç içe 
geçmişti. Kur’an-ı Kerim’den verilen örnekleri çok yeterli görmedim. Genelde 
kullandığı kaynaklar belirli eserler üzerinden yani ikinci kaynak olarak kulla-
nılmış. Bir sonraki tebliğde de bu konuya değineceğim genel olarak. 

Humeyra Hanım’ın tebliğine geçersek oldukça iddialı bir başlığı var. Her 
biri ayrı bir sempozyum konusu olabilecek konuları tek bir başlığa sığdırıp 
bize tebliğ olarak sunmaya çalıştı. Öncelikle tebliğ biraz acele hazırlanmış 
gibiydi. Kavramsal çerçeveyle ilgili bir giriş doğru. Genelde bu tarz çalış-
malarda hangi kavramı hangi amaçla kullandığımızı belirtiriz. Ancak han-
gi kavramları açıklayacağımızı tespit etmek önemli bir aşamadır. Kendisi 
daha çok modern dönem ve bunun gibi kavramları açıkladı. Ama bilimsel 
yönetm, bilimsel bilgi gibi kavramlar kullandı ama bunları ne anlamda kul-
landığını bize çok açıklamadı. İlerleyen kısımlarda bize bir yöntem sunmaya 
çalıştı. Çeşitli maddeler okudu. Bunlar üzerine tek tek durmak belki çok 
zaman alır ama önce üst bir bilimsel yöntemden bunun altında sosyal bilim-
lerin bir yönteminden bunun altında islami ilimlerin genel bir yönteminden 
sırasıyla sizin çalıştığınız alanın yönteminden bahsetti. Hasbelkader biz be-
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lirli süredir akademik çalışmalarda bulunmaya çalışıyoruz. Benim merak et-
tiğim dört başı mamur bir yöntem var mı, herkesin kullanabileceği. Bilimsel 
yöntem dediğimiz sosyal bilimleciler, tabiat bilimcileri, toplum bilimcilerin 
kabul ettiği kavramlar, kuramlar bütünü metoloji var mı? Bunun yanında 
sosyal bilimlerin tüm disiplinlerce kabul edilmiş bir yönte mi var mı, bun-
lar hakikate tartışmalı konular. Dolayısıyla sizin metod olarak teklif ettiğiniz 
kavramların pek çoğu bizatihi kendisi tartışmalı görünüyor. Humayra Hanım 
kaynak kullanımında da oldukça sınırlı kalmış. Özellikle temel kaynaklara 
ikinci referanslar verilmiş. Kolayca ulaşabileceğiniz kaynaklara başka araş-
tırmacılarının eserleri üzerinden referans vermek çok olumlu değil bu tarz 
çalışmalarda. Bir de tüm tebliğlerin eksiklikleri veya katkı sağlayabileceğim 
şeylerden bahsetmek istiyorum sizlere. Disiplinlerarası çalışmalar, sosyal 
bilimler ve modern bilimlerle ilgili çok iddialı başlıklara sahip bu tebliğle-
ri sunan arkadaşların hiç birisi bilgi felsefesi, bilim felsefesi, sosyal teori 
ile ilgili klasikleşmiş eserlere atıfta bulunmamışlar ve anladığım kadarıy-
la çok fazla da istifade etmemişler. Her ne kadar islami çalışmalarda bu 
eserlere doğrudan bir atıf yapılmasa da bizim çalıştığımız alanlar sosyal 
bilimler, insan ve toplum bilimleri arasında sayıldığı için modern dönem-
de yapılan bu çalışmalara bigane kalmanız bir eksiklik olmuş. Tebliğlerde 
kavramsal çerçeve çok iyi oturulmamış. Literatür taramaları genelde eksik 
kalmış. Yani bu tarz çalışmalarda çok geniş literatür taraması beklemiyoruz 
ama en azından hangi kaynakların sizin için önemli olduğu ve farklı yerlere 
baktığınızı gösterecek bir kaynakça görmek istiyoruz. Burdaki sunumlardan 
farklı olarak bana ulaşan metinlerinizde çokca imla ve anlatım bozukluğu-
da vardı. Bir diğer nokta da genelde ele alınan konularda disiplinlerarası 
çalışmalarda sanki bir alimin bunlara sahip olması gerekir, belirlli bir alt-
yapıya sahip olması gerektiği düşünülüyor. Aslında klasik dönemde ve eski 
dönemde o isimlerini sık zikrettiğimiz alimlerin arkasında çok ciddi bir çalış-
ma ordusunun, öğrencilerinin olduğunu biliyoruz. Modern dönemde buna 
daha çok kollektif çalışma deniliyor. Bu hem bir hocanın yanında çalışma 
arkadaşlarıyla, asistanlarıyla hemde farklı alanlardaki araştırmacıların belli 
bir konu üzerinde çalışmalarıyla oluyor. Mesela Osman Curuk’un sunumu 
siyer ve hadis ekseninde bir çalışmada bir islam tarihçisi ve hadisci farklı 
bakış açılarıyla ortak bir çalışma yapabilirler. Bu tarz örneklere çok fazla 
değinmediniz. Olayı bir alimim bir araştırmacının bunların hepsine sahip ol-
ması gerekir anlayışıyla olayı ele aldınız. Bunlar birazcık zenginleştirilebilirdi 
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belki. Tabiki araştırma ve ilim serüveninin en başında olan arkadaşlarısınız. 
Ben bu çabanızı teşekkür ve takdirle karşılıyorum, teşekkür ediyorum su-
numlarınızdan dolayı. 

Enes Furkan ONUR

Müzakerelerinden dolayı sayın Bilal Değirmenci’ye teşekkürlerimizi ile-
tiyoruz. İkinci müzakerecimiz İsa Ceylan’dır. Kendileri Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Din Psikoloji Ana Bilim Dalında araştırma görevlisidir. Mü-
zakerelerini yapmak üzere kendilerini kürsüye davet ediyoruz.



Ar. Gör. İsa CEYLAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Hepinizi saygıyla selmalıyorum. İki tebliğiyi müzakare etmek üzere bu-
raya geldim. Bilal Hocam doyurucu şekilde tenkitlerini dile getirdi. Osman 
ve Okan Bey’in sunumlarına dair bir iki meseleye değinerek müzakaremi 
sonlandıracağım.

Osman Curuk Bey’in sunumunu kısaca özetleyecek olursak. Siyer ve 
Hadis’in lügat ve terim anlamlarına değindi. Daha sonrasında Hz. Peygam-
ber döneminde hadis-siyer ilmine temel teşkil eden kaynakların ortaklığına 
vurgu yaptı. Hadis ve Siyer ilimlerinin ortak çalışma alanlarına değindi.  Her 
iki ilim dalı için de kaynak kişi olması bakımından aynı kişilerin olduğu söy-
ledi. Metod açısından ilk dönemde hangi metodların her iki ilim dalı içinde 
kullanıldığı ifade etti. Bunları daha çok senet ve rivayet olarak isimlendir-
di. Daha sonrasın da kullanılan bazı yöntemlerin farklılaştığını da belirtti. 
Özellikle ilk dönemde hadis ve siyer ilimlerinin net bir şekilde yöntemsel 
ayrılığının olmadığı, hicri ikinci yüzyıldan itibaren belirli özellikler taşıdıkları 
ama yine de bir çok bakımından iki ilim dalının da ortak hareket ettiğine 
vurgu yaptı. Benim gördüğüm kadarıyla güzel bir çalışma olmuş. Bir tebliğ 
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için doyurucu ve yeterli güzel bir çalışma oluş kendisini tebrik ediyorum. 
Küçük yazım hatalarının dışında çok da eleştirilecek bir yanının olmadığını 
gördüm. Kendisini tebrik ediyorum.

İkinci olarak Okan Uzunöz Bey’in tebliğinin müzakaresini yapacağım. Ta-
beri’nin bir çok alanda otorite olarak kabul edildiğinden bahsederek sunuma 
başladı. Daha çok kendisinin fıkıh ve kıraat ilimleri açısında otorite olduğunu 
ifade etti. Kendisi net spesifik bir sunum gerçekleştirdi. Fıkıh-Kıraat- Kelam 
açısından Taberi’yi güzel bir şekilde ele aldı. Taberi tefsirinin daha çok riva-
yet özelliği taşıdığını belirtti. Fıkıhda üç ayrı görüşü say örneği üzerinden dile 
getirdi. Kelam açısından da iki ayrı görüşüne yer verdi. Kıraat ilmi açısından 
da öncelikli tercihte bulunmadığı Ali İmran Suresi 39. ayet ile sunuldu. Daha 
sonra Maide Suresi 46. ayeti örnek vererek tercihte bulunduğu ifade etti. 
Okan Bey birinci sınıf öğrencisi olmasına rağmen spesifik bir konuyu etraflıca 
ele almayı gayet güzel başarmış olarak görünüyor. Blok alıntıların biraz fazla-
lığı dışında söyleyecek büyük bir eksikliğin olmadığını gördüm. Ben tekrardan 
her iki arkadaşımı da tebrik ediyorum, sizlere de teşekkür ediyorum. 

Enes Furkan ONUR

Sayın İsa CEYLAN’a müzakerelerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Değerli dinleyiciler birinci oturumumuz burada son ermiştir. Katılımla-
rından dolayı teşekkür ederiz.





İKİNCİ  OTURUM

Oturum Başkanı: Canan TEKE

1. Esra Şenses
İslam Tarihinin İlk Dönemlerinde  (Hz. Peygamber ve Dört Hallife Dönemi)  
İslami İlimler Arasındaki İlişkinin Mahiyeti

2. Zeynep Betül ÖNDER
İslam Tarihinde Ansiklopedik Âlim Yetişmesinde Dini İlimlerde Disiplinlera-
rası İlişkinin Etkisi: İbn Sa’d Örneği

3. Esra SALAR
Siyer-Din Eğitim-Öğretim İlişkisi: Din Öğretiminde Teknik ve Yöntemler

4. Pakize KÖYTEPE
Siyer İlminin Mahiyeti Ve Kur’an İle Olan Muhtelif İlişkisi

5. Şeydanur BİLGİ
Siyer-Din İlişkisi Bağlamında Şiddet Problemine Hz. Muhammed Eksenli Çözüm

6. Tuğba ASLAN
İbn Kesîr’in Siretu’n-Nebeviyye’sinde Siyer-Hadis İlişkisi

Müzakere: Ar. Gör. Osman CURUK
  Ar. Gör. Muharrem Samet BİLGİN
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Oturum Başkanı

Canan TEKE

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlarım. Bu yıl 
6.sı düzenlenen İLAMER’in Öğrenci Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz, 
şeref verdiniz. Ben Canan TEKE, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2. sınıf öğ-
rencisiym aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu öğrenciyim. 
İkinci oturumumuzda ilk konuşmacı Esra ŞENSES. Kendisi Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. sınıf ve İLAMER İslam Tarihi Araştır-
ma Grubu öğrencisi. Buyrun sayın Şenses söz sizde süreniz 15 dakika.



“İSLAM TARİHİNİN İLK DÖNEMLERİNDE  (HZ. PEYGAMBER VE 
DÖRT HALİFE DÖNEMİ)  İSLAMÎ İLİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ-

NİN MAHİYETİ”

Esra ŞENSES

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2.Sınıf, İlamer İslam 
Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet 

İslam tarihinin ilk dönemlerinde Tefsir, Hadis, Siyer, İslam Hukuku (Fıkıh) gibi 
dinî disiplinler ismen mevcuttu. İlgili dönemde sözü edilen disiplinler, bir bütünün 
vazgeçilemez parçaları olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu gerçeği, dönemin 
eğitim kurumlarında öğretilen derslerden ve bilginlerin tahsil etmiş oldukları ilim-
lerden çıkarmak mümkündür. Tebliğimizde aşağıdaki tespitler yapılmıştır: İslam 
tarihinin ilk döneminde İslami ilimler alanında günümüzdeki gibi –tek bir alan-
da- uzmanlaşma söz konusu değildir. Hz. Âişe, Abdullah b. Mes’ûd, Abdullah b. 
Abbas gibi kimi bilginler belirli disiplinlerde tanınmış ya da derinleşmiş olsalar 
bile bunlar, genel olarak diğer İslamî disiplinlere de vakıftılar. Bu sebeple bu dö-
nemdeki âlimler/bilginler ansiklopedik âlim olarak nitelendirilmişlerdir. Sahabe 
döneminden sonraki ilk dönem âlimleri de İslamî ilimlerin çoğuna vakıf oldukları 
için hem her konuda eser yazabiliyor, hem de ele aldıkları konuları farklı dinî di-
siplinler çerçevesinde daha bütüncül ve sağlıklı bir şekilde yorumlayabiliyorlardı.
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Anahtar Kelimeler: İslam tarihi, ilim, âlim, ansiklopedik âlim

Teh Content Of The Relations Between Islamic Sciences In 
The Early Periods of Islamic History (Hz. Muhammad And The 
Four Caliphate Periods)

Abstract

In the earliest periods of Islamic History some religious disciplines like 
Tafsir, Hadith, Sira, Fiqh existed as names. The disciplines which are menti-
oned in related period were evalvated as indispensable pieces of a whole. 
Putting out the relevant truth from the lessons which were taught in educa-
tion faundations of the era and the sciences which were lectured by wises 
is possible. Below fixings were made in our notification.

Key Words: Islamic History, Science, Scholar, Encyclopedic Scholar

GİRİŞ

Vahyin indirilmesiyle gündeme gelen Kur’ân’ı anlama çabaları, hiç şüp-
hesiz İslamî ilimlerin temelini teşkil etmektedir. Bu anlamdaki ilmî faaliyet-
ler Hz. Peygamber zamanında başlamış dört halife döneminde hız kazan-
mış sonraki dönemlerde ise sistematik bir hale gelmiştir. Biz bu çalışmada 
Hz. Peygamber ve dört halife dönemini ele alacağız. Bu bağlamda İslâmî 
ilimlerin ortaya çıkışını ve söz konusu ilimler arasındaki ilişkinin mâhiyetini 
bu iki temel başlık altında inceleyeceğiz. 

I.HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ

Hz. Peygamber’in risâletinin Mekke ve Medine olmak üzere iki merkez 
üzerinden yürütüldüğü malumdur. Her iki merkezde de vahyin anlatılması ve 
eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için bazı mekânlar kullanılmıştır. 
Mekke döneminde daha basit ve sınırlı şekilde faaliyet alanı mevcutken Medi-
ne döneminde daha geniş ve verimli faaliyet alanı söz konusudur. Şimdi bu iki 
merkez üzerinden Hz. Peygamber devrinin ilim faaliyetlerinden bahsedelim.

A.MEKKE DÖNEMİ

Hz. Peygamber’in ilmi faaliyetlerinin temeli Kur’ân’a dayanmaktadır. 
Kendisine indirilen vahyin eksiksiz olarak tebliğ edilmesi ve öğretilmesi için 
gayret sarfedilen ilk yer Mekke’dir. Ancak dinin ilk tebliğ yeri olan Mekke’de 
söz konusu faaliyetlerin sürdürülmesi zor şartlar altında gerçekleştirilmiş-
tir. Tebliğin ilk etapta gizli yapılmasının zorunlu olmasından dolayı umûmi 
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mekânlardan ziyade özel mekânların tercih edilmesi söz konusu olmuştur. 
Söz konusu bu eğitim faaliyetlerine mekân olarak kullandığı yerler içinde 
özel mescitler ve evler bulunmaktadır. 

a.Dâru’l-Erkam

İslâm tarihinde en meşhur olarak bilinen ev Erkâm’ın evidir. Dâru’l Er-
kâm, İslâm tarihinde Darü’l-islâm diye de bilinmektedir. İlk müslümanlardan 
Erkâm b. Ebû’l-Erkâm el-Mahzûmî’ye ait olan bu ev, Hz. Peygamber tarafın-
dan ikametgah yeri olarak seçilmiştir. Burada bir yandan ashab-ı kirâma 
dini bilgiler öğretilirken bir yandan da İslâm’a davet yapılıyor, Kur’an-ı Kerim 
okunuyor ve namaz kılınıyordu. Hz. Peygamber’in bu evdeki faaliyetlerinin 
sonucunda birçok kimse Müslüman olmuştur.1 Erkâm’ın evinin sadece teb-
liğ amacıyla değil aynı zamanda eğitim-öğretim amaçlı da kullanıldığı ifade 
edilmektedir.2 Ayrıca burada yerine göre Kur’ân okuma- yazma öğretiliyor, 
fıkhî ve insanî konulardaki sorulara da cevap veriliyordu.

b.Ammar b. Yasir Mescidi

Mekkeli Müslümanlar işkenceye maruz kaldıklarından dolayı ibadetleri-
ni gizli yapmak durumunda kalmışlardır. Bunlar arasında bulunan Ammar 
da bu amaçla kendisine özel bir mescid yaptırmıştı. Söz konusu bu mescid 
İslâm tarihinde ilk mescit ve ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir.3 

c.Ebû Bekr Mescidi

Ammar’ın mescidinden sonra Hz. Ebûbekir de kendisi için özel bir mes-
cit yaptırmıştı. Bu mescitte namaz kılıyor ve Kur’ân okuyordu.4 Kısacası 
Mekke döneminde Kur’ân merkezli olarak ihtiyaç duyulan tüm ilim ve alanlar-
da bilgi veriliyor ve ilimlere ilişkin bilgiler bir bütün olarak veriliyordu.

B.MEDİNE DÖNEMİ

Mekke döneminde ev ve mescitler çerçevesinde gerçekleştirileneğitim 
faaliyetleri Medine döneminde daha ziyade mescitler vasıtasıyla devam et-
tirilmiştir. Zira Hz. Peygamber döneminde açılan dokuz mescit aynı zaman-

1 M. Asım Köksal, “Dârülerkam”, DİA, c. 8, s. 520.
2 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, terc. Salih Tuğ ( İstanbul: İrfan Yayınları, 
1991), c. I, s.98.
3 Şakir Gözütok, “Rasulullah Döneminde İlköğretim Kurumları ve İşlevleri”, Dini Araştır-
malar,  1:2 (1998), s. 177.
4 Gözütok, “Rasulullah Döneminde İlköğretim Kurumları ve İşlevleri”, s. 177.
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da okul olarak kullanılmıştır.5

a. Mescid-i Nebevî ve Suffe

İslâm tarihinde bir dönüm noktası olan Hz. Peygamber’in Mekke’den 
Medine’ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i 
Nebevî’nin inşasıdır. Kûba Mescidi gibi bizzat Hz. Peygamber tarafından 
yaptırılan Mescid-i Nebevî onun Medine’deki bütün faaliyetlerinin merke-
zinde yer almış ve fonksiyonları bakımından sonraki dönemde kurulan ca-
milere örnek teşkil etmiştir.6

Mescid-i Nebevî›nin Medine›deki eğitim ve öğretim hizmetlerinin merkezi 
olma konumunu Resûlullah (s.a.v.) zamanından itibaren uzun bir süre devam 
ettirdiği gözden kaçmamaktadır. Özellikle Resûlullah (s.a.v.)›in bizzat kendisi-
nin gözetiminde yapılan eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte, Sahabenin 
kendi aralarında yaptıkları eğitim ve öğretimde de bu mescidin önemli bir hiz-
met gördüğü yapılan nakillerden anlaşılmaktadır. Resûlullah (s.a.v.) mescitte 
bulunmadığı sıralarda ilim ehlinden sayılan Sahabeden bazıları hemen ders 
halkaları oluştururlardı. Mesela Câbir b. Abdillah (r.a.)›ın Mescid-i Nebevî›de bir 
ders halkası vardı, isteyenler oradan ilim öğrenirlerdi. Yine Abdullah b. Revâha 
(r.a.), Resûlullah (s.a. v.) mescitten çıktıktan sonra, oradakileri çağırır, onlara 
tevhid ve ahiret ile ilgili bilgileri öğretirdi. Keza aynı şeyi, Muaz b. Cebel (r.a.)›ın 
da yaptığı rivayet edilmektedir. Suffe ehlinin islâmî ilimlerin gelişmesine doğ-
rudan etkisi olmuştur. Başta Ebû Hûreyre olmak üzere çok hadis rivâyet eden 
sahabîler ehl-i Suffe›dendir. İslam hukuku alanında ortaya çıkan ehl-i hadis ve 
ehl-i re›y ekollerinin ilk temsilcileri kabul edilen Abdullah b. Ömer ile Abdullah 
b. Mes›ud gibi birçok sahabî de Suffe›den yetişmiştir.7 Hz. Peygamber devrin-
de gerek Mekke gerekse de Medine’de eğitim yerleri olarak evler ve mescit-
lerin kullanıldığını görüyoruz. Mescitlerde Kur’ân öğretimi başta gelmektedir. 
Ancak özellikle Medine’deki mescitte öğrenciler günün büyük bölümünde Hz. 
Peygamber’le birlikte bulunuyorlar, O’nun sözlerini dinliyor yapılan derslerde 
zihinlerine takılan meseleleri sorup öğreniyorlardı. Hz. Peygamber’in bulunma-
dığı durumlarda bazı öğretmenler okuma yazma ve Kur’ân öğretiyorlardı. Dini 
öğretim dışında bazı kabiliyetli kişilerin yabancı dil öğrenmesi teşvik edilmiştir. 

5  Selahaddin Parladır, “Asr-ı Saadette Eğitim”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, 
(İstanbul: Ensar Yayınları, 2007), c. III, s. 191.
6 Nebi Bozkurt, Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mescid-i Nebevî”, DİA, c. 29, s. 281.
7 Mustafa Baktır, “Suffe”, DİA,c. 37, s. 460.



  89 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

Hz. Zeyd’in Farsça,  Yunanca, Kıbtîce ve Habeşçe öğrendiği nakledilmiştir.8

II. DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Bu dönem eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından Hz.Peygamber dönemi-
nin bir uzantısı görünümündedir. Zira, Hz. Peygamber döneminde başlatılan 
uygulama ve faaliyetler bir çok yönüyle aynen o dönemde de devam ettirilmiş-
tir. İlk halife Hz. Ebubekir’in ölümünden sonra Hz. Ömer halife olmuş ve bu 
sırada İran baştan başa fethedilmiş, Suriye, Mezopotomya ve Mısır’ın tamamı 
ele geçirilmiştir. Buralarda mescidler inşa edilmiş, mushaflar kopya edilmiş, ve 
insanlar Kur’ân okumuşlardır. Doğu ve batı mekteplerinde çocuklara yazı ve 
Kur’ân okuma öğretilmiştir.9 Câbir b. Abdillah ve Übey b. Kâb’ın Medine mesci-
dinde hadis öğrettikleri nakledilmiştir. Diğer bir rivayette ise, ashâb beraberce 
oturduklarında fıkıhla ilgili konular üzerine konuşurlardı. Ayrıca Hz. Ömer’in İm-
ran b. Husayn’ı fıkıh öğretmek üzere Basra’ya gönderdiği belirtilmektedir.10 Bu 
bilgiler ışığında dört halife döneminde Kur’ân eğitim ve öğretimi yanında tefsir, 
hadis ve fıkıh ilimleriyle de meşgul olunduğu görülmektedir. 

Bu ilimler arasındaki mahiyetinin daha net bir şekilde ortaya çıkarılması 
için bu dönemde ilimleriyle temayüz etmiş kişilerin ilmi birikimleri, vukufi-
yetleri ve söz konusu ilimleri kullanma biçimleri dikkate alınmalıdır. Bu bağ-
lamda Hz. Peygamber dönemi sonrasında sahabe içinde ilmi yeterlilikleriy-
le tanınan bazı şahsiyetlerin söz konusu ilimlere vukufiyetlerini ele alacağız.

Hz. Âişe

Hz. Peygamber’e yakın olan ve sahabe içinde ilme olan merakıyla önde 
olan kişiler arasında hiç şüphesiz eşi Hz. Âişe gelmektedir.  Arap dilini ma-
haretle kullanan Hz. Âişe, Arap şiirini, tarihi ve nesep ilmini, bu konularda 
uzman olan babasından öğrenmişti. Cahiliye döneminin sosyal durumunu, 
örf ve adetlerini de çok iyi biliyordu. Zekâsı, kabiliyeti, merakı ve Hz. Peygam-
ber’le olan beraberliği sayesinde, Kur’ân’ı ve sünneti en iyi bilen, anlayan ve 
muhafaza eden sahabîlerin başında yer almasını sağlamıştı. Onun ilmî sevi-
yesinin en önemli göstergeleri, Kur’ ân’ı tefsir etmesi, sünnetin anlaşılmasın-
da ilmî tenkit zihniyetini ortaya koyması ve dini hükümlerin elde edilmesinde 

8 Parladır, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam , s. 203-4.
9 Bahauddin Varol, “Hulefai Râşidîn Dönemi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Genel Bir 
Bakış (I)” (Eğitim-Öğretimi Yapılan İlim Dalları ve İlim Merkezleri),Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi,  sy.10 (2000), s. 483, 85.
10. Varol, Hulefai Râşidîn Dönemi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış . s. 491.
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kıyas başta olmak üzere bazı aklî yöntemleri kullanması gelmektedir. Ayet-
lerin kıraat vecihlerini, nüzul sebeplerini ve kelimelerin delaletlerini bilmesi, 
Kur’ân’ı tefsir etmesine büyük katkı sağlamıştır. Aynı zamanda bu birikimi 
sayesinde ayetlerden nasıl hüküm çıkarılacağını biliyordu. Fıkha olan vukufi-
yeti sebebiyle Medine’de fetva veren yedi fakihten birisi idi. Onun ictihad ve 
fetvaları, fakih ve müctehitler arasında yer almasını sağladı. Verdiği fetva-
lar incelendiğinde onun sadece furû-ı fıkıh sahasında değil, hüküm çıkarma 
yöntemi (bir anlamda fıkıh usulü) ve hikmet-i teşrî konularında da derin bir 
anlayış ve kültüre sahip olduğu görülür.11 Bütün bu bilgilerden O’nun Kur’an, 
tefsir, hadis ve fıkıh konusunda temayüz ettiğini anlıyoruz. Kendisine yönelti-
len her türlü soruya söz konusu bu ilmi birikimine dayanarak cevap vermiştir. 

Abdullah b. Abbas

Hadis alanında muksirûndan kabul edilen İbn Abbas, hadis nakletme 
yanında hadis öğretimine de önem vermiştir. Kur’ân-ı Kerim’in inceliklerini 
anlayıp yorumlaması için Hz. Peygamber’in özel olarak dua ettiği Abdullah 
b. Abbas’ın tefsir ilmindeki üstünlüğü, daha ilk devirlerden itibaren hemen 
herkes tarafından kabul edilmiştir. Ayetlerin nüzul sebeplerini, nâsih ve 
mensuhunu çok iyi bildiği gibi Arap edebiyatına olan vukufu da mükem-
meldi. Bu sebeple ashap devrinden itibaren “Hibrü’l-ümme, Tercümanü’l-
Kur’ân” unvanlarıyla anılmıştır. Abdullah b. Abbas fıkıh ilminde de önemli 
bir yere sahiptir. Dört Abdullah’tan biri sıfatıyla devrinde Mekke’nin fıkıh 
otoritesi kabul edilmiştir ve fetvalarının çokluğuyla meşhurdur. İbn Hazm 
onu fetvası en çok olan sahabî olarak kabul eder. Bu fetvaların Ebû Bekir 
Muhammed b. Mûsa b. Ya’kub tarafından yirmi cilt halinde toplandığı riva-
yet edilmekte ise de eser bugün elimizde mevcut değildir.12 

İbnu Abbas’ın talebesi ve hadis ravisi ‘Ubeydullah b. Abdillah b. ‘Utbe 
(v. 98/716-7 ), “O’nun hadisleri iyi bildiğini, Hz. EbuBekr,  Hz. Ömer, Hz. 
Osman devrinde kaza makamında bulunanların ileri geleni olduğunu, şiir, 
Arapça, Kur’ân tefsiri, hesap, ferâiz, mazideki olaylar ve kendisine ihtiyaç 
duyulan şeylerin inceliklerini en iyi bilen olduğunu ifade etmiştir. İbn Ab-
bas’ın bir gün fıkıh, bir gün te’vil, bir gün megazi, bir gün şiir, bir gün eyya-

11. Hayrettin Karaman,  İslam Hukuk Tarihi (İstanbul:  Nesil Yayınları, 1989), s. 157-
158; Abdullah Kahraman , “Kadın Fakihlerin Öncüsü: Hz. Aişe”, Diyanet İlmi Dergisi 
45: 2 (2009), s. 77.
12.  İsmail Çakan, Muhammed Eroğlu, “Abdullah b. Abbas”, DİA, c.I, s. 77-78.
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mü’l-’Arab’dan bahsettiğini/ders verdiğini nakletmektedir. Abdullah b. Ab-
bas, Hz. Ömer zamanından itibaren vefat edinceye kadar fetva vermiştir.13

Medine döneminin önde gelen isimlerinden olan İbn Abbas’ın hem ha-
dis, hem tefsir hem de fıkıh alanında uzman olduğu ve kendisine gelen 
sorulara bu ilmi birikim çerçevesinde cevap verdiği görülmektedir.

Abdullah b. Me’sûd

Kûfe ilim merkezinde tefsir dersleri veren sahabeden Abdullah b. Mesûd, 
Hz.Peygamber’in yanında bulunmuş olması nedeniyle Kur’an, Tefsir, Kıraat, 
Hadis ve Fıkıh ilimlerinde şöhret kazanmıştır. Hz.Ömer’in hilafetinde Kufe şeh-
rine görevlendirilmiş, orada kadılık ve beytü’l-mal memurluğu yapmıştır. Hz. 
Osman zamanında da aynı yerde Kur’ân ve tefsir tedrisine devam etmiştir. 
İbn Mesûd’un ders halkasında önemli şahsiyetler yetişmiştir. 14 İbn Mes’ûd’un 
şöyle söylediği bilinmektedir: “Yemin ederim ki Allah’ın kitabında, nerede nâzil 
olduğunu bilmediğim bir sûre ve kimin hakkında indiğini bilmediğim bir ayet 
yoktur. Bununla birlikte Allah’ın kitabını benden daha iyi bilen ulaşılabilir biri-
nin var olduğunu bilsem hemen ayağına gider, ondan faydalanırdım .”15

Hz. Ömer

Aşere-i mübeşşereden olan Hz. Ömer aynı zamanda vahiy katiplerinden 
ve Resûlullah’ın en yakın sahabîlerdendir.16 Hz. Ömer toplumu ilgilendiren bir 
konu ortaya çıkınca halkı Mescid-i Nebevî’ye çağırır, iki rek’ât namaz kılındık-
tan sonra minbere çıkıp konuyu halka açardı. Halkın soru sormasına imkan 
tanırdı. Babasından ensâb bilgisini öğrenen Hz. Ömer güzel yazı yazar ve güzel 
konuşurdu. Hz. Ömer, rivayet edilen bir hadisin gerçekten Hz. Peygamber’e ait 
olup olmadığı konusunda emin olmak için, hadisi rivayet eden râviden, onun 
bu rivayetini Hz. Peygamber’den duyan başka bir şahid getirmesini istemiştir.17 

Hz. Ömer Resûl-i Ekrem’in en yakın iki dostu ve yardımcısından biri olması 
yanında onun fıkhî konulardaki söz ve davranışlarını dikkatle izleyip hüküm-
lerin maksat ve hikmetlerini öğrenme fırsatını elde etmesi sebebiyle fıkıh 

13.  Ahmet Bulut, “Abdullah b. Abbas’ın Şahsiyeti ve İlmi Faaliyetleri”, Uludağ Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  2: 2 (1989), s. 220.
14. Varol, Hulefai Râşidîn Dönemi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış , s. 489.
15. Buhari, Fezâ’ilü’l-Kur’an, 8
16. Mustafa Fayda, “Ömer”, DİA, c. 34, s. 46 
17. Ali Çelik, “Hz. Ömer’in Hadisçiliği,” Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 2 (1995),  s. 262
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tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hz. Ömer hüküm verirken önce Kur’ân’a, 
ardından sünnete, sonra da re’ye başvurmuştur.18 Re’ye verdiği önem sebe-
biyle Hz. Ömer’in “ehl-i re’y” adıyla bilinen fıkıh ekolünün oluşmasında çok 
etkili olduğu kabul edilir.19 Genel olarak faydanın elde edilmesi ve zararın 
giderilmesini ifade eden maslahatla “kötülüğe götüren vasıtaların yasak-
lanması” anlamındaki sedd-i zerai’ Hz. Ömer’in ictihadlarında dikkat ettiği 
önemli prensiplerdendir. Kur’ân’ı Kerim Tevbe Suresi’nin 60. ayetiyle zeka-
tın sarf yerlerini sekiz sınıf olarak belirlemiştir. Bunlardan biriside müellefe-i 
kulûb’tür.20 Ayette de gördüğümüz gibi Hz. Peygamber döneminde kalpleri 
ısındırılması için Müslîm gayr-i Müslîm ayrımı yapılmadan zekattan bir miktar 
verilmekteydi. Hz. Ömer ise bu ahkâmı kendi bilgi ve birikimiyle değiştirmiştir. 
Gerekçe olarak ise artık İslâm’ın genişlediği ve güçlendiği bir duruma gelmiş 
olmasını göstermiştir. Onun müellefe-i kulûbün zekat hissesiyle ilgili tutumu, 
fethedilen toprakları fethe katılanlar arasında bölüştürmeyip haraç mukâbili 
eski sahiplerine bırakması, bir kıtlık yılında açlık sebebiyle hırsızlık yapanlara 
ceza uygulamaması, Ehl-i kitap kadınlarla evlenmeyi tasvip etmemesi gibi 
ictihad ve uygulamaları tartışma konusu olmuş ve zamanın değişmesiyle hü-
kümlerin değişmesi prensibiyle ona atıfta bulunulmuştur.

SONUÇ

Hz. Peygamber dönemi ve dört halife dönemlerinde ilimler bugün olduğu 
gibi henüz tam anlamıyla bir tasnife tabi tutulmamışlardı. Her âlim farklı ilim-
lerde sorulan her soruya cevap verebilecek kadar ilmî bilgiye sahipti. Makale-
mizde de belirttiğimiz gibi Hz. Aişe, İbn Abbas, İbn Mes’ud, Hz. Ömer gibi âlim-
ler Tefsir, Fıkıh, Hadis, Ensâb, Tarih gibi ilimleri biliyor ve rahatlıkla herhangi 
bir konuda hüküm verebiliyorlar gelen soruları rahatlıkla cevaplıyabiliyorlardı. 
Bu âlimlere ise ansiklopedik âlim denilmektedir. Her bir âlimin ilgisinin yoğun 
olduğu alanlar elbette mevcuttu.  Ama bu durum onların sadece bir alanda 
otorite oldukları anlamına gelmemektedir. Bir Fâkihin Hadis, Tefsir bilmemesi 
tam bir facia sebebi olacaktır. Fakih dediğimiz kişi hüküm çıkaracaksa aslî 
kaynaklardan yararlanmak durumundadır. Bu anlamda ilimler bir bütündür.
Kısacası İslâm tarihinin ilk döneminde dinî ilimler bir bütünün vazgeçile-
mez parçaları olarak görülmüş, hepsi bir arada öğretilmiş ve dönemin ule-

18. Muhsin Koçak, “Ömer”, DİA, c. 34, s. 51
19. Muhsin Koçak, “Ömer”, DİA, c. 34, s. 52
20. Saffet Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tar-
tışmalarına Bir Bakış,” İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 7 (2006), s. 15
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mâsı için de tüm ilimleri bilmek bir ilmî gelenek halini almıştır diyebiliriz.
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(NBÜ SBE İslâm Tarihi ABD YL Öğrencisi, İlamer İslâm Tarihi ve Sanatları 
Araştırma Grubu Mezunu )

Özet 

İslâm tarihçiliğinin teşekkülünün esasını Hz. Peygamber’in hayatı, sözle-
ri ve şahsiyetinin kaydı teşkil etmektedir. Sözlü aktarım kültürünün etkisiyle 
yazıya geçirilen rivayetler telif eserlerde isnadlarıyla birlikte zikredilmiştir. 
Dolayısıyla İslâm tarihinin ilk dönemlerinde dini çerçevede yazılan eserler-
de takip edilen ortak metot bu olmuştur.

Tebliğimizin konusu itibariyle üzerinde araştırma yapmış olduğumuz İbn 
Sa‘d (ö. 230/845) dini ilimlerin zirvede olduğu bir dönemde yaşamış olup 
Vâkıdî gibi meşhur İslâm tarihçilerinden dersler almış büyük bir ilim adamıdır. 
Yazmış olduğu eser tabakât alanında günümüze ulaşan en eski eser nite-
liğindedir. Eseri Siyer ve Tabakât şeklinde iki ana bölümden oluşmakta ve 
İslâm tarihi çalışmalarında başvurulan ana kaynaklardan kabul edilmektedir. 
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İbn Sa‘d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr’i yalnızca İslâm tarihine dair bilgileri 
değil, hadis, tefsir, fıkıh gibi ilimlere dair de bilgiler içermektedir. Dini ilim-
leri birbirlerinden bağımsız düşünmek ve ilimlerin içeriklerini diğer ilimlerle 
bağlantı kurmaksızın anlamlandırmaya çalışmak mümkün görünmemekte-
dir. İbn Sa’d yazmış olduğu eseriyle bunu göstermiş ve onun eseri yazıldığı 
asırdan günümüze kadar İslâmi ilimlerin herhangi birinde çalışmalar ya-
pan tüm araştırmacılar için temel başvuru kaynağı olmuştur. Bundan dolayı 
kendisi için “ansiklopedik âlim” tabirini kullanmayı uygun gördük. Çalışma-
mızda İbn Sa’d’ın disiplinler arası ilişkiyi eserinde nasıl ele aldığını ortaya 
koymaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, İbn Sa‘d,  et-Tabakât, Disiplinler Arası İlişki

THE EFFECT OF THE RELATIONSHİP BETWEEN DISCIPLINES IN 
THE OF RELIGIOUS STUDIES ON TRAINING OF ENCYCLOPEDIC-
TYPE SCHOLAR IN HISTORY OF ISLAM: EXAMLPE OF IBN SA’D

Abstract

The basics of the formation of the Islamic history is constituted by re-
cords of life, words and personality of Saint Prophet. The  rumors put into 
writing under the influence of oral transmission culture are mentioned in 
the copyrighted works with their references. As a result this was the method 
used for writing works about religion in the early periods of Islamic history.

Because of the subject of our essay we did research about Ibn Sad (d. 
230/845)  who was a great scholar and  lived in the time when the religion 
studies were at their top and taken lessons from famous Islamic historians 
such as Al-Waqidi. The work he has written is the oldest work about tabaqat. 
His work consists of two main  parts as Sirah and Tabaqat and it is conside-
red to be one of the main references used in Islamic history studies.

Kitabü’t-Tabakati’l-Kebir of Ibn Sa’d includes not only information about Is-
lamic history but also information about hadith, tafsir and fiqh. It is seem to be 
impossible to split Islamic studies from each other and think them indepen-
dent studies which can be studied without any connection with others. This 
has been shown by Ibn Sad and his work has ben used as a reference by all 
researchers who are studying about any of the Islamic Studies. For that reason 
we prefer to express him as ‘encyclopedic scholar’. In our study we want to 
introduce how Ibn Sad deals with relationship between disciplines in his work.
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Keyword: Islamic History, Ibn Sa’d, Tabaqat, Relationship Between Dis-
ciplines.

Giriş

İslâm tarihi esas itibariyle 610 yılında Kur’ân’ın nuzûlüyle başlar. İs-
lâm’ın en temel kaynağı olan Kur’ân’ın ihtiva ettiği kıssalar, insanlığa dair 
verdiği tarihi bilgiler, Peygamberler ve dinler tarihine dair sunduğu malu-
matlar, ayrıca Kur’ân’ın mübelliği Hz. Peygamber’in (sav) örnek yaşantısının 
araştırılması, hadislerinin toplanması Müslümanlar arasında İslâm tarihçili-
ğinin temellerini oluşturmuştur.1

 İslâm’ın temel kaynağı olması bakımından Kur’ân2 ve Hz. Peygamber’in 
(sav) hadisleri yalnızca İslâm tarihinin değil, diğer İslâmî ilimlerin de ana 
kaynağı durumundadır. İslâm Tarihi –özelde ise siyer- İslâmî ilimler içerisin-
de en çok hadis ilmiyle irtibatlandırılır. Çünkü Hz. Peygamber’e (sav) vahiy 
gelmeye başladığı andan itibaren hem İslâm tarihi hem de hadis ilmi aynı 
anda başlamış demektir. İslâm tarih yazıcılığı da hadislerin yazımıyla pa-
ralel gelişme kaydetmiş ve Hz. Peygamber (sav) devrinde bazı sahabilerin 
kaleme aldığı sahifeler, çeşitli devlet başkanlarına gönderilen davet mek-
tuplarının varlığı daha hicri birinci asrın ilk yarısında sahih rivayetlere ve 
vesikalara dayalı tarih yazımının başladığını açıkça göstermektedir.3 

Bununla beraber, İslâm tarihi asıl itibariyle siyer ve meğazi yazıcılığı ile 
başlamaktadır.4 Siyer kelimesi, ( s-y-r) kökünden gelen “sîre”nin çoğuludur 
ve sözlükte, yol, âdet, tutum, davranış, ahlak, yaşantı gibi anlamlara gel-
mektedir.5 Meğâzî ise “Mağzâ”  kelimesinin çoğuludur ve savaş yapılan yer-
ler, savaş, harp hikâyeleri veya destanları gibi anlamlara gelir.6

Esasen her iki kelime de Rasulullah’ın (sav) hayatını inceleyen ilim şeklinde 

1. Sabri Hizmetli, İslâm Tarihçiliği Üzerine, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
1991, s. 42-45. 
2. Kur’ân’ın cem’i İslâm tarihinde tarihle ilgili yapılan ilk çalışma kabul edilmektedir. 
Bkz.: Ali Çelik, “Tarih Yazıcılığında İsnadın Kullanılışı Ya Da Rivayetçi Metod”, Dinbilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi III, S. 2, 2003, s. 9.
3. Sabri Hizmetli, “Siyer Ve İslâm Tarihçiliği Üzerine”, Diyanet Dergisi, Ankara, 1989, C. 
XXV, S. 4, s. 322.
4. Sabri Hizmetli, İslâm Tarihçiliği Üzerine, s. 49. 
5. Muhammed b. Mukrim Ebû Manzûr, (711/1311), Lisânu’l-Arab, I-XV, Beyrut: Dâru 
Sâdır, C. IV, s. 389-390.
6. Muhammed b. Mukrim Ebû Manzûr, Lisânu’l-Arab, C. XV, s. 124.
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kullanılmaktadır. Siyer ilminin hadis ilmiyle en önemli ortaklığı her ikisinde de 
aktarılan rivayetler ve bu rivayetlerin aktarımında kullanılan isnad yöntemidir. 
Bu rivayetçi metod İslâm tarih yazıcılığının en eski şeklidir.7 Peygamber (sav) 
döneminde düzensiz olarak kaydedilen bilgiler, sonraki nesil tarafından krono-
lojik ve konulara göre ayrım yapılarak yazılmış, böylece ilk Siyer kitapları ortaya 
çıkmıştır. Hadislerde olduğu gibi, her rivâyet, sened denen bir râvîler zinciri ile 
bunu takip eden metinden meydana gelmiş, hadis naklinde göz önünde bu-
lundurulan birçok husus, tarihe dair haberlerin naklinde de dikkate alınmış-
tır.8 Sened kullanımı hicri birinci asrın sonlarına doğru yaygınlaşmış ve haberin 
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hicri ikinci asırda telif edilen gerek tefsir, gerek 
hadis ve gerekse siyer-meğâzî eserleri senedli bilgilerle oluşturulmuştur.9 Siyer-
meğâzî yazıcılığını daha sonra tabakât ve terâcim kitaplarının yazılması izle-
miştir.10 Tabakât türü eserler, hadislerin sıhhatinin tespiti ve bu da râvilerin hal 
tercümelerinin bilinmesi gereğinden ileri gelmiştir. Bu tür eserlerin en önemlisi 
tebliğimize konu olan Muhammed b. Sad’ın (ö. 230/845) Kitâbü’t-Tabakâti’l-
Kebîr adlı eseridir. Bu eser, İslâm tarihinin hadisle olan sıkı ilişkisinin en önemli 
delillerinden olması bakımından tebliğimizin ana kaynağı olmuştur. Çoğunlukla 
hadis-siyer ilişkisi bağlamında şekillenen bu çalışmada, İbn Sa’d’ın diğer ilim 
dallarında da söz sahibi bir âlim olması ve eserinde bu ilimlere dair malumata 
yer vermesi sebebiyle kendisini “ansiklopedik âlim” olarak nitelendirmiş ve bu 
zâviyeden değerlendirmiş bulunuyoruz. 

İbn Sad Kimdir?

Et-Tabakâtü’l-Kübrâ olarak da bilinen Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr isimli 
eserin müellifi Muhammed b. Sa’d 168/784 yılında Basra’da doğmuştur.11 
Babası veya dedesi Hz. Abbas ailesinin azatlısı olduğu için Mevlâ Benî Hâ-
şim diye veya Kuraşî nisbesiyle tanınmıştır.12 

İlk yıllarını Basra’da geçiren İbn Sa‘d, çok erken yaşlarda ilim tahsiline 

7. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, İstanbul: Enderun Yayınevi, 1985, s. 3.
8. Ramazan, Şeşen, Müslümanlarda Tarih Coğrafya Yazılığı, İstanbul: İSAR Vakfı Yayın-
ları, 1998, s. 21.
9. Yusuf Ziya Keskin, “Rivâyet Geleneği Açısından Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr”, Bir Âlim Bir 
Eser İbn Sa’d ve Tabakât -Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 27 Nisan 2014, s. 137.
10. Sabri Hizmetli, İslâm Tarihçiliği Üzerine, s. 50.
11. Ebu’l-Abbas Şemsüddin İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-Â‘yân Ve Enbâü Ebnâi’z-Zamân, 
Nşr.: İhsan Abbâs, Beyrut, 1391/1971, C. IV, s. 351-352. 
12. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. XX, s. 294. 
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başlamış ve tâbiîn ile tebeü’t-tâbiînden olan çok sayıda âlimden Arap dili 
ve edebiyatı, hadis, tefsir, neseb alanlarında dersler almıştır. Hocaların-
dan bazıları Ebû Âsım en-Nebîl (ö. 212/828), Ârim b. Fazl (ö. 224/839), 
dil ve edebiyat âlimi Ebû Zeyd el-Ensârî (ö. 215/830), İsmâil b. ‘Uleyye (ö. 
193/809), Affân b. Müslim (ö. 220/835) ve Hişâm b. Abdülmelik et-Tayâ-
lisîdir (ö. 227/842).13

Basra’dan sonra ilim yolculuğuna Kûfe, Bağdad, Rakka, Dımaşk, Mek-
ke ve Medine’de devam etmiş, Mekke ve Medine’de ikâmet ettiği sırada 
Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerinin geçtiği yerleri görme imkânı bul-
muştur. Medine’den sonra Bağdat’a yerleşmiş ve vefatına kadar burada 
yaşamıştır. Bağdat’ta meğâzî müellifi olan hocası Vâkıdî (ö. 207/823) ile 
tanışmış, kütüphanesinden bolca istifade etmiştir.14 Nitekim eserinin pek 
çok yerinde Vâkıdî’nin ismini zikretmiştir.15 Öyle ki kendisine Kâtibü’l-Vakı-
dî, Sâhibü’l-Vâkıdî, Gulâmü’l-Vâkıdî gibi lakaplar verilmiştir.16 

Bağdat’ta çok tanınmış ve en meşhur yedi fakih ve muhaddis arasında 
anılmaya başlamıştır. Bu sırada Halife Memun’un ( ö. 218/833) emriyle 
diğer meşhur âlimler gibi Halku’l-Kur’ân konusundaki düşünceleri sorgu-
lanmış, Mutezilî görüşe uygun olarak Kur’ân’ın mahluk olduğunu söyleye-
rek serbest bırakılmıştır. Ancak bu durum onun Mutezilî olduğu anlamına 
gelmemektedir. Nitekim birçok âlim üzerlerindeki baskı nedeniyle sorgu 
esnasında bu cevabı vermişlerdir.17 

İbn Sa‘d 230/845 yılında 62 yaşındayken Bağdat’ta vefat etmiştir. Kab-
ri Bâbü’ş-Şâm Kabristanı’ndadır.18 

İbn Sa‘d’ın eserleri şunlardır: 

-Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr

-Kitâbü’t-Tabakâti’s-Sağîr: Tabakâtü’l-Kübrâ’dan önce ve onun planı 
mahiyetinde yazılmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi kütüphanesinde yer al-

13. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, s. 294.
14. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, s. 294.
15. Muhammed b. Sad, Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, Çev.: Mahmut Polat, İstanbul: Siyer Ya-
yınları, 2014, C. I, s. 33, 38, 63-65, 469-489 ; C. II, s. 224, 225, 226, 227, 228, 230, 
233, 237, 306, 307 vb. 
16. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, s. 294.
17. Ebu’l-Fidâ İbn Kesîr, el-Bidâye Ve’n-Nihâye, Beyrut, 1388/1968, s. 273.
18. Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, Beyrut 1387/1967,  C. V, s. 322.
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maktadır. 19

-et-Târîh: Zehebi böyle bir eseri olduğunu söylese de diğer kaynaklarda 
yer almamaktadır.20

-Ahbâru’n-Nebî: Bu eserle Tabakât’ın siyer bölümünün kastedildiği an-
laşılmaktadır.21 

-el-Kasîdetü’l-Hulvâniyye Fi’ftihâri’l-Kahtâniyyîn ‘Ale’l-Adnâniyyîn: Bu 
eserine Gazi b. Yusuf isimli kişinin şerh yazdığı ve eserin değil de şerh gü-
nümüze ulaştığı bilgisi mevcuttur.22

-ez-Zührüfü’l-Kasrî Fi Tercemeti Ebî Sa‘îd el-Basrî: Kendisine nispet edil-
se de hakkında bilgi bulunmamaktadır.23

Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr Ve Disiplinlerarası İlişki Açısından Değeri

İbn Sa‘d’ın meşhur eseri şüphesiz ki et-Tabakât’ıdır. Bu eser, elimize ula-
şan en eski tabakât türü eserdir ve esas itibariyle siyer-meğâzî ve tabakât 
ana bölümlerinden meydana gelmektedir. İki cilt olarak basılan siyer-meğâzî 
bölümü İbn İshak’ın İbn Hişam (ö. 218/833)  yoluyla günümüze ulaşan es-
Sîretü’n-Nebeviyye’siyle Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meğâzî’sinden sonra Hz. Peygam-
ber’in (sav) hayatı üzerine kaleme alınmış ve elde mevcut en eski eserlerin 
üçüncüsüdür. İbn Sa‘d bu kısmı yazarken diğer iki eserden de faydalanmıştır.24

Eserin ilk cildi Hz. Peygamber’in (sav) diğer peygamberlerle irtibatlı risâ-
let tarihinden sonra anne ve babasının soyuna yer vererek bi‘set öncesi ve 
sonrası Mekke hayatını anlatır. İkinci cilt ise Hz. Peygamber’in (sav) gazve ve 
seriyyeleri ile başlayıp veda haccından sonraki hayatıyla vefatına dair geniş bil-
giler verildikten sonra son olarak Hz. Peygamber (sav) hayattayken Medine’de 
fetva verenler, Kur’ân-ı Kerîm’i toplayanlar ve ashaptan sonra onların çocuk-
larıyla başkalarından Medine’de fetva verenler belirtilip cilt tamamlanmıştır. 

Eserin ikinci bölümü ashap, tâbiîn, tebeü’t-tâbiîn ve 230/845 yılına ka-
darki ravilerin hal tercümelerini içeren tabakât kısmıdır. Bu kısım III. Citte 

19.Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, s. 297.
20. Ebû Abdillah Şemseddin ez-Zehebî, Tezkiretü’l-Huffâz, Beyrut, C. I, s. 425.
21. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, s. 297.
22. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, s. 297.
23.Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, s. 297.
24. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr’i, Metodu Ve Özellikleri”, Bir 
Âlim Bir Eser İbn Sa’d ve Tabakât -Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 27 Nisan 2014, s. 83.
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ashabın hal tercümesiyle başlar, tâbiîn ile devam eder. İbn Sa‘d ashabı Hz. 
Ömer’in düzenlediği divan defterlerindeki tertibe uygun olarak İslâm’ı kabul 
tarihleri ve katıldıkları gazvelere göre beş tabaka halinde incelemiştir. İlki Be-
dir Gazvesi’ne katılan muhacirîn ve ensar, ikincisi Habeşistan hicreti nede-
niyle Bedir’e katılamayanlar ve Uhud Gazvesi’ne katılanlar, üçünkü tabaka 
Hendek Gazvesi ve sonrasındakilere katılanlarla Mekke’nin fethinden önce 
Müslüman olanlar, dördüncü tabaka Mekke’nin fethi sırasında ve sonrasında 
Müslüman olanlar, beşinci tabaka Hz. Peygamber’i çocukluğunda görenler 
şeklindedir. Yedinci cilde kadar ashabın biyografileri yer almakta, bu ciltten 
itibaren de tâbiîn nesline yer verilmektedir. Bu kısımda toplam 890 şahsın 
biyografileri yer almaktadır. Sekizinci ciltte, Rasulullah’ın (sav) vefatının ardın-
dan siyer coğrafyasında yaşayan yani Mekke, Taif, Yemen, Yemame, Bahreyn 
ve Kufe’ye yerleşen sahabiler ve bu sahabilerden rivayette bulunan 1350 
şahsa yer verilmiştir. Dokuzuncu ciltte de Arap yarımadası dışında bulunan 
yerlere yerleşen sahabiler ve onlardan rivayette bulunan fakih, kurra, muhad-
dis, tâbiîn ve tebeü’t-tâbiîne yer verilmektedir. Bu ciltte 1272 biyografi bu-
lunmaktadır. Son cilt ise hanımlara ayrılmıştır. “Kureyşli Muhacir Müslüman 
Hanımlar, Ensar’dan Biat Eden Hanımlar, İsimleri Bilinmeyen Arap Hanımlar 
ve Diğerleri” başlığı altında muhacir ve ensar hanımları, ardından Hz. Pey-
gamber’in (sav) kızları, eşleri, halaları, amcakızları ve diğerleri anlatılmakta-
dır. Toplam 1902 hanımın biyografisine yer verilmektedir.

İbn Sa‘d’ın bu eseri kaynakları açısından incelemeye tabi tutulduğunda 
onun rivayette bulunduğu şahısların hadis, ricâl, cerh ve ta‘dil, fıkıh, kıraat, 
siyer, meğâzi, ahbâr, şiir ve ensab gibi değişik alanlarda uzman olmuş kişi-
ler olduğu görülecektir.25 Kaynakları arasında başta hocası Vâkıdî, Musa b. 
Ukbe, İbn İshak, meğâzî müellifi Ebû Mâ‘şer, neseb âlimi Hişam b. Muham-
med b. Es-Sâib, Süfyân b. Uyeyne, Velid b. Müslim zikredilebilir.26

İbn Sa‘d’ın içinde yer aldığı ilmi ortamın etkilerini Tabakât’ın tasnifinde 
görebilmek mümkündür. Eserin ilk iki ciltlik siyer bölümünde konu merkezli 
yani ale’l-ebvab metodunu kullanmışken, tabakat bölümünde kişi merkezli 
yani ale’r-rical bir anlatım metodu tercih etmiştir.

İbn Sa‘d’ın eseri Hz. Peygamber’in (sav) hayatını anlatan siyer bölümü 

25. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d”, s. 294.
26. Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara: An-
kara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 448.
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ve biyografilere yer veren tabakât bölümü sebebiyle siyer ve hadis alanın-
da temel kaynak kabul edilen eserlerin başlıcası olmuştur. Bu iki alan ayrı 
birer ilim dalı olduğu için İbn Sa‘d her iki alana da hâkim, ilmi donanıma 
sahip bir âlimdi. Kendinden önceki siyer, tarih ve nesep malzemesini bir 
araya getirmiş ve mevcut malzemeye yeni eklemeler yapmış, yeri geldikçe 
bunları yorumlamış ve değerlendirmelerde bulunmuştur.27 Örneğin, Mek-
ke’nin fethi sırasında Hz. Peygamber’in (annesinin) kabrini ziyaret ettiğine 
dair sahabi Büreyre’den gelen rivâyeti zikrettikten sonra bu haberin hatalı 
olduğunu, zira Hz. Peygamber’in (sav) annesinin kabrinin Mekke’de değil, 
Ebvâ’da olduğunu zikretmiştir.28

Tabakât’ta yer alan bazı rivayetler fıkhî konuları da içermektedir. Örne-
ğin, Ramazan orucu, fıtr, zekât, kurban gibi ibadetlerin ne zaman farz veya 
sünnet olduklarına dair bilgiler vermektedir.29 Bu açıdan eser, ibadetler ve 
fıkhü’s-sîre alanları için önemli bir kaynak konumundadır.

İbn Sa‘d’ın fıkıh, hadis gibi alanlara hâkim oluşunu yalnızca ilgili rivayet-
leri aktarmasından değil, o alanlarla ilgili eser vermiş olmasından anlıyoruz. 
Nitekim talebesi Hüseyin b. Fehüm hocası İbn Sa’d’ı ilmi zengin, çok hadis 
ve rivayet nakleden, hadis, garîbü’l-hadis ve fıkıh alanlarında çok kitap ya-
zan biri olarak anlatmıştır.30

İbn Sa‘d telif etmiş olduğu eserinde yer verdiği rivayetler açısından tefsir 
çalışmalarına da ışık tutmaktadır. Kur’ân’ın nuzûlüne tanıklık eden bir asrı 
anlatması bakımından eserinde tefsire dair malumatlara da yer vermiş, en 
kadim rivayet tefsirlerinden biri olma özelliğini elde etmiştir. Tefsire dair 
rivayetler nakletmenin yanı sıra az da olsa bazı ayetlerde geçen kelimeleri 
açıklayarak kendisi de tefsir yapmıştır.31

27. Muhammed Emin Yıldırım, “Bir Alim Bir Eser”, Bir Âlim Bir Eser İbn Sa’d ve Tabakât 
-Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 27 Nisan 2014, s. 14.
28. Muhammed İbn Sa‘d, Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, Tah.: Ali Muhammed Ömer, Nşr.: 
el-Mektebetü’l-Hancî, Kahire, 2001, C. I, s. 96. Hadis ilmi açısından  Kitâbü’t-Tabakâ-
ti’l-Kebîr’in değerlendirilmesi hakkında geniş bilgi için bkz.: Yusuf Ziya Keskin, “Rivayet 
Geleneği Açısından Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr”, s. 135-148.
29.Muhammed İbn Sa‘d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, I-IX, Tah.: İhsan Abbâs, Beyrut: Dâru Sâdır, 
C. I, s. 248-249.
30. Muhammed İbn Sa‘d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ,  C. VII, s. 364.
31. Detaylı bilgi için bkz.: Hikmet Akdemir, “Tefsir Kaynağı Olarak İbn Sa’d’ın Tabakât’ı”, 
Bir Âlim Bir Eser İbn Sa’d ve Tabakât -Sempozyum Bildirileri, İstanbul,  27 Nisan 2014-, 
2014, s. 152.
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İbn Sa‘d, eserini oluştururken Arap şiirinden de faydalanmıştır. Kendisi, 
Huzâa’dan bir grubun Abdulmuttalib’e gelerek anlaşma yapmaları üzeri-
ne Abdulmuttalib’in şiirini nakletmiştir.32 Bu da göstermektedir ki İbn Sa‘d 
Arap şiirine de hâkim idi. 

İbn Sa‘d eserinde tarihe dair bilgileri aktarırken aynı zamanda ilmi ve dini 
gelişmeleri şehirlere göre aksettirmesi bakımından ayrı bir öneme sahip ol-
maktadır. Nitekim kendinden sonra Belâzürî (ö. 279/892-93) Futûhu’l-Bul-
dân’ı ve Ensâbü’l-Eşrâf’ı yazarken kendisinden çokça faydalanmıştır.33  Bu-
nunla beraber, İbn Sa‘d, coğrafi yerleri tarif ederken bu yerlerin daha önceki 
durumlarıyla, kendisinin ilim talebi için Medine’de bulunduğu zamandaki 
hallerini mukayese etmek suretiyle mekânlar konusunda kendi görüş ve de-
ğerlendirmelerini de sunmuştur. Bu da göstermektedir ki, aktardığı haber-
lere son derece vâkıftı ve çalışmasında yoğun bir çaba sarf etmişti.34 Ayrıca 
tarihsel verileri dönemin sosyal ve kültürel hayatına dair bilgilerle süsleyerek 
aktarması, onun bir bakıma günümüzün modern bilimlerinden sosyolojiye de 
hâkim olduğunu göstermektedir. Şu rivayetler buna örnek gösterilebilir: “Kitâ-
bet (yazı), Araplar içinde azdı.”35; “Bedru’s-Safrâî, Arapların toplanma yeri ve 
pazarı idi. Zilkâde ayında kurulur, son sekizinde dağılırdı.”36 

Sonuç 

İslâm tarihinin asr-ı saadetten sonraki ilk dönemine tanıklık etmiş ve 
İslâmî ilimlerin teşekkül ettiği, siyer yazıcılığının zirveye eriştiği hicri üçüncü 
asrın başında yaşamış olan İbn Sa’d, tabakât türü eseriyle İslâm’ın doğduğu 
ve yayıldığı döneme dair haberleri sonraki nesillere aktarmış ve kendinden 
sonraki âlimler için en önemli kaynaklardan biri olmuştur.37 Yaşamış olduğu 
asır ve yetiştiği ilmi ortam onun tarih, siyer, hadis, fıkıh, neseb, edebiyat 

32. Muhammed İbn Sa‘d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, C. I, s. 86.
33. Mustafa Fayda, “İbn Sa‘d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr’i, Metodu Ve Özellikleri”, s. 88.
34. Adem Apak, “İbn Sa‘d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr’i, Metodu Ve Özellikleri”, Bir Âlim 
Bir Eser İbn Sa’d ve Tabakât -Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 27 Nisan 2014, s. 129.
35. Muhammed İbn Sa‘d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, C. III, s. 465, 498, 522, 526, 531..
36.Muhammed İbn Sa‘d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, C. II, s. 60.
37. İbn Sa’d’ı metodu yönüyle örnek alan yahut kaynak olarak yararlanan âlimler ara-
sında şunlar sayılabilir: Belâzurî (ö. 279/892), Beyhakî (ö. 458/1066), Ebû Nuaym (ö. 
430/1038), Taberî (ö. 310/922), Vekî’ b. Hayyâm (ö. 306/918), Hatîb el-Bağdâdî (ö. 
463/1071), Nevevî (ö. 676/1277), Nüveyrî (ö. 732/1332), Suyûtî ( ö. 911/1501) vd. 
için bkz.: Adem Apak, “İbn Sa‘d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr’i, Metodu Ve Özellikleri”, s. 
130-131.
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alanlarında uzman olan birçok âlimden faydalanmasına neden olmuştur. 
Doğduğu şehir olan Basra’nın yanı sıra Kufe, Bağdat, Mekke ve Medine 
şehirlerini gezip buralarda çeşitli âlimlerle görüşmesi, onun farklı ilmi biri-
kimi elde etmesini sağlamış, bu sayede kendinden öncekileri taklid eden, 
var olan bilgileri kitabında yeniden nakleden biri olmaktan uzaklaşmıştır. 
Yapmış olduğu çalışma ile tabakât türünün ilk örneğini ortaya koymuştur. 

Eserinde tarihsel malumatı isnad metodunu kullanarak aktarması, onu 
özellikle İslâm tarihi, siyer ve hadis alanlarında otorite kılmış, ayrıca tarihe 
dair bilgiyi sunarken coğrafi ve sosyo-kültürel özellikler içeren bilgiler ver-
mesi farklı disiplinlerin onun ilmi birikiminde yer bulduğunu bizlere göster-
mektedir. İbn Sa’d’ın ilmi kişiliğinin somutlaşmış hali olan eseri, bir siyer ve 
İslâm tarihi ansiklopedisi niteliğini taşımaktadır. Eserinde zikredilen alanlar 
hariç, fıkıh, ensab, tefsir gibi disiplinlere dair bilgilerin yer bulması, bu alan-
larda da yetkin olduğunu söylememizi gerektirmektedir. Yalnızca aktardığı 
rivayetler yönüyle değil, kullandığı metotlar bakımından da kendinden son-
rakiler için örneklik teşkil etmiştir. Misal olarak, Tabakât’ın ilk bölümünü 
konulara göre tasnif etmişken ikinci bölümünü kişi endeksli oluşturmuştur.

Tüm bunlar göstermektedir ki, İbn Sa’d, yalnızca kendi döneminde değil, 
sonraki dönemlerde de otorite kabul edilmiş, belli bir disiplinin değil, birçok 
ilim dalının ana kaynağı kabul edilebilecek bir eser telif etmekle çok yönlü 
disiplinler üstü38 bir ilmi donanıma sahip olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla 
o, İslâmî ilimlerin herhangi birinde çalışma yapacak olan araştırmacıların 
mutlaka başvuracağı, yararlanacağı bir kaynak durumundadır. 
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Canan TEKE

Sayın ÖNDER’e tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sıradaki teb-
liğcimiz Esra SALAR. Kendisi Harran Üniversitesi Felsefe ve Din  Bililmleri 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisidir. Buyrun Sayın SALAR söz sizde.



“SİYER- DİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLİŞKİSİ: YÖNTEM ve 
TEKNİKLER”

Esra SALAR

(Harran Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi)

ÖZET

Eğitim, insanların davranışlarında belli amaçlar doğrultusunda bir deği-
şiklik oluşturma sürecidir.  Öğretim ise planlı, programlı eğitim çalışmaları-
nın gerçekleşmesini ifade eder. 

Dinî eğitim, bir ülkede insanlara belirli bir inancın aşılanması amacıyla o 
inancın ibadet şekillerinin uygulatılarak öğretilmesidir

Yeterli bir bilgi birikimine sahip olmak kadar,  bu bilgilerin öğrenci sevi-
yelerine göre anlatılması da bir kadar önemlidir. Eğitimde ne anlattığımız 
kadar nasıl anlattığımızda önemlidir.  İçeriğin öğrencilere en etkili biçimde 
“nasıl” kazandırılacağı bizi öğretim yollarıyla karşı karşıya getiriyor.  Öğret-
me yolları; öğretme yaklaşımı, öğretme yöntemi ve öğretme tekniklerinden 
oluşur.

Çalışmamızdaki amaç  “ Ben bir muallim olarak gönderildim”  diyen 
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peygamberimizin kullandığı yöntem ve tekniklerle en modern toplumları n 
eğitimde kullandığı stratejileri nasıl geride bıraktığını göstermek,  günümüz 
eğitim öğretimde kullanılan yöntem ve teknikleri asr-ı saadet dönemindeki 
yöntemlerle karşılaştırmak,  siyer-i nebi dönemindeki eğitim ve öğretimi gü-
nümüze uyarlayarak bu döneme ışık tutmaktır

ANAHTAR KELİMELER:  Din Öğretimi, Eğitim, Yöntem, Teknik, Öğretme

PROPHETİC BIOGRAPHY-RELIGIOUS EDUCATION AND INS-
TRUCTION: METHOD ABD TECHNQUES

ABSTRACT

Educatıon in the process of making changes in the human behaviour in 
the direction of cortain purposes. İnstruction refers to carrying out a plan-
ned and sysematic educational  practice.

Religious education its is the teaching of a particular religion and beli-
efs with purpose of budiling up a cartain belief in the people of a country.

Having enough knowledge is as important as teaching this kmowledge 
considering the student level. Not only what we teach, but also “how” we 
deliver this knowledge is significant. How to deliver the content to the stu-
dents is actually about ways of instruction, which consists of approaches, 
methodsand techniques of teaching.

The purpose of this stduy is to show how methods and techniques of the 
prophet can surpass educational strategies of modern societies, to com-
pare today’s methods and teachniques with those in the prophet’s time 
and to offer an insigt into today’s education by adapting the education and 
instrction in prophet’s time. 

KEY WORDS: Religious Instruction, Education, Method, 
Technique,Teaching

GİRİŞ

Hz Muhammed’in  (s.a.v)  uyguladığı her türlü eğitim modeli incelendi-
ğinde en çağdaş, en modern ve en akılcı eğitim yaklaşımlarını geride bırak-
tığı görülür. Kendilerini dini eğitimde otorite gören eğer Hz Muhammed’in  
(s.a.v) öğretmenliğini kabul edip, onun uygulamalarını kendine ölçü almaz-
sa uyguladığı metotlarla asırlar öncesi eğitimin gerisine düşmeye mahkûm 
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olur. Her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde en büyük otorite Hz Mu-
hammed’dir. (s.a.v)1

Hz. Peygamber yoğun ve titiz bir çalışma sonunda, cahiliye, örf ve adet-
leri  üzerine yaşayan bir toplumun fertlerini eğitmiş ve o fertlerden yepyeni 
bir İslam toplumu oluşturmuştur. Bu muazzam dönüşüm, eğitim-öğretim 
sayesinde mümkün olmuştur.2

Müslümanlar tarafından Hz. Peygamber’in hangi tür davranışlarının ör-
nek alınması gerekir? Hz. Peygamber’in kişiliği kendi döneminde olduğu 
gibi, kendisinden sonraki dönemlerde de Müslüman toplumların yaşayışı 
için örnek olmuştur. Kuran’ı Kerim’de, Hz. Peygamber’in mü’minler için 
canlı ve mükemmel bir fazilet örneği olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla 
onun hedefi insanlara hayatta pratik olarak uygulayabilecekleri kuralları 
öğretmek ve bunları kendi yaşayışında göstermektedir. Müminlere düşen 
de onu örnek almaktır. Bu hususla ilgili ayet-i kerimenin meali şöyledir: “An-
dolsun ki Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahret gününe kavuşmayı umanlar 
ve Allah2ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”3

“Allah beni bir muallim olarak göndermiş bulunuyor” hadisinden hareket-
le peygamber kendi görevinin mahiyetini belirtmiştir.  Öğretmenlik mesleğini 
Rabbimizin bir lütfü olarak görüp, omuzlarımıza yüklediğimiz değerli ve so-
rumluluk gerektiren bu mesleği çocuklarımıza sevdirmeliyiz. Unutmayalım ki 
öğretmenini sevmeyen bir öğrenci en nihayetinde dersini de sevmeyecektir.  

Dinin ilkelerini öğretmek, benimsetmek birçok etkene bağlıdır.  Aile, çev-
re, medya, okul gibi birçok etken, dini kişiliğimizin oluşmasında önemlidir. 
“Ağaç yaşken eğilir” atasözüne binaen elbette en önemli etken ailedir. Fakat 
günümüz teknolojisinin zirvede olduğu bu dönemde medya da çokça önem-
senmesi gereken bir etkendir. Din eğitiminde okulun da önemli bir yeri vardır. 
Özellikle okullarda dördüncü sınıftan on ikinci sınıfa kadar Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersi, din eğitiminde tek başına yeterli olmazsa da “Ahlak bilgi-
si” açısından önem arz etmektedir. Ve okullarda yürütülen “Değerler eğitimi” 
de din eğitiminde önemlidir. Bu derslerin olması ve bu derslere giren öğret-

1. Halit Ertuğrul, Herkesin Öğretmeni Hz. Muhammed (a.s.m), (İstanbul: Nesil Yayınla-
rı,2007), s. 65
2. İbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı,( Ankara: Diyanet İşleri Başkan-
lığı,2014), s.321
3. İbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.283
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menlerin elinden geleni yapmaları ve üzerindeki bu sorumluluk, onları “din 
öğretiminde ilke ve yöntemlerle” karşı karşıya getirtmektedir.  Eğitimde bilgi 
yüklü bir öğretmen olmanın yanı sıra muhataplarımıza ne anlattığımız kadar, 
nasıl anlattığımız ve hangi metotları kullandığımızda bir o kadar önemlidir.  
Din öğretiminde kullanılan veriyi öğrenciye sunarken, en iyi biçimde sunmak 
ve sonuçta anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak için eğitim bi-
limlerinin ortaya koyduğu yöntem ve araçlar kullanılır. 

Peygamber Döneminde Eğitim ve Öğretim

İslam din eğitimi Kuran’ın nüzulü ile başlar. İslam davranış değiştirme sü-
reci olarak tanımlanabilecek eğitime büyük önem vermiştir. İslam dini, bilgiyi 
başkalarına nakledilmesi, paylaşılması gereken bir değer olarak kabul eder. 
Bilgi İslam dinine göre doğuştan bir potansiyel olmakla beraber geliştirilmesi 
yani belirli bir eğitimin ve çabanın sonucunda kazanılır. Öncelikle peygam-
berlere ait temel bir görev olarak kabul edilen bir sorumluluk, aynı zamanda 
diğer Müslümanlara da ait bir görev olarak önemli ve önceliklidir. 4 

İslam eğitim anlayışında eğitimin amacı ve bilginin kaynağı yönünden dü-
alist ve ayrımcı bir yaklaşım söz konusu değildir. Bilginin kaynağı Allah’tır. 5

Peygamber dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine değinmeden 
önce İslam öncesi Arap toplumundaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine de-
ğinmek peygamberimizin karanlık bir çağı nasıl bir güneş gibi aydınlattığını 
bizlere gösterme konusunda yararlı olacaktır.

Arap toplumunda İslam öncesi dönem, bilgi ve inanç yoksulluğundan 
çok, bu konulardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olmasından dolayı 
“cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır. Cahiliye döneminde hicaz bölge-
sinde eğitim ve bilgi salt bilimsel anlamıyla da gelişmiş değildir. Nitekim 
bu dönemde eğitim ve iletişim yazılı olmaktan çok sözlü olarak yapılmıştır. 
Özellikle Mekke’de şiir sanatının geliştiği görülür. Arap toplumunda çocuk-
lara okuma –yazma öğretilen ve “küttab” adı verilen kurumların varlığından 
söz edilebilir. Ancak bu kurumlar sayı ve nitelik olarak gelişmemiştir.  Daha 
ileri düzeyde eğitimin yapıldığı kurumlar yoktur. 6

Hz. Peygamber dönemindeki eğitim faaliyetlerini hicretten önce( Mekke 

4. Recai Doğan, Remziye Ege, Din eğitimi,( Ankara: Grafiker Yayınları,2012), ss. 15-16
5. Recai Doğan, Remziye Ege, Din eğitimi, s. 15
6. Recai Doğan, Remziye Ege, Din eğitimi, ss. 17-18
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dönemi) ve hicretten sonra ( Medine dönemi)  olarak iki kısımda inceleyecek 
olursak Mekke döneminde Dar’ül- Erkam ( Erkam’ın Evi) eğitim merkezi ola-
rak kullanılmıştır. Mus’ab bin Umeyr de buradan yetişmiş bir muallimdir. Bu 
dönemde Dar’ül-Erkam’ın yanında peygamber kendi evinde bazen de ticaret 
panayırlarında insanlarla iletişim kurarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştü. 
Bu dönem sıkıntılı bir dönem olduğu için eğitim- öğretimde zor şartlar altında 
ve gizli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 7  Medine döneminde eğitim ve öğreti-
min başlıca merkezi Mescid-i Nebi’deki  “Suffa” dır. Suffa mescidin bir parça-
sı olarak, hz. Peygamberin etrafında ilim öğrenen grubun eğitim mekânıdır. 
Sayıları 70 ile 400 arasında değişen ve tayin edilen muallimlerin nezaretinde 
eğitim gören bu insanlar, islamı diğer insanlara öğretmek üzere ihtiyaç duyu-
lan yetişkin âlim zümrelerinin temelini de teskil etmiştir. Suffa’da hem Kur’an 
öğretimi yapılıyor hem de okuma yazma öğretiliyordu. 8

Din Eğitiminin İlkeleri

Din eğitiminin amacı, dinin temel amaçlarından ayrılmaz çünkü din in-
sana dünya ve ahret mutluluğu sunar.  Din eğitimi de bu amacı gerçekleş-
tirmeye kendi konuları çerçevesinde katkıda bulunur.   İnsana, temelleri 
Kuran’da verilen, peygamber hayatı, davranışları ve sözlerinde uygulanan 
bu süreci, benimsetmeye uğraşır9. Eğitimin her alanında göz önünde bu-
lundurulması gereken temel ilkeler vardır.  Bu ilkeler şu başlıklar altında 
toplanabilir. 

1.Bireysel Farklılıklar

“Herkese derecesine göre davranın” ( Hz. Muhammed (s.a.v)

“De ki herkes yaratılışına göre davranır.”10  Ayetinde de belirtildiğine 
göre insanın düşünme ve anlama yetenekleri farklıdır.  Her insanın kendi-
ne özgü bir algılama, düşünme, hareket etme, konuşma ve hissetme biçi-
mi vardır. Her birey aynı cümleyi, aynı olayı farklı biçimde kendine özgü bir 
yöntemle algılar. Her bireyin zekâ düzeyi, zekâ türü ( çoklu zekâ kuramı) 
ve başarı motivasyonu da birbirinden farklı olduğundan dolayı problemle-
re getirdiği çözümlerde birbirinden farklı oluyor. Bireysel farklılığı belirleyen 

7. Recai Doğan, Remziye Ege, Din eğitimi, 19
8. Recai Doğan, Remziye Ege, Din eğitimi, s 20
9. Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi, ( İstanbul: Timaş Yayınları,2014), s. 25
10. İsra 17/ 84
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önemli öğeler; huy, karakter, mizaç, yetenek, kabiliyet, üreticilik, zeka düze-
yi, başarı motivasyonu vs’dır.  Bazı insanlar olaya bütüncül yani tek taraflı 
bakarken bazıları ise olaya çözümsel bakar. 11 

Bir öğretmen için birey eğitiminin en hassas ve en önemli yönü, çocu-
ğun seviyesine göre davranmak ve bireyin anlayacağı dilden konuşmaktır. 
Bunu için de öğretmen eğiteceği öğrencisini iyi tanımalıdır.  Bazı çocukların 
yaşadıkları değişik duygusal ve algısal sorunlar nedeniyle çocuğun yaşıtlarına 
göre daha geç öğrenmesi ve anlaması doğal bir durumdur. Böyle bir durum-
da çocuğun yapabileceğinden daha fazlasını beklemek aynı tür kaygılara ve 
yetersizlik duygularına neden olabilmekte, bunun sonucu olarak çocuk daha 
başarısız olabilmektedir. Her çocuk farklı anlayış ve kavrayış özellikleri taşır. 
Eğer bu iyi gözlemlenmezse çocukla iletişim güçlüğü yaşanır.  Efendimizin 
hayatındaki örnekler incelendiğinde çocukların anlayış ve seviyelerine uygun 
diller kullandığını, yaklaşımlarını buna göre sergilediğini görürüz. 12

Bireysel farklılıklar, çocuğun hem eğitiminde hem de bakımında bütün ço-
cuk için geçerli olacak bir reçetenin verilmesini de imkânsız kılar. Böyle bir re-
çete hazırlamak demek kişisel önyargıların yansıtılması demek olduğundan 
bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu farklılıkların bilincinde 
olan öğretmenlerin öğrencisini tanıma ile eğitime başlaması gerekir. Öğren-
ciyi tanımak onun yetenek ve kabiliyetlerinin bilinmesi demektir.  Eğitimde 
bireysel farklılıkların varlığı eğitmeyi insanların özelliklerine göre yöntem ve 
teknik kullanmaya yönlendirir. Eğitmenin görevi kişiye uygun yöntemler bulup 
uygulamasıdır. Yapacağı ilk iş kişiyi yani öğrenciyi tanımaktır. Bir öğrenciye 
uyguladığı bir yöntemi başarılı sonuç verse de bir başka öğrenciye de uygu-
landığında da başarılı sonuç beklemek yanlış bir düşüncedir. 

Çocuğun sorumluluğu, yetenekleriyle orantılı olduğundan ona verilecek 
sorumluluk ancak yeteneklerine ve bunların sınırlarına göre belirlenir. 

2.Süreci Gözetmek

 Peygamberimiz Dini yükümlülüklerin yavaş yavaş, basamak basamak 
bir sistemle öğretmiştir. Eğitim bir süreç işidir. Kuran’ın 23 yılda inmiş ol-
ması, içki ayetinin 4 ayetten sonra haram kılınması bazı şeylerin hemen 
olamayacağının en büyük kanıtıdır. 

11.Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi, s. 36
12. Halit Ertuğrul, Herkesin Öğretmeni Hz. Muhammed (a.s.m), s.96
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Birey eğitimi bir süreç işidir. Ona kazandırılmak istenilen davranışların 
bünyesine yerleşilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bundan dolayı, eğitimci 
bu kuralı göz önünde bulundurarak sabırlı ve azimli hareket etmelidir.  Bir 
bireyi eğitirken daima beklemek ve basit alıştırmaları bıkmadan, usanma-
dan tekrarlamak gerekir.  13

3.Toplumsal Hayatta Bağlantı Kurmak

“Her çocuğu kendi çağına göre yetiştirin” (hz. Ali) 

Din eğitimi bazı temel değerlerin korunmasını sağlamak ister hem de 
sosyal hayatın gidişatını göz önünde bulundurmak yenilenmeyi hedefler.  
Sosyal hayatın değişen kurallarına göre çocuk yetiştirme anlayışının da de-
ğişmekte oluşu, her çağda değişik bir yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır. 14

Eğitim belli bir mekâna hapsedilemez. Ve eğitim beşikten mezara ka-
dardır. Hz. Peygamber, ailelerin gençleri ok atmak, yüzmek, hesap, tıp, ne-
seb ve Kuran okumak gibi hem maddi hem manevi alanlarda eğitmelerini 
tavsiye ve emir buyurmuştur. 15 Öğrenciye bilgi yüklemekten ziyade biraz 
daha çocuğun sosyalleşmesini sağlamak amacıyla başka alanlara kayma-
ları önerilmelidir.  Bu şekilde çocuk gerçek hayatla bağlantı kuracaktır. 

4.Teori- Pratik ilişkileri

Dini bilgileri, ahlaki davranışları teoride anlamda çoğu insan bilmekte-
dir. Ancak bunları içselleştirmek, pratiğe dökmek için neler yapılmalı? Dinin 
emir ve yasakları çoğu zaman kişiye teoride kolay gelebilir. Bunu davranışa 
yansıtıp pratik hâl alması epey zaman alır ve sabır ister. Halbuki dini eğitim 
veren bir öğretmen anlattığı her olay ve olguyu bizzat çocukların hayatta 
her an karşılaşabileceği durumlarla ilgilidir. “Yalan söylemek kötü bir dav-
ranıştır” derken teoride çok basit gibi görünse de hatta bu yargıyı öğrenciye 
aktarırken “ Yalan söylemek nasıl bir davranıştır” diye bir soru yöneltilse 
kuşkusuz alınacak cevap “ Allah’ın yasakladığı bir davranıştır, kötüdür, gü-
nahtır” gibi cevaplar olacaktır. Ama uygulamaya gelince öğrencilerin çoğu 
bu öğrendiğini rafa kaldırıp, bir an unutabiliyor ve uygulama noktasında 
gerçekten insanoğluna zor geliyor. Bilgi ile uygulama arasında bulunması 
zorunlu fakat zorluğu sebebiyle gerçekleşmesi güç olan tam örtüşmenin 

13. Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi, s. 49
14. Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi, s.44
15.İbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.320
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bu durumu ortaya dengesizlik çıkarır. Bilgi ise ancak uygulanınca değer ka-
zanır.  Bir iş yaparken besmeleyi alışkanlık haline getirmemiz, yatarken kal-
karken, yemek yerken, okurken, eve girerken bunu süreklilik haline getirsek 
artık bu bizim hayatımıza ikame eder. 

5.Kolaylığı Tercih

Peygamberimiz söyleyeceği hususun hafızalarda daha iyi yer etmesi 
veya ezberlemesi için, sözü kısa ve öz bir şekilde ifade etmiş daha sonra 
ayrıntıya geçmiştir. Dini yükümlülükleri yavaş yavaş, basamak basamak bir 
sistemle öğretmiştir. Öğretmede orta yolda durmaya ve insanları bildirmek-
ten uzak durmaya riayet etmiştir.  

Kuran’ın insana bir işi yaparken tercih edilmesini istediği ilke kolaylık-
tır. İşin kolay olduğunu düşünmek isteklendirme meydana getirir. Bunun 
sonucunda birey kendine güvenir ve başarma azmi artar.  Kısaca dinimiz 
kolaylığı tercih etmeyi öne çıkarmakta, zorluğa, güçlüğe dinin tercihi olarak 
değer kazandırma anlayışının önüne geçmektedir. 16

6.Sevgi ve Şefkat

Bireyde ilk oluşan ve İslam kavramının bir anlamının da sevgi olduğu ve 
İslam dinin temel ilkesi sayılan “sevgi”nin birey eğitiminde de önemli bir rolü 
vardır.  Eğitimin her alanında sevgi ve sevgi ortamı bir ilke olarak düşünül-
melidir. Rahmeti gazabını kat kat geçen Âlemlerin Rabbı’nın, Âleme rahmet 
olarak gönderdiği Peygamberine indirdiği dinin eğitim prensiplerini, sevgi ve 
şefkat ve müjde üzerine bina etmesi son derece doğaldır.  Eğitim, çocuğa 
etkin bir sevgi ile yaklaşmayı ve onu uyarıcı zenginliği ve tutarlılığı olan bir 
çevrede yetiştirmeyi öngörür.  Çocuğa gösterilecek sevginin eğitim değeri, ni-
celiğinden çok niteliğine göre azalır veya çoğalır. Önemli olan niteliktir. 17

Sen( o zaman) sırf Allah’ın Rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. 
Eğer kaba, katı yürekli olsaydı, onlar senin etrafında dağılıp giderlerdi. Artık 
onları sen bağışla, onlar için Allah’dan mağfiret dile.(Yapacağın) işlerde onla-
ra danış, bir kere azmettin mi, atık Allah’a dayan. Muhakkak ki Allah kendine 
dayanıp güvenenleri sever. 18 Eğitimde ancak sevgi ile bireyleri kazanabilir. 

16. Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi, s.44
17. Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi, s.49-53

18  Âl-i İmran 159.ayet
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Yapılan araştırmacılar neticesinde bir dönem “En sevmediğin üç öğretmen 
arasında” din kültür öğretmeninde olması yönünde ve de bu birçok öğren-
cinin genel görüşü olması acı bir durumdur. Nitekim öğretmenini sevmeyen 
öğrenci dersini de sevmeyecektir. Dinin öğretilmesi noktasında başta öğrenci 
öğretmenini sevecek daha sonra dersine de ilgi duyacaktır. Bu da bir öğret-
menin dini anlatma noktasında işini kolaylaştıracaktır. Dayak ve şiddete yer 
verilmemeli ve öğrenciyi küçük düşürecek kelimeler kullanılmamalıdır. 

Din Öğretim Yöntemleri

Din öğretiminde kullanılan veriyi öğrenciye sunarken, en iyi biçimde 
sunmak ve sonuçta anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak için 
eğitim bilimlerinin ortaya koyduğu yöntem ve araçlar kullanılır.  Öğretimde  
“nasıl öğretiriz?” sorusunun cevabı öğretim yönteminin konusunu oluştu-
rur. Öğretim yöntemi bir öğretme işidir. 

“ Öğretim, belirli bir öğrenme durumunda önceden belirlenmiş hedefle-
re en etkili biçimde ulaşmak üzere uygun personel, araç, gereç, yöntem ve 
teknikleri kullanma sürecidir.”19 

Peygamberimiz uyguladığı öğretim metotları tutarlı, mantıklı, sistemli, 
gerçekçi ve başarıya götürücü özelliğe sahiptir. 

1.Anlatım Yöntemi

Anlatım yöntemi biraz daha öğretmenli merkezli bir öğretim modelidir.  
Bu metot monoton bir anlatıma dayanan bir metot değildir.  Öğretmen ko-
nuyu anlatırken öğrenci seviyesine uygun bir dil kullanmalıdır, çocuğun an-
ladığı dilden konuşmalı, olumlu bir beden dilini kullanmalıdır. Peygamber 
efendimize göre bir konunun anlaşılması, çok iyi anlatılmasıyla mümkündü. 
İyi bir anlatım ise anlaşılabilir, sade cümlelerle ve sık sık tekrarlarla müm-
kün olmaktadır.  Öğretmen konuyu anlatırken ağır ağır konuşmalı. Nitekim 
peygamberimiz konuşurken saymak isteyen kimse kelimeleri sayabilirdi. 

2.Soru- Cevap 

Peygamber efendimiz karşılıklı konuşma ve soru cevap şeklini kullan-
mıştır. Muhatabının sorusuna eksik ve fazla olmadan cevap vermiştir.  Kimi 
zamanda muhataplarına kendisi soru yöneltmiştir.  Muhatabını güzel bir 

19. Mehmet Zeki Aydın, Din Öğretiminde Yöntemler,(İstanbul: Nobel Yayınları, 2011), s.8
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hikmete binaen sorduğu sorudan daha önemli bir hususa yönlendirdiği de 
olmuştur. Sorusunun cevabının muhatabı utandırma ihtimali olan husus-
larda üstü kapalı olarak kinaye yoluyla yetinmiştir.  Cevabın birkaç madde 
ile verileceği durumlarda önce cevabın kaç maddeden oluşturduğunu bil-
dirmek için sayıyı söyler daha sonra saymıştır. Soru soranın sorduğu soruyu 
tekrarlamasını istemiştir. Muhatabının aldığı cevabı tekrar etmesini iste-
miştir. Böylece cevap unutulmayacaktır. Bildiği bir husustan dolayı kişiyi im-
tihan etmiştir ki bununla doğru cevap vereceği için kişiyi övmek istemiştir. 

3.Model Olma

Peygamber efendimiz adeta yaşayan Kuran’dı. Allah’tan anladığı her 
vahyi olduğu gibi uygulamış ve hayatının her aşamasında ümmetine örnek 
olmuştur. Günümüz din eğitimi ve öğretimi gibi büyük bir görevi omuzlarına 
almış çok değerli öğretmenler sürekli ders anlatan ve anlatım yöntemini 
kullanmanın aksine anlattıkları ile amel eden, tepeden tırnağa örnek teşkil 
edecek kişiler olmalıdır. Çünkü peygamber efendimiz söylediği gerçekleri 
bizzat yaşayarak hayatına geçirmiştir. 

Peygamber efendimiz davet ettiği dine samimiyetle bağlanmış ve dinin 
prensiplerini kendi hayatında uygulamıştır. 20

“Çocuklar parmağımızla işaret ettiğimiz yere gitmezler, ayak izlerimizi 
takip ederler.” Çocuk için taklit ettiği kadar, o hareketin sahibi olan kişi de 
çok önemlidir. 21

4.Örneklendirme

Peygamberimiz mukayese ve örneklendirme metodunu kullanmıştır.  
Benzetme ve halk arasında yaygın olan örnekleri kullanmıştır. Peygamberi-
mizin kullandığı en güzel metotlardan birisi de bir konunun çok iyi anlaşıl-
ması için örneklerle anlatım tekniğidir. Bir meseleyi zihinlerin iyi kavrayabil-
mesi için örneklerle, benzetmelerle anlatılması çok etkilidir. Peygamberimiz 
bu tekniği çok iyi kullanırdı. Çocuklara namazın önemini anlatırken şu örne-
ği vermiştir.22 “kapılarının önünde bir akarsu olsa o suyla günde beş defa 
yıkanılsa, kirden bir şey kalır mı? Beş vakit namaz da işte böyledir. Onlarla 
Cenab-ı Hak günahları yıkar, temizler.”( Buhari,Mevakit 6)

20. İbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, s.263
21. Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi, s.91
22. Halit Ertuğrul, Herkesin Öğretmeni Hz. Muhammed (a.s.m),s.101
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Anlattığı hususu elinde herhangi bir şey ile yere ve toprağa çizerek biz-
zat göstermiştir.  Özellikle anlaşılması güç olan konularda bu metodu kul-
lanmaktadır. Günümüzde de özellikle soyut döneme geçememiş öğrenci 
gruplarına şekil çizerek zihninde daha kalıcı hale getirebiliriz. 

5.Tekrar Etme

Öğrettiği hususun önemine binaen sözü üç kere tekrar etmiştir. Konu-
nun önemini, oturuşunu ve duruşunu değiştirerek ve sözü tekrar ederek 
göstermiştir.  Bu konuya peygamberin hadisinden misal getirecek olursak;  
lüks ve israf konusunda da uyarılarda bulunan Peygamber Efendimiz, “işit-
miyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sadelik imandandır. Sadelik imandan-
dır. Sadelik imandandır.” 23Diyerek önemli bir yargıyı üç defa tekrarlamıştır. 

6.Hikâyeleştirme ( Kıssa) 

Peygamberimiz Kıssa ve geçmiş ümmetlere ve insanlara dair haber-
lerle öğretme metodunu uygulamıştır.  Peygamberimiz konuları anlatırken 
hikâyeleştirme yolunu tercih etmiştir. Hikâyeler ise daha geniş kapsamlı 
olduğu için, çocuklar hikâyeleri dinledikçe kendisine mutlaka bir rol biçe-
rek anlama yeterlilikleri daha da artar. Bu metodu hem Kur’an, hem de 
peygamberimiz güzel bir üslupla sık sık kullanmışlardır. Unutulmamalıdır ki 
hikâyeleştirerek anlatılan bilgiler, akılda daha kolay kalır ve geç unutulur. 
Bu da öğrenciler için büyük bir kazanımdır. 24

 Günümüz din öğretiminde kıssa şu şekilde kullanılabilir. Öğretmen, 
Kur’an kıssalarından konuya ve öğrenci seviyesine uygun olanını seçer. Se-
çilen kıssa sınıfta yansıtılır ve öğretmen tarafından kıssada yer alan ayet-
ler okunur. Burada anlatılan olay hakkında öğrencilerin düşünceleri alınır. 
Bunlar doğrultusunda öğretmen konuyu kıssa üzerinden hareketle açıklar. 
Kıssa üzerinde önemli olan noktalar ara özetlerle vurgulanır.

7.Yazma metodu

Talim ve Tebliğde, yazma metodunu kullanmıştır.  Peygamber efendimiz 
Mekke döneminde kendisine vahyedilen ayetlerin yazılmasına ve bu suret-
le korunmasına önem vermiştir.  Hatta sadece Müslüman muallimler değil, 
müşrik muallimler de yazı öğretiyorlardı. 

23. Ebu Davud, Tereccül, 2; İbn Mace,Zühd,4
24. Halit Ertuğrul, Herkesin Öğretmeni Hz. Muhammed (a.s.m),s.102
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Kuran’da yazma aracı olan kaleme ant içilmesi25 ve ilk vahyedilen  beş 
ayetten dördüncüsünün “kalemle yazmayı öğretendir”26 olması Allah’ın bize 
kalemle yazmayı öğrettiğinden bahsetmesi konunun daha iyi anlaşılması 
noktasında manidardır.

Hz. Peygamber’in faaliyetlerinde yazının önemli bir yeri vardır. O, Kur’an-
ı Kerim ayetlerini yazdırmıştır. Medine vesikasını da yazılı olarak düzenle-
miştir. İlk nüfus sayımını da yazılı olarak yapmıştır. Bütün antlaşmaları yazılı 
belgelere dayandırmıştır27. 

8.Ödüllendirme- Cezalandırma

Çocukların bir konu üzerine eğilmeleri, ilgilerinin artması ve anlatılanları 
daha iyi anlayabilmelerinde “ödül ve takdir” in önemli bir yeri vardır. Eğer 
çocukların davranışları ödüllendirilirse, çocuk davranışının doğru olduğunu 
anlar. Ödüllendirme çocuğun motive olması bakımımdan faydalıdır.  28 

Peygamber efendimiz çocukların ilgilerini arttırmak ve heyecanlarını ka-
lıcı hale getirmek için “ödüllendirme” metodunu kullanmıştır. İslam âlimleri 
de bu metodunu kullanmıştır. Günümüzde bu metot özellikle sure ezberle-
tilmesinde kullanılabilir.  İslam bilimcisi İbrahim Ethem oğluna bir hadis ez-
berlemesi karşılığında bir dirhem para vereceğini söylemiştir.29 Günümüzde 
not eksenli bir eğitim sisteminde hadis ezberlemeleri karşılığında öğrenci-
nin sözlü notunu yüz vermek bile çok etkili sonuç verdiği tecrübe ile sabittir.  
Peygamber efendimiz bazen çocuğa dua ederek duasıyla bile bireyi ödül-
lendirmiştir. Bazen bir “Aferin” bile çocuğu mutlu edebilir. 

9.Oyun 

Modern eğitim çocuk eğitiminde oyunu çok öne çıkartmaktadır. Oyun 
çocuk için bir ihtiyaçtır. Din öğretiminde hele ki günümüz çağdaş eğitim 
sisteminde öğrenci odaklı bir eğitim ve öğretimin olması oyunla çocuğun 
derse katılımı sağlanmaktadır.  Böylelikle çocuk hem öğrenecek hem de eğ-
lenecektir. Ünite sonlarında çocuğa tabu oyunu oynatınca çocuk hem genel 
tekrar edecek hem de oyun oynadığı için eğlenecektir. 

25. Bkz: Kalem Suresi 1.ayet
26. Bkz: Alak Suresi 4 ayet
27. İbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 320
28. Halit Ertuğrul, Herkesin Öğretmeni Hz. Muhammed (a.s.m),s.102
29. Halit Ertuğrul, Herkesin Öğretmeni Hz. Muhammed (a.s.m),s.105
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 Sonuç olarak diyebiliriz ki peygamber efendimiz ümitsizliğe kapılmadan 
çalışmalarını daima sabır, azim, inanç ve kararlılıkla sürdürmüştür. İnsanların 
kusurlarını yüzüne vurmazdı.  Eleştirilerini isim vermeden yapardı.  Çünkü 
kişinin hatasını yüzüne vurmak mahcup olmasına dolayısıyla da toplumdan 
uzaklaşmasına neden olabilir. Faaliyetlerinde af, müsamaha, yumuşaklık, 
şefkat ve merhamet; kin öfke ve zorbalığa tercih ederdi. İslam dinine davetini 
sürdürürken güzel öğütle bunu yapardı. 30 hz. Peygamber eğitimde kolaylaştı-
rıcı metotlar takip etmeyi, sabrı ve tahammülü teşvik ve tavsiye etmiş; öfkeye 
ve şiddete yer verilmemesini istemiştir. Öğretmenlik adeta sabır mesleğidir. 
Bazen sabrın taştığı anlarla karşı karşıya gelinebilir.  Sabrın öfkeye dönüştüğü 
anlarda peygamberimizin tavsiyesi “öfkelendiğiniz zaman susun”  hadisidir.

SONUÇ

Günümüz eğitimcileri de dini eğitim ve öğretimde “Asr-ı Saadetin İlk öğ-
retmeni olan Hz. Muhammed’i (s.a.v)  örnek almak istiyorsa O’nun söz ve 
davranışlarını daha fazla incelemek zorundadır. Günümüz öğretmenlerine 
düşen ilk görev peygamberin hayatını tam anlamıyla bilip, peygamberin ör-
nek ahlakıyla ahlaklanıp, öğrencilere örnek teşkil etmektir. Allah din eği-
tim ve öğretimi konusunda nimet bahşettiği kimseler aracılığıyla fidanları 
( genç dimağları) yetiştirmek için göndermiştir.  Bu sorumluluğu yüklenen 
insan bu fidanları çamaşır suyu, kirli su ile beslemek yerine görevinin bilin-
cinde olup bu görevi hakkıyla ifa etmek için suyunu ve miktarını zamanında 
ve ölçülü verip bunların rengârenk meyveler vermesine vesile olmalıdır. 

Bugün belki de en önemli sorun bilgi yüklü bir kitlenin oluşu fakat bunla-
rın bildiklerini karşısındakine nasıl aktaracağını bilmemesi veya nasıl anla-
tacağını bilip de yeterli bilgiye sahip olmayan eğitimcilerin olmasıdır. Takdir 
edersiniz ki tek kanatla uçulmaz. Hem yeterli bilgiye sahip olunmalı hem de 
yöntem ve teknik konusunda eğitimcinin kendini geliştirmesi gerekir.  Bu 
konu da alanla ilgili ( tefsir, kelam, fıkıh, hadis, ilmihal, dinler tarihi, islam 
tarihi) kitapları okunmalı hem de peygamberin kullandığı ilke ve yöntemler 
takip edilmelidir.  Son olarak gelişen teknoloji çağında özellikle okullarda 
geliştirilen “Fatih proje” sinden de yeterli düzeyde faydalanmalı.  Bu çağın 
çocuklarına peygamberimizin kullandığı ilke ve yöntemlerin den kendi dö-
nemlerine uyarlanarak yararlanılmalıdır.  

30. İbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 264
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Eğitim ailede başlar fakat şu anda içinde bulunulan çağ, velilerin ailede 
vermediği eğitimi okullarda vermeye çalışan ve her an velilerin “çocuğumun 
psikolojisini bozuyorsun  “ sözüne maruz kalan öğretmenlerin ızdırabı ile 
doludur.  Ahlaki yozlaşmanın zirvede olduğu bu çağda hem din hem ahlak 
hem de kültür dersi vermek ve de anlattıklarınızın sadece teoride kalması 
acı bir durumdur. Günümüz eğitimcilerin işi zor olsa da bu noktada elinden 
geleni yapan bir öğretmen neslinin olması umudundayız.
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“SİYER İLMİNİN MAHİYETİ VE KUR’AN İLE OLAN MUHTELİF 
İLİŞKİSİ”

Pakize KÖYTEPE
(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İngilizce İlahiyat Bölümü, Lisans 2. 

Sınıf Öğrencisi)

Özet

Bu tebliğde, siyer ilminin Kur’an ile olan ilişkisini tespit etmek amacıyla 
öncelikle, siyer ilmi kısaca tanıtılmaya çalışılmıştır. Kur’an ile siyer ilmi ara-
sındaki ilişki, Kur’an’ın siyer ilminin ana çerçevesi olan Peygamber tasav-
vurunu elde etmede en doğru bilgiyi sağlaması hasebiyle Kur’an’ın kaynak 
olması, Kur’an’ı anlama da siyer ilminin ayetlerin iniş koşulları hakkında 
bilgi sağlayarak katkısı ve Kur’an öğretilerini hayatımızda uygulama da bize 
en güzel örnek olan Peygamber’in sireti buna dair birçok örnek içermesin-
den dolayı katkısı olarak tespit edilip incelenmiştir.            

Anahtar Kelimeler: siyer ilmi, Kur’an ve siyer, peygamber tasavvuru, si-
yerin mahiyeti. 

THE ESSENCE OF SCIENCE OF SÎRA AND ITS VARIOUS RELA-
TIONSHIP WITH QURAN 
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Abstract

In this work, first of all, it has been tried to be introduced sîra compen-
diously with purpose of determination relationship of sîra with Quran. The 
relationship between Quran and sîra has been examined by determination 
of that Quran is source of sîra in consequence of providing most accurate 
information in obtaining concept of prophet which is main frame of science 
of sîra, contribution to comprehend Quran obtaining information about under 
what circumstances verses were revealed and contribution applications of 
teachings of Quran in our lives in consequence of Prophet Muhammed’s sîra, 
excellent example for us, which contains many instances about it. 

Key Words: science of sîra, Qur’an and sîra, concept of prophet, essen-
ce of sîra.

Giriş

İnsanlığa gönderilmiş son ilahi vahiy olan Kur’an-ı Kerim’i inanmayanların 
bütün alaylarına1, hakaretlerine2, işkencelerine, boykotlarına, hor görmele-
rine rağmen yirmi üç yıl gibi kısa bir sürede çoğunun ahiret inancından yok-
sun yaşar ölürüz inancı üzerine yaşayıp3 malları, mülkleri ve çocuklarıyla üs-
tünlük taslayan4, hanif olanlar hariç diğerleri tevhid inancından uzak olarak 
kendilerine putları ilah edinen5 bireysel ve toplumsal yaşantısı bozuk6 ahlaki 
değerlerden yoksun7 bu topluluğa tebliğ ederek İslami kurallar ve değerler 
çerçevesinde yaşayan yenilenmiş cahiliyye görüşünden uzak medeni İslam 
toplumunun ve muazzam İslam medeniyetinin kurucusu olması ve “Andol-
sun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, 
Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır”8 ayetinde güzel ör-

1. 21/Enbiya: 36, 25/Furkan: 41-42, 21/Enbiya: 41
2. 32/Sebe: 3, 46/Ahkaf: 7-8
3. 45/Casiye: 24, 6/Enam: 29, 23/Müminin: 37
4. 34/Sebe: 34-35, 102/Tekasür: 1-2, 687Kalem: 10-15
5. 29/Ankebut: 17
6. Sabri Hizmetli, İslam Tarihi İlk Dönemi (Ankara: Ankara Okulları Yayınları, 2011), s. 140
7. Cahiliye Araplarını kadınların aşağılanması ve kız çocuklarının diri diri toprağa gömüle-
rek katledilmesi, zina, hırsızlık, adam öldürme, kan davaları, kimlerle evlenilebileceğine 
dair hiç bir kısıtlama olmayışı gibi birçok ahlaki değerlerimizde çelişen adet ve geleneğe 
sahiptiler. Bkz Sabri Hizmetli, İslam Tarihi İlk Dönemi (Ankara: Ankara Okulları Yayınları, 
2011), s. 138-139   
8. 33/Ahzab: 21
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nek olarak onu hayatımızda rehber edinmemiz gerektiğinin ifade edilmesi se-
bepleriyle Hz. Muhammed (s.a.v) ve hayatı Müslümanlar ve insanlık tarihi için 
her zaman büyük bir öneme sahip olmuştur. İslam’ı anlayış ve yaşayış tarzını 
anlama açısından da Peygamberimizin hayatı konusu incelenmesi ve araştı-
rılması gereken önemli bir konu olmuştur. Bu yüzden vefatından on dört asır 
geçmiş ama her zaman gündemde olmuş ve bu süre içinde onu anlamak ve 
anlatmak için birçok eser yazılmıştır ve yazılmaktadır. İslami ilimlerin çoğu 
başta siyer olmak üzere hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf ilimleri İslam Peygambe-
rinin hayatını farklı bakış açılarıyla belli konularda ele almışlardır. 

Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar hayatını daha kapsamlı 
ve tamamıyla inceleyen siyer ilmi ile İslam’ın, güvenilirliği tartışılamaz te-
mel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim arasındaki bağlantının inceleneceği bu 
çalışmada ilk olarak siyer ilmini tanımlayacağız ardından Kur’an’ın diğer 
İslami ilimlerin kaynağı olduğu gibi siyer ilminin de kaynağı olması, Kur’an 
ayetlerini daha doğru anlamada ilk muhatapların Peygamberimiz ve saha-
be olması hasebiyle siyer ilminin katkısı ve ayetlerin fiilen uygulanmasında 
ve İslam’ın yaşanmasında siyer ilminin katkısı konuları ele alınacaktır. 

1. Bir İlim Olarak Siyer

Siyer ilmi Peygamberimizin hayatını belli konularda değil tamamıyla ve 
diğer İslami ilimlere kıyasla çok daha geniş açıdan kronolojik düzlemde 
sebep-sonuç ilişkisine dayalı incelemekte ve çalışmalarını yapmaktadır. 
Kur’an’ı, ibadetleri, ahlakı ve birçok dünyevi veya ruhi konuları Resulul-
lah’dan öğrenen Müslümanlar onun hayat hikayesini araştırmaya incele-
meye Kuran’a dair araştırmalardan çok daha önce başlamışlardır.9 Çünkü 
Kur’an’ı anlama da ve İslam’ı uygulama noktasında Peygamberi anlamanın 
rolünün önem arz ettiği çok öncelerden fark edilmiştir.  

1.1. Siyer Kelimesinin Anlamı

Arapça bir kelime olan “siyer” sözlükte gidilen yol, gidişat, tutum, dav-
ranış, insanın ahlaki durumu gibi anlamları ifade etmekte olan “siret” ke-
limesinin çoğuludur. Kur’an’da siret kelimesi Hz. Musa’nın asasının yılana 
dönüştürülmesini anlatan ayette10 hâl manasıyla kullanıldığı görülür.11 

9. Şaban Öz, Siyere Giriş (Ankara: Ankara Okulları Yayınları, 2012), s. 39
10. 20/Taha: 21
11. Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri (Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversi-
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Sahabe rivayetlerinde siyer Hz. Peygamber’in hayat tarzı ve yolu anlamların-
da kullanılmıştır.12 Terimsel anlamına bakıldığında “siyer” kelimesi Peygam-
berimiz Hz. Muhammed’in hayatını ve peygamberlik mücadelesini bütün 
olarak kendine özgü metotlarla inceleyen ilmin adıdır.13 

Siyer kelimesi başlangıçta Resulullah’ın hayatı için kullanılmış ve bu ilim 
yolunda emek sarfedenlere ashabu’s-siyer denilmiştir ama zamanla siyer 
bu özel anlamdan çıkarak genel olarak başka şahısların da hayat hikayesini 
ve biyografisini ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Kitabu Sireti Ebi 
Bekr ve Vefatihi adlı eser bu anlam değişikliğini bir örneği niteliğindedir.14 
Bu sebepten ötürü bu ilim daha çok “es-siretü’n-nebeviyye” yada “Siretü’n-
Nebi” ve Türkçemizde ise “Siyer-i Nebi” olarak isimlendirilmiştir.15 

Magzâ  kelimesinin çoğulu olan ve savaş yapılan yerler, savaş, harp 
hikayeleri veya destanları gibi anlamlara gelen megâzî kelimesi16 de siyer 
ilmini ifade etmekte kullanılmıştır. Nitekim İbn İshak’ın Peygamberimizin 
doğuştan vefatına kadar hayatını ele aldığı eseri siret olarak adlandırılma-
sının yanı sıra megâzi olarak da isimlendirilmiştir. Zamanla sadece Pey-
gamberimizin savaşlarını ele alan ilmi ve eserleri ifade etmek için kullanılır 
hale gelmiştir.17 Nitekim İsmail Hakkı İzmirli şu şekilde tanımlamıştır: “Si-
yer, ensab-ı şerife’den başlar, Mekke, Medine olaylarını ihtiva eder. Megâzî 
ise Peygamber’in büyük gazvelerinden bahseder. Mekke olaylarını ihtiva 
etmez. Siyer daha umumî, megâzî ise daha hususidir.”18

Batı alimleri tarafından siyer, Muhammed’in hayatındaki çeşitli hadise-
leri ve ilk dönem Müslüman toplumunun gelişiminin nakillerini içeren Hz. 
Muhammed’in biyografisi olarak tanımlamaktadırlar.19 Anlam olarak bir 

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 12
12. Kasım Şulul, “Siyer Kelimesinin Dilbilim Açısından Tahlili ve Din İlimlerine Göre Tarif-
leri,” http://www.siyerinebi.com/tr/kas%C4%B1msulul/siyerkelimesi
13. Şaban Öz, Siyere Giriş (Ankara: Ankara Okulları Yayınları, 2012), s. 12
14. Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, s. 13
15. İsmail Yiğit, “Kur’ân ve Sîretü’n-Nebî”, Adnan Demircan (der.), Bir Bilim Olarak Siyer 
ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 132
16. Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, s. 12
17. Öz, Siyere Giriş, s. 12
18. Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri ( Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s.12
19. Andrew Rippin, “İntroduction”, Andrew Rippin & Jan Knappert (trans & ed), Textual 
Sources for Study of Islam ( Chicago: The University of Chicago Press, 1990), s. 6
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fark olmamasına rağmen İslam’ın Hz. Peygamber’e model olma görevini 
vermesinden dolayı siyer basit bir hayat hikayesi olmaktan çıkıp dinin kay-
nağı konumuna gelmektedir.   

Ayrıca siyer kelimesi İslam hukukunda özel bir dalın adı olarak da kulla-
nılmaktadır. Hadis ve fıkıh metodolojisinde cihada ait konuları ve hüküm-
leri içeren kısım “kitâbü’l-cihâd” adlandırılmasının yanı sıra “kitâbü’s-siyer” 
(İslâm genel ve özel devletler hukuku) olarak da adlandırılmaktadır.20 ve bu 
alanlara dair yapılan çalışmaları ifade eden bir terim olarak günümüzde 
kullanılmaktadır.21 

1.2. İslam Tarihçiliğinin Başlaması 

İslam öncesinde Araplarda ilmi anlamda olmasa da basit olarak tarih an-
layışınız varlığı kabul edilir. Bu tarih anlayışı komşu ülkelerle kurduğu dini, 
sosyal ve siyasi ilişkilerin getirisi olarak onların geçmişine dair anlatılarının 
öğrenilmesinden, kendi içinde barındırdığı ehl-i kitap kültürünün etkisinden 
kaynaklanmaktadır. Arapların tarih telakkisi soy bilgisi (neseb) ve Eyyamu’l-
Arap ile vuku bulmuştur.22 Eyyamu’l-Arap Cahiliye dönemi ve İslamiyet’in ilk 
zamanlarında Arap kabileleri arasında ortaya çıkan savaşlar için kullanılan 
bir kavramdır. Savaş anlamındaki yevm kelimesinin çoğulu olan eyyam23 keli-
mesi, Arap edebiyatında bu savaşlarda vuku bulan olayların nesir veya nazım 
halinde anlatılan kıssa türüne Eyyam adı verilir.24  Eyyam ve Neseb’i öğrenme 
isteğinin doğurduğu tarihe merak duyan İslam öncesi Arapları, başta ve ağır-
lıkla şifahi yöntemlerle olmak üzere nadiren de yazılı olarak öğrenmiş olduk-
ları tarihlerini yine aynı yöntemlerle sonraki nesillere aktarmışlardır.25 İslam’ın 
ilk dönemlerinde de Eyyamu’l Arap’ın aynı anlam ve mahiyette kullanılmaya 

20. Kasım Şulul, “Siyer Kelimesinin Dilbilim Açısından Tahlili ve Din İlimlerine Göre 
Tarifleri,” http://www.siyerinebi.com/tr/kas%C4%B1msulul/siyerkelimesi
21. Ahmet Yaman, “Siyer”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.37, s.316 http://
www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=370316&idno2=c370208#1
22. Şaban Öz, Siyere Giriş (Ankara: Ankara Okulları Yayınları, 2012), s. 11
23. Kasım Şulul, “Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne 
Dair”, Adnan Demircan (der.),  Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları ( İstanbul: Siyer 
Yayınları, 2014), s. 95
24. M. Hanefi Palabıyık, “Sözlü Gelenekten Tarihçiliğe Giriş”, Adnan Demircan (der.),  Bir 
Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları ( İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 48
25. Ünal Kılıç, “Hz. Peygamber’i Anlama ve Anlatmada Kaynak ve Araştırmaların Yeri ve 
Önemi”, Adnan Demircan (der.), Çağdaş Çalışmalar ve Oryantalistlerin Siyer’e Yaklaşımı 
( İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 104 
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devam ettiğini gazve ve seriyyelere dair anlatılanlardan anlamaktayız ve bu 
anlatılanlar İslam döneminin ilk Eyyamu’l-Arap’ın ilk örnekleri niteliğindedir. 
Eyyamın nakledilmesinde önemli bir role sahip olan Arap şiirini de şifahi tarih 
türleri arasında saymak gerekmektedir. Çünkü Cahiliye Devri’nde inançları 
ve düşünceleri kabileler arasındaki ilişkileri ve savaş barış durumlarını ifade 
etmede şiirin yadsınamaz bir rolü vardır.26

Diğer bir husus olan soy bilgisi denilen, bir nevi geçmişin bilgisi ola-
rak görülen neseb Arapların kabilecilik zihniyetinden ve kabile ecdadları 
ile övünülmesinden ötürü neseplerini öğrenmeye yönelmelerinden dolayı 
ortaya çıkmıştır.27 

İslam’ın gelişiyle tarihe bakış değişmiştir. Müslümanlar insanoğlunun 
geçmişini ve yaptıklarına dair genel bilgileri Kur’an’da kendine has meto-
duyla hazır olarak bulmuştur. İslam tarihçiliğinin İslami ilimlerde ana kay-
nak olan Kur’an olması hasebiyle vahyin başlaması ile başlamış olduğunu 
söylemek gayet aklidir fakat tüm alimler ve araştırmacılar İslam tarihçili-
ğinin hadislerle ve hadis rivayetiyle başladığı kabul görmektedir. Hadis 
rivayeti eyyam ve ahkam geleneğinin devamı olarak ilk dönem tarihçiliği 
dahilinde görüldüğünde İslam tarihçiliğinin ve siyerin, vahyin gelmesiyle ile 
başladığı görüşü tamamen kabul edilebilir olmaktadır.28 

1.3. Siyer Yazıcılığı

Tarih yazıcılığı siyer veya meğazi yazımı ile başlamıştır. Sahabe döne-
minde, Peygamberimiz hayattayken, hadislere ve siyere dair haberlerin bu-
lunduğu sahifelerin yazılmış olması bu görüşü destekleyici önemli bir delil 
mahiyetindedir.29 Nitekim Abdullah b. Amr b. El-As’ın (ö:65) yazmış olduğu 
“es-Sahîfetu’s-Sâdıka”da Hz. Peygamber’in siyer ve megâzîsine dair bazı 
hadisler bulunmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber’in İslam’a davet mektupları-
nı ve Medine’ye gelen bazı heyetlere dair bilgileri sahabenin bazıları derle-
mişlerdir.30 Vakidî, Ali b. El-Huseyn diyor ki “Bizler Kur’an’dan bir sureyi bil-

26. Sabri Hizmetli, İslam Tarihi İlk Dönemi (Ankara: Ankara Okulları Yayınları, 2011), s. 29
27. M. Hanefi Palabıyık, “Sözlü Gelenekten Tarihçiliğe Giriş”, Adnan Demircan (der.), Bir 
Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 50 
28. Palabıyık, “Sözlü Gelenekten Tarihçiliğe Giriş”, s. 52
29. Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri (Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 18
30. Mustafa Fayda, “Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları”, Adnan Demircan (der.) Bir 
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diğimiz gibi Peygamber’in gazvelerini bilirdik”31 şekilde nakleder. Bu rivayet 
siyerin bilmenin öneminin erken dönemlerde anlaşılıp gereken kıymetini 
gördüğünü gösterme noktasında önemlidir. 

Tarih yazıcılığının başlatan siyer ve megâzî yazıcılığının ortaya çıkma-
sında birçok unsur söz konusudur. Ama bunların en başında Resulullah’ın 
Kur’an’da güzel bir örnek tabiriyle model insan olması özelliğinin sonraki 
nesillere de aktarma isteği ve gayesidir. Ayrıca siyerin Kur’an’ı daha doğru 
anlama da ki önemini, Kur’an üzerinde çalışan Müslümanlar esbab’n nuzülü 
anlamada siyerin öneminden dolayı Kur’an’ın Peygamber hayatından bağım-
sız olarak ele alınamayacağı çok erken dönemlerde farkına varmış olmaları 
da onları siyer çalışmalarına yöneltmiştir.32 Sahabe Döneminde siyere ilgi du-
yulmakla beraber eğitimine de başlanmıştı. Bunun en önemli göstergesi Ibn 
Abbas (ö:32) siyere de ilgi duymakta ve ilim meclisinde günün bir bölümünü 
meğazi anlatmaya ayırırdı.33 Bunu Abdullah b. Utbe (ö:74) “İbn Abbas’ın der-
sine katılırdık. Gece boyunca bize meğazi anlatırdı” şeklinde ifade etmiştir.34 

Siyer yazıcılığının doğuşunu etkileyen diğer bir unsur hukuki ihtiyaçtır. 
Ömer b. Abdulaziz halife olunca Peygamberin ve Ömer b. Hattab’ın sada-
kalarla ilgili kaydını aramak üzere Medine’ye adam göndermesi hukuki me-
selelerde çözüm ihtiyacının siyasi güçleri de siyer araştırmalarına yönelttiği 
bakımından önemlidir. Emevi ve Abbasi halifeleri siyerle ilgilenen Urve gibi 
alimlere Peygamberimizin hayatına ve onun dini kadar siyasi bir lider olma-
sında etkiden dolayı uyguladığı kaidelere dair birçok soru yöneltmişlerdir. 
Nitekim Emevi ve Abbasi halifeleri genelde tarihe özelde siyer yazıcılığına 
teşvik ederek gelişmesine önemli derece de katkı sağlamışlardır.35 

Siyasi ve mezhebi çekişmelerdeki kişilerin bazıları ne kadar kötü niyet-
li bir yaklaşımla Peygamberimizin siyerini ve hadislerini kendi görüşlerini 
haklı çıkarmak maksadıyla bir dayanak aramak için inceleseler de siyer 
yazılıcığı ve metodolojisinin gelişmesindeki olumlu etkileri olduğu gözden 

Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 14
31. M. Tufeyl Umeruddin, “Siyer-i Nebi’ye Yeni Bir Bakış”, İsmail Lütfi Çakan (ed.), Sün-
netin Dindeki Yeri (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), s. 560
32. Fayda, “Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları”, s. 19
33. Fayda, “Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları”, s. 21
34. Umeruddin, “Siyer-i Nebi’ye Yeni Bİr Bakış”, s. 559
35. Öz, Siyere Giriş, s. 13
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kaçırılamaz.36 Sahabe döneminde yeni Müslüman olanlar veya çocuklar 
babalarına Hz. Peygamber’in kişiliğine, hayatına ve savaşlarına dair soru-
lar sorması siyer ve megâzî çalışmalarına teşvik etmiştir. Bu saymış oldu-
ğumuz sebeplerden ötürü 1400 yıllık Peygamberimizin hayatına dair olan 
siyer çalışmalarının temeli atılmış oldu.

1.4. Siyer Kaynakları ve İlk Siyer Müellifleri 

Siyer ilmine dair yapılan çalışmalarda doğruluğundan şüphe duyulmayan 
tek kaynak olan Kur’an başvurulan ilk kaynak olmuştur. Siyer ve meğazi dola-
yısıyla tarih çalışmalarının asıl ana kaynağı Kur’an olarak alınmadığı takdirde 
peygamber tasavvurunda, tanıtımında büyük yanlışlıkların yapılmasına neden 
olacağından peygamberin hayatına, kişiliğine, yaşadığı döneme, yaşadıklarına 
dair malumatlar için ilk olarak beşeri hiç bir kanaatin bulunmadığı Kur’an’a, 
daha sonra hadislere ve diğer tarihi gerçekliği bulunan kaynaklara başvurul-
muştur. Hadisler, siyer ve meğazi çalışmalarının diğer bir ifadeyle tarih kitap-
larının temel değişmez ilk kaynak olan Kur’an’dan sonraki ikinci kaynağıdır.37 
Siyer ilminin bu iki kaynak doğrultusunda çalışmasının yanı sıra sahabeler 
tarafından Peygamberimiz hayattayken yahut hemen vefatından sonra belli 
bir konu hakkında rivayetlerin oluşturduğu sahifeler yada risaleler, tarih yazıcı-
lığında büyük öneme sahip resmi ve yahut gayri resmi vesikalar, İslam öncesi 
Araplarının tarih anlayışlarını nakletme yollarından en önemlisi olan şiirler ve 
şifahi kaynaklar da başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır.38  

Bölgeden bölgeye siyer yazıcılığının değişmemesinden dolayı bölgesel 
ekollerden bahsetmek yanlış olurken bunun yerine dönemlere ayırarak İslam 
Tarih yazıcılığındaki gelişimini görmenin kolaylaşacağı fikrinden ötürü bu dö-
nemlerin tamamen ayrı olmayıp eş zamanlı geliştiği unsuru unutulmaksızın; 
Ka’bu’l Ahbâr (ö:32), Abdullah b. Selâm (ö:43), Vehb b. Münebbih (ö:114?) 
alimlerinin yetiştiği başlangıç dönemi, fıkıhı, hadisi, Arap şiirini ve sünneti bil-
mesinin yanı sıra meğâzî konusunda halifelerin alimlerin yazılı olarak veya 
şifahi olarak danıştıkları bir alim ve onun rivayet edilen mektupları Peygam-
berin siretine dair bize ulaşan en eski ve en güvenilir metinlerden olduğu 

36. Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, s. 19
37. Ahmet Yücel, “Hadis İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslami İlimlerle İlişkisi”, İlyas Çe-
lebi (ed.), İslami İlimlerde Metodoloji- Temel İslam İlimlerin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle 
Olan İlişkileri (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014), s. 265
38. Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, s. 30-50
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kabul edildiği39 Urve b. Zübeyr (ö:94), Ebân b. Osman gibi siyer alimlerinin 
Hz. Peygamber’in hayatından bazı bölümleri veya belli bir raviye ait rivayetleri 
konu alan risaleler ve sahifeler oluşturduğu risaleler dönemi, siyere dair mal-
zemeyi hadisten alıp tarih bağlamında sıralayan40 ve “Siyer İlmi dünya ve 
ahiret ilmidir”41 sözü ile siretin genişliğini ve sireti öğrenmenin her iki dünya-
da olan faydasını vurgulayan Zühri (ö:124) gibi alimlerin bu risalelerde dağı-
nık halde bulunan siyer malzemelerini topladığı cem’ dönemi, siyer ilminin en 
eski kaynaklarından olan Ibn İshak (ö:151), Vâkidi (ö:207) gibi alimlerin belli 
bir kronoloji dahilinde ilk özgün siyer eserlerini yazdığı tasnif-telif dönemi, Ibn 
Hişam’ın (ö:218) bir önce dönemde telif edilen eserlerin bazı rivayetler ekle-
nerek, tenkitlerini ve yorumlarını ekleyip naklettiği klasik nakil dönemi ve son 
olarak Ibn Sa’d (ö:230) ile başlayan önceki eserlerin karşılaştırma yapılarak 
aktarıldığı karşılaştırmalı nakil dönemi başlıkları altında siyer yazıcılığının ge-
lişimi ve müellifleri incelenmektedir.42  

1.5. Siyer, Tarih ve Hadis

Siyer ilminin tarihin yada hadis ilminin bir bölümü olarak görülmesinden 
ötürü mahiyetini  daha net kavramak için hadis ve tarih ilimleri ile olan yakın 
ilişkisinin kısa ve öz şekilde incelenmesi gerekir. İslami İlimler İslam Peygam-
beri Hz. Muhammed’in hayatını, sözlerini ve fiillerini farklı bakış açılarıyla ele 
almıştır. Bütün İslami İlimlerin değişmez kaynakları olan Kur’an ve hadislerin 
siyer ilminin iki temel ana kaynağı olduğundan bu iki kaynağın yorumlanma-
sında diğer İslami ilimlerin karşılaştığı sorunlarla siyer yazıcılığı da yüzleşmek 
zorundadır ve bu sebeple hadis, fıkıh, tefsir gibi diğer İslami ilimlerle çok sıkı 
ilişki içindedir. Bu ilişkilerin bağlamında siyer ilmini şer’î ilimlerle çok sıkı bağı 
olan ve normatif yönü bulunan bir tarih yazıcılığı43 olarak yeniden tanımla-
mak yanlış olmayacaktır. Fakat siyer yazıcılığının tarih yazıcılığı olarak algılan-
ması Hz. Peygamber’in tarihsel bir şahsiyet konumunda görülüp tarihselleş-
tirilmesi tehlikesiyle karşılaşılmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden siyer 
çalışması yapanların tarihçilik alanında bilgili olması yeterli olmadığı aynı za-
manda diğer İslami ilimlerine dair bilgi ve formasyon sahibi olması ve doğru 

39. Fayda, “Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları”, s.18,19
40. Fayda, “Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları”, s. 21
41. Umeruddin, “Siyer-i Nebi’ye Yeni Bir Bakış”, s. 557
42. Öz, Siyer’e Giriş, s.18,19
43. Salahattin Polat, “Siyer’in Neliği Bağlamında Siyer Yazıcılığının Sorunları”, Adnan De-
mircan (der.), Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 27
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bir peygamber tasavvuru verebilmesi için kullandığı tarihi malzemeleri ciddi 
bir şekilde eleştiri süzgecinden geçirmesi gerekmektedir.44 

Siyer belirttiğimiz gibi doğrudan Peygamber’in hayatı ile hadis ilmi ise onun 
sözleri ve fiilleri ile ilgilenmektedir. Hadis kitaplarının “megâzî”, “siyer”, “me-
nakıb”, “menakıbu’l-ensar”,“Enbiya”,“Kısasu’l-Enbiya”,“Fezailü’s-sahabe”, “ki-
tabü’l-cemel” adlı bölümler doğrudan ve diğer bölümler de azımsanmayacak 
sayıda siyerle alakalı bilgiler ihtiva etmektedir. El-Buhâri’nin Sahih’inde en bü-
yük bölümü bi’set öncesi ve sonrası Peygamber’in hayatına ayırdığı dahilinde 
sayısı yüzleri binleri bulan sirete dair hadisler bulunmaktadır ve bu hadisle-
ri kitâbu’l Cihâd, Kitâbu’l Megazî, Kitâbu’l Fedâil gibi çeşitli bölümler altında 
sunmaktadır.45 Hadis literatürü siyer ilmine Arapların adap, görgü, yeme-içme, 
evlilik gibi sosyal hayata dair geleneklerinin belirlenmesi, sahabelere dair de-
taylı bilgiler verme, tarih alanlarında bulunmayan bazı nüansların belirlenmesi, 
hukuki uygulamalarının tarihi kökenlerinin tespiti, ekonomik ve dini hayata dair 
Peygamber’in uygulamalarının bilinmesi, günümüze ulaşmamış siyer müellif-
lerinin nakillerinin belirlenmesi, Peygamber anlayışındaki yanlış algılamaların 
belirlenmesi gibi birçok alanda kaynaklık etmektedir.46

Hadis kitaplarındaki bu bilgiler bir tarihçi bakış açısı ve metodolojisi ile değil 
hadisçi bakış açısıyla incelenmiştir. Bu sebepten siyere ve tarihe dair bu bilgiler 
kronolojik ve metinsel bir bütünlük içinde derlenmemiştir.47 Tarihçi bakışıyla 
bu kabul edilemezdir çünkü tarihçi haberi bütünlük dahilinde sebep-sonuç iliş-
kisine dayalı nakleder ve olayları kendi bütünlüğü içinde değerlendirir.  

Her iki ilim de geçmişe dair haberleri rivayetleri kaynak olarak kullanmak-
ta lakin bunu farklı usul ve metot izleyerek gerçekleştirmektedir. Bu sebeple 
usul açısından ortak bir metodolojiye sahip değildirler.48 Zira hadis alimleri 
kendilerine belirli güvenilir isnadla gelen bu rivayetleri herhangi bir değişime 
uğratmadan nakletmeyi görev bilmişlerdir ve rivayetleri nakletmede gayet ti-
tiz davranmışlar özellikle hadis uydurmacılığının başlamasından sonra hadi-
sin kaynağını diğer bir deyişle isnadını belirterek nakletmeye çok daha fazla 

44. Polat, “Siyer’in Neliği Bağlamında Siyer Yazıcılığının Sorunları”, s. 28
45. Umeruddin, “Siyer-i Nebi’ye Yeni Bir Bakış”, s. 563
46. Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, s. 33
47. Yücel, “Hadis İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslami İlimlerle İlişkisi”, s. 266
48. Öz, Siyer’e Giriş, s. 13
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önem vermişlerdir.49 Hadis ilmi sünnetin yazılı ve sözlü ifadesi olan hadislerin 
sahih olup olmadığıyla ilgilenir.50 Oysaki tarihçinin amacı tarihi bir olay hak-
kında birçok anlatımı derleyerek okuyucuyu bilgilendirmektir51 siyer ilmi ise 
bu rivayetlerle bütünsel ve kronolojik düzlemde bir hayat hikayesi inşa etme 
amacıyla ilgilenmiştir ve bu sebeple isnadı belirtme zorunluluğu duymamış ve 
hadisçi zayıf ravilerden hadis nakletmeyi sakıncalı görürken tarihçinin bunda 
bir sakınca görmemiştir, nitekim ilk siyer ve İslam tarihi müelliflerinden olan 
İbn İshak eserinde Cahiliye çağına dair bilgi verdiği bölümde ve başka bazı 
bölümlerde sened belirtmemiştir. Ayrıca Yahudi, Hıristiyan ve Mecusilerden 
ve onların kitaplarından nakillerde bulunmuştur. Oysaki siyer ilmi hadislerin 
yanında tarihçinin kullandığı her türlü veriyi belli eleştiri ve kriterlerden geçi-
rerek kullanır bu açıdan bakıldığında siyer ilmi kaynak kullanımı açısından da 
hadis ilminden ayrılır. Lakin bu iki ilmin ilmi çalışmalardaki amaçlarının, temel 
ortak kaynakları haricindeki kaynaklarının ve rivayetleri malzeme olarak ele 
alırken farklı usul ve yöntem kullanmalarında farklılık olsa da bu tamamen 
birbirinden farklı iki ilim oldukları anlamına gelmemektedir. 

Siyer ve Hadis ilimlerinin gayeleri, kullandıkları yöntemleri ve metotları 
farklı olsa da ortak malzeme fazla olması hasebiyle hem konular kesişmek-
te hem de her iki ilim ortak kaynak şahıslara sahip olmaktadır. Urve b. Zü-
beyr (ö. 94/713), Âsım b. Ömer b. Katâde (ö. 120/737), İbn Şihâb ez-Zührî 
(ö. 124/741), İbn İshak (ö. 151/768) gibi ilk siyer ve meğazi ilmiyle ilgilenen 
ve siyer alanında kaynak olan alimlere baktığımızda aynı zamanda hadis 
nakleden isnadlarda yer alan tanınmış hadis alimleriydiler.52 Her iki ilmin 
ortak kaynaklara ve konulara sahip olması siyerin başlangıçta Hadis ilminin 
bir şubesi olduğu görüşüne delil mahiyetinde görülmüşse de53 her iki ilmin 
aynı dönemlerde geliştiği kabul görmüştür.54 Nitekim sahabe döneminde 
Peygamber hayattayken bile Eyyam edebiyat geleneğinin devamı niteliğin-
de olan kıssacılar başta savaşlar olmak üzere Peygamberin hayatına dair 
bazı haberleri nakletmişlerdir ve bu da siyer yazıcılığının erken dönemlerde 

49. Bünyamin Erul, “Siret ve Tarih Kitaplarının Hadis İlmi İle İlgisi”, Adnan Demircan 
(der.), Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 160
50. Polat, “Siyer’in Neliği Bağlamında Siyer Yazıcılığının Sorunları”, s. 24
51. Erul, “Siret ve Tarih Kitaplarının Hadis İlmi İle İlgisi”, s. 164
52. Yücel, “Hadis İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslami İlimlerle İlişkisi”, s. 266
53. Öz, Siyere Giriş, s.13, bkz. Sabri Hizmetli, İslam Tarihi İlk Dönemi (Ankara: Ankara 
Okulları Yayınları, 2011), s. 36
54. Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, s. 30 
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başlamasına etki etmiştir.            

2. Siyer İlmi ile Kur’an-ı Kerim Arasındaki Muhtelif İlişki

2.1. Kur’an’ın Siyer İlmine Kaynak Oluşu 

Bütün İslami İlimlerin temel kaynağı İslam’ın ana kaynağı olması hase-
biyle Kur’an’dır. Kur’an sadece Kur’an ile direkt alakalı olan tefsir ve kıraat 
ilimlerinin değil, hadis, fıkıh, tasavvuf, İslam felsefesi ve kelam gibi ilimlerin 
de ilk ve temel kaynağı olmuştur.55 Çünkü Kur’an bütün bu ilimlerle ilgili 
esas bilgileri ve hükümleri ihtiva etmektedir. Genelde tarihî hadiseler, geçmi-
şe dair bilgiler, eski medeniyetlere, kavimlere, devletlere ve önceki peygam-
berlere dair bilgiler ihtiva etmesinden dolayı başta İslam Tarihi olmak üzere, 
dinler ve medeniyetler tarihi, sosyal tarih, dünya tarihi gibi tarih ilimlerinin, 
özelde Kur’an’ın muhatabı Hz. Muhammed (s.a.v) hayatı hakkında en fazla 
bilgi verilen peygamber olarak, Onun soyuna, çocukluğuna, ahlaki faziletleri-
ne, aile hayatına, Mekke müşriklerinin Ona ve ashabına yaptığı kötülüklere, 
Onun ve Müslümanların sabrına, Medine’ye Hicrete, cihad emriyle başlayan 
mukaddes savaşlara,56 düşünce yapısına, kimsenin bilemeyeceği içsel duy-
gularına dair ve birçok konu hakkında bilgi ihtiva etmesinden ötürü Siyer 
ilminin değişmez temel kaynağıdır. Sîretü’n Nebi konusundaki ayetlerin sa-
yısı azımsanmayacak derecede fazladır ve bundan mutevellid sîretü’n Nebi 
Kur’an’da anlatılan ana konulardan biri olarak da ilk kaynaktır.  

Hz. Peygamber’i en iyi öğrenebileceğimiz kaynak Kur’an’dır. Peygam-
ber’i tanıtan her türlü beşeri yaklaşımdan uzak güvenilirliği tartışılmaz, en 
tarafsız objektif ve en sahih kaynak olarak siyer çalışmasının ana çerçevesi 
olan Hz. Peygamber’in tasavvurunu en doğru şekilde Kur’an’dan çıkartıla-
bilir. Aksi halde Kur’an başvurulan ilk kaynak olmadığı takdirde karşımızda 
Kur’an’ın anlattığı Hz. Muhammed’den çok uzak yanlış bir tasavvurla kar-
şılaşırız. Bu demek değildir ki, Kur’an’dan başka hiçbir kaynaktan yararla-
nılmasın, onun siretine dair detaylı bilgiye ulaşmak için ikinci olarak hadis-
lere daha sonra da diğer tarihi kaynaklara başvurulabilir ama diğer beşeri 
kaynaklardan alınan bilgilerin Kur’an’da verilen Peygamber tasavvuruyla 

55. Adem Apak, “Siyere Kaynaklığı Açısından Kur’an’ın Değeri ve Önemi”, Adnan 
Demircan (der.), Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), 
s. 146
56. İsmail Yiğit, “Kur’an ve Siretü’n-Nebi”, Adnan Demircan (der.) Bir Bİlim Olarak Siyer 
ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 135



  131 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

çelişmediğine dikkat edilmesi koşuluyla. Kur’an’ı Peygamber’in aracılığına 
başvurmadan anlamaya çalışmak nasıl Kur’an’ı yanlış anlamaya yol açıyor-
sa, Hz. Peygamber’i Kur’an’ın kılavuzluk ve aracılığına başvurmadan anla-
maya çalışmak da Hz. Peygamber’i yanlış anlamaya yol açar.57    

Kur’an’a zıt olan bir peygamber tasavvuru ortaya çıkması halinde yada 
peygamber anlayışımızdaki yanlış bir tutum olması Hz. Peygamber’i yaşam 
modeli olarak almayı imkansız hale getirebileceğinden din algımızı da dini 
yaşayışımızı da kökten negatif bir şekilde sarsar. Nitekim Kur’an’da ana 
hatlarıyla peygambere dair en hakiki en güvenilir bilgiler var olmasına ve 
peygamberden ve sahabeden rivayet edilen sahih hadislerde Ona ve si-
retine dair birçok bilgi mevcut olmasına rağmen Ona dair birçok rivayet 
uydurulmuş ve yanlış tasavvurlar ortaya çıkmıştır. Bu peygamber tasavvu-
rundaki bozuk düşüncenin din algısına zararına en iyi örnek İslam’ın ilk 
döneminde gerçekleşmiştir, Allah son dini ve Kuranı tebliğ için peygamber 
olarak Hz. Muhammed seçmiş ve beşeri özellikleri her insan gibi ölümlü 
olduğu Kuran’da belirtilmiştir58 neden melekten bir peygamber olama-
yacağını açıklamış olmasına rağmen59 Mekkeliler bir insanın peygamber 
oluşunu kabul etmemiş neden bir melek değil diye itiraz edip inkara yönel-
mişlerdir.60 Baktığımızda Kuran’da birçok ayette ve hadislerde peygamber 
insan olarak tanıtılırken insanın peygamber tasavvurunda, insani vasıfları 
yok sayılarak insanüstü olarak tasvir edilerek Kur’an’da yaşayan bir model 
olarak gösterilen peygamber erişilemez bir efsane olarak tasavvur edilebi-
liyor. Kur’an’daki peygamber tasavvurundan uzak bir tasavvur ortaya çıkar-
masının kötü niyetli veya Kurandaki peygamber anlatımına zarar verdiğini 
fark etmeksizin yapılan iyi niyetli nedenler şu şekilde sıralanabilir: 

Hz. Peygamberi yüceltme arzusu ile bir çok rivayette, Kuran’da Hz. 
Adem’in yaratılan ilk insan oluşu61 ve Hz Muhammed’in (s.a.v) gönderilen 
son peygamber olduğu62 gayet açık ve net şekilde belirtilmesine rağmen 
Peygamber kainatın yaratılış sebebi olarak tanıtılmış63, farklı kültürlerin 

57. Apak, “Siyere Kaynaklığı Açısından Kur’an’ın Değeri ve Önemi”, s. 149
58. 93/Duha: 6-8, 
59. 17/İsra: 95
60. 17/İsra: 94, 25/Furkan: 21 
61. 2/Bakara: 30
62. 33/Ahzab: 40
63. Bünyamin Erul, Siret Tedkikleri (Ankara: Otto Yayınları, 2013), s. 56-59
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etkisi olarak Hz. Peygamber’in Allah’ın nurundan yaratıldığı tasavvuru ileri 
sürülmüştür.64 

Peygamber’in adını kullanarak çıkarlar sağlamaya çalışma amacıyla bir 
çok rivayette, Peygamberimizin vefatından önce dünya hayatından tama-
men uzaklaşıp ibadete yöneldiği vurgulanmış, halkın gözünde mevki sa-
hibi olmak isteyenler O’nun vefatını gözyaşları içinde dramatik hikayelere 
dönüştürmüş, üretilen mahsullere ilgi çekerek satmak için bu yiyeceklerin 
peygamber ve sahabe tarafından övüldüğü uydurulmuştur.65 

Bu uydurma rivayetlerle Kuran’da ve Peygamberimizin de vurguladığı be-
şer peygamber anlayışından uzaklaşılmış ve birçok yanlış peygamber tasav-
vuru ortaya atılmış ve eserlere konu olmuştur. Tanrılaşan ve de sıradanlaşan 
peygamber anlayışlarının kul peygamber anlayışını arka planda bırakması 
gibi bir durum tehlikelidir. Oysaki Peygamberimiz “Hıristiyanların Meryem 
oğlu İsa’yı aşırı yücelttikleri gibi siz de beni aşırı yüceltmeyin. Ben, sadece ve 
sadece bir kulum. O halde ‘Allah’ın kulu ve elçisi deyin.”66 hadisi onun kul-
rasul olduğunu tanrılaştırmaya varan yüceltmenin yanlışlığını vurgulamıştır. 

 Belirttiğimiz bu sebeplerden ötürü siret eserlerinin ana çerçevesini 
belirleyen peygamber tasavvurunun kaynağı dayanağı kati sûretle Kur’an 
olmalıdır. Kur’an’ın gösterdiği yolu takip eden Kur’an merkezli siyer eser-
lerinin Kur’an’da tanıtılan peygamberi sunabilir ve sonuç olarak yukarda 
bahsi geçen sebepler sonucu ortaya çıkan peygamber anlayışındaki kalıp-
laşan yanlış düşünceler temizlenerek Müslümanların ve bütün insanların 
zihninde güvenilir ve doğru bir Kur’an peygamberi tasavvuruna ulaşmak 
siret eserleri ile mümkün olacaktır. 

Siyer müelliflerinin eserleri genelde klasik siret kitaplarına ve rivayetlere 
dayandırılmış Kur’an bu bilgilere bağdaştırıcı olarak delil mahiyetinde ele 
alınmıştır.67 Özellikle siret alanında en önemli kaynaklardan birinin müellifi 
olan İbn Hişam (ö:218) naklettiği birçok rivayetle ilgili Kur’an ayetlerini delil 

64. Erul, Siret Tedkikleri, s. 59-60
65. Erul, Siret Tedkikleri, s. 64-68
66. Mustafa İslamoğlu, “Peygamber Tasavvurumuz”, http://www.kuranihayat.com/con-
tent/peygamber-tasavvurumuz-mustafa-islamo%C4%9Flu-0
67. Adem Apak, “Siyere Kaynaklığı Açısından Kur’an’ın Değeri ve Önemi”, Adnan Demir-
can (der.), Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s. 154
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olarak göstermiştir.68 

2.2. Kur’an’ı Anlamada Siyer İlminin Katkısı

Müslümanların Kur’an ışığının altında Peygamberin rehberliği ile hak 
yolunda ilerleyebilmeleri için vahyin ilk muhatapları olan Hz. Muhammed’in 
(s.a.v) ve sahabe neslinin Kur’an’ı nasıl anladıkları ve uyguladıkları çok bü-
yük önem arz etmektedir. Nitekim onlar kendine yönelik hitap eden Kur’an’ı 
doğru anlamaya çalışmışlar ve hayatlarını yaşama kaidelerini bu Kur’an an-
layışı üzerine inşa etmişlerdir.69 Allah ile beşer-peygamber arasında gerçek-
leşen vahiyin anlaşılamayan ve yahut açık olmayan kısımları Peygamber’e 
soruluyor ve anlama sorununda ki bu problem gideriliyordu. Günümüze 
ulaşmış baştan sona Kura’an-ı tefsir eden ilk eserin müellifi Mukatil b. Su-
leyman (ö:150) Kur’an ile muhataplar arasındaki ilişkiye çok önem vermiş 
ve tefsirini Kur’an’ın her ayetini muhatap ilişkisi kurarak ayetlerin anlamını 
daha açık kılmak amacıyla oluşturmuştur.70 Ve eğer indiği dönemin tecrü-
belerinden bağımsız olarak başka bir yöntemle bakılırsa sözlerin boşlukta 
kalacağını düşünür.71 Nitekim ayetlerin indiği anda muhataplar tarafından 
nasıl anlaşıldığını belirlemek tefsirin ilk temel amacıdır.72     

Onun vefatıyla vahiy kesilmiştir. Ama vahyin geldiği ortamı ve ayetin iniş 
sebebini kavrama da ve Kur’an’ı bu tarihsel bağlamda anlamlandırmayı 
sağlamada onun sireti bize miras kalmıştır. Hz. Peygamber’in hayatı İslam 
prensip ve hükümlerini tümünü barındıran canlı ve somut bir örnektir. Bu 
sebeple onun siretini bilmek İslami ilimlere de büyük katkı sağlar. Nitekim 
bütün İslami İlimler birbirinden bağımsız olmamakla beraber birinde bilgi 
sahibi olmadan herhangi bir İslami ilim alanında tam anlamıyla konuya bü-
tünsel bakış ve anlayış sağlanmış olmayacaktır. Tarihe baktığımızda Müslü-
man birçok alim diğer İslami ilimlerle ilgilenmeksizin tek bir alanda çalışma 

68. İzzet Derveze, “Kur’an Işığında Siret Yazma Gereği”, Kur’an’a Göre Hz. Muham-
med’in Hayatı, çev. Mehmet Yolcu (İstanbul: Yöneliş Yayınları), c.II, s. 11
69. Mehmet Mahfuz Söylemez, “Kur’an’ın Anlaşılmasında Tarihin Etkisi”, M. Mahfuz 
Söylemez (ed.), Kur’an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi (Ankara: Anka-
ra Okulları Yayınları, 2013), s. 69
70. Halis Albayrak, “Mukatil b. Suleyman’ın Tefsirinde Söz-Muhatap-Anlam İlişkisi”,  M. 
Mahfuz Söylemez (ed.), Kur’an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi (Anka-
ra: Ankara Okulları Yayınları, 2013), s. 85
71. Albayrak, “Mukatil b. Suleyman’ın Tefsirinde Söz-Muhatap-Anlam İlişkisi”, s. 104
72. Albayrak, “Mukatil b. Suleyman’ın Tefsirinde Söz-Muhatap-Anlam İlişkisi”, s. 87 
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yürütmemiştir. Ibn Abbas sadece tefsirle ilgilenmemiş, aynı zamanda fıkıh, 
hadis, siyer ilimleriyle de ilgilenmiş ve özellikle tefsir ve fıkıh alanlarında 
büyük bir alim olarak adını tarihe yazdırmıştır.73 Tefsir yazabilmek için siyer, 
hadis, fıkıh bilgilerine ama özellikle Kur’an ayetlerinin nasıl bir topluma ve 
ortama hangi koşullarda indiğini anlamak için sebeb nuzül’un kavranma-
sında siyeri bilmenin çok büyük önemi olduğu aşikardır. Şayet Ibnu Dakîki’l-
îd “Nüzul sebebinin bilinmesi, Kur’an’ın manasını anlama da en kuvvetli 
yoldur” diyerek ayetleri kavrama da iniş sebebinin bilinmesinin önemini 
vurgulamıştır.74 Çünkü baktığımızda ayetlerin çoğu Onun başından geçen 
ve bulunduğu ortamda gerçekleşen hadiseler dolayısıyla inmiştir. Bunun 
farkında olan ashab ve tabiin müfessirleri, Kur’an’ı özellikle nüzul sebep-
leri ile tefsir etmişlerdir. Ibn Abbas’ın talebesi olan ilk müfessirlerden olan 
Mücâhid ibn Cebir’in (ö:104) “Ibn Abbas’ın huzurunda, her ayetin neden ve 
hangi şartlar altında nüzul olduğunu sormak için durmak kaydıyla Kuran’ı 
üç defa okudum”75 sözü verilen önemi göstermektedir.    

Kur’an’ın doğru olarak anlaşılmasında başvurulan en zengin kaynak 
Onun siretidir. Ayetlerin indiği ortamı bir bütün olarak resmetme çabası için-
de olan ilk siyer kaynakları nüzül sebebleri alanının da ilk kaynakları olarak 
görülmüştür. Özellikle siyerin ilk kaynaklardan biri olan İbn İshak’ın es-Sîre-
tü’n-Nebeviyye’ûm nüzul sebepleri ilminin ilk kaynağı olarak değerlendirilir.76   

Nüzul sebeplerinin ve vahyin nasıl bir ortama geldiği tarihsel bağlamda 
bilinmesinin diğer önemli nedeni Hz. Peygamber’in vefatından sonra siyasi 
merkezli nedenlerle ortaya çıkan fırkaların fikirlerini haklı çıkarmak için ayet-
leri nüzul sebebinden kopararak, anlatmak istediği mesajdan alakası olma-
yan başka bir konuda delil olarak öne sürmeleridir. Bu fırkalar farklı Kur’an 
tasavvuru oluşturup Kur’an’ın vermek istediği anlamı mesajı farklı yorumla-
mışlardır. Osman ibn Maz’un ve Amr ibn Ma’dikereb “İnanıp iyi iş yapanlara... 

73. Ahmet Bulut, “Abdullah b.Abbas’ın Şahsiyeti ve İlmi Faaliyetleri”, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2:2 (1987), s. 219, http://isamveri.org/pdfdrg/
D00193/1987_2/1987_2_BULUTA.pdf
74. Celaleddin Es-Suyuti, El-İtkan Fî Ulûmi’l Kur’an-Kur’an İlimleri Ansiklopedisi-, çev. 
Sakıp Yıldız & Hüseyin Avni Çelik (İstanbul: Hikmet Neşriyat, 1987), c.I, s. 59
75. Gregor Schoeler, The Genesis of Literature in Islam: From the Aural to the Read 
(Cairo: The American University in Cairo Press, 2008), s. 45 
76. İsmail Yiğit, “Kur’an ve Siretü’n-Nebi”, Adnan Demircan (der.), Bir Bilim Olarak Siyer 
ve Kaynakları (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), s.139,140
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Önce yediklerinden ötürü bir günah yoktur”77 ayetinden içkinin haram edil-
mesinden sonra bazıların Allah yolunda savaşıp ölenlerin haram edilen içki-
yi içtikleri ve hallerinin ne olacağı sorusu üzerine indiğini bilmediklerinden, 
içkinin mübah olduğu yorumunu yapmış olmaları sebeb-i nüzulü bilmemenin 
ayetin verdiği mesajı anlama da büyük bir yanlışlığa düşürdüğünü gösteren 
örneklerden biridir.78 Sebebi nüzulü siyer ilminden faydalanarak ayetin hangi 
durumda indirildiği ve vermek istediği anlamı bu bağlam doğrultusunda çı-
karılması doğru bir Kur’an anlayışını sağlayacaktır. Nitekim hem Hz. Peygam-
ber’in siretine başvurulmadan Kur’an anlamaya çalışmak hem de Kur’an’a 
başvurulmadan sireti anlamaya çalışmak büyük yanlışlara sebebiyet verip 
İslam’ın özünü kavramayı imkansızlaştırır. Mevdudî bu gerçeği şu şekilde 
dile getirir: “Her zaman olduğu gibi, bugün de insan İslam’ın idrâkına ancak 
Kur’an’ı Kerim’i Hz. Muhammed, Hz. Muhammed’i de Kur’an’ı Kerim vasıta-
sıyla kavrayarak varabilir. Her ikisini birbirinin yardımıyla anlayabilen kimse 
İslam’ı da anlayabilmiş demektir. Aksi takdirde ne din anlaşılabilir, ne de doğ-
ru yol bulunabilir. Üstelik, hem Kur’an’ı Kerim hem Hz. Muhammed’in vazife-
si aynı olup, aynı amacı taşıdıkları için, onları gerçek anlamda kavramamız, 
ancak o vazife ve amacı anlama derecesine bağlıdır. Bu gerçek unutulduğu 
takdirde Kur’an’ı Kerim yalnız sözler yığını ve siret’i mübarek de sadece bir 
hayat hikayesi ve olaylar zincirinden ibaret kalır.”79

Kur’an’ı anlayabilmek için, iniş biçimi, iniş koşulu, ilk muhatapların sos-
yal ekonomik durumları, dini yaşamları konuları hakkında malumat sahibi 
olarak Kur’an’ın indiği dönemin resmini çizmek gerekmektedir.80 Bu durum 
onu tarihe hapsetmek olarak değil tarihüstü bir metin olan Kur’an’ın ilk mu-
hatapların yaşadığı belli durumlara hitaben ayet ayet inerek bu hadiseler 
aracılığıyla mesajını bütün insanoğluna ilettiği ve Kur’an’ın sadece Arap-
ça söz veya kelime bilgisinden anlaşılamayacağı gerçeğinin farkına varmış 
olarak ayetleri siyer ilminin sunduğu malumat çerçevesinde anlamaya ça-

77. 5/Mâide: 93
78. Celaleddin Es-Suyuti, El-İtkan Fî Ulûmi’l Kur’an-Kur’an İlimleri Aksiklopedisi-, çev. 
Sâkıp Yıldız & Hüseyin Avni Çelik (İstanbul: Hikmet Neşriyat, 1987), c.I, s. 60
79. Seyyid Ebûl Alâ Mevdûdi,Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in 
Hayatı, çev. Ahmed Asrar (İstanbul: Pınar Yayınları, 1985), c.I, s. 20
80. Mehmet Mahfuz Söylemez, “Kur’an’ın Anlaşılmasında Tarihin Etkisi”, M. Mahfuz 
Söylemez (ed.), Kur’an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi (Ankara: Anka-
ra Okulları Yayınları, 2013), s.72
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lışmak olarak görülmelidir.81 Aksi halde metin merkezli olarak okumak 
ayetleri anlama da ve Kur’an’ın verdiği mesajı kavrama da soruna neden 
olacaktır.82 Mesela, Kureyş kabilesine deliller sunarak Allah’a kulluk etme-
leri istenen Kureyş suresine metin merkezli bakılırsa kureyş kelimesinin bir 
kabilenin adı olduğu bilinmeksizin köpek balığı anlamına geldiği düşünüle-
rek ayetin vermek istediği anlamdan çok uzak anlam yüklenmiş olurdu.83 
Genelde İslam Tarihi olmak üzere özelde siyer ilminde Kureyş kabilesinde 
Peygamber’in soy bölümünde bahsedilmektedir. Bu bilgiye sahip olmak 
ayetin doğru olarak anlaşılmasında önem arz eder. 

Kureyş kabilesine mensup bir yetim olduğundan gençlik yıllarına, 25 
yaşında Hz. Hatice ile evlenmesi, Peygamber olduktan sonra Mekkeli müş-
riklerin Müslümanlara yaptığı eziyete kadar teferruat sadece siyer kaynak-
larında toplanmış bulunmaktadır ve müfessirler ayetleri tefsir etmede bu 
bilgileri kullanmışlardır.84 Nitekim Medine döneminde de Resulullah’ın ev-
liliklerine, aile ilişkilerine, ifk gibi bazı konulara ve gazvelere dair malumat 
için siyer kaynaklarından faydalanılmıştır.85 

2.3. Siyer İlminin Kur’an’ı Yaşamadaki Katkısı

 Onlardan biri olarak insanlara Allah’ın ayetlerini okuyan onları kötülük-
lerden temizleyen onlara Kuran’ı ve hikmeti öğreten bir peygamber, hakka 
bir şahid, hem müjdeci hem aynı zamanda uyarıcı, hakka çağıran bir davetçi, 
nurlar saçan bir ışık olarak tasvir edilen Allah’ın elçisi ve nebilerin sonuncu-
su86 Hz. Peygamber’i insanlığa göndererek Allah’ın müminlere büyük bir lü-
tufta bulunmuş ve onu insanlara rahmet olarak göndermiş olduğu Kuran’da 
apaçık olarak ifade edilmiştir.87 Lutüf ve rahmet olarak gönderilmesinin vur-
gusundan ötürü özellikle “güzel bir örnek” tabiriyle88 Müslümanların İslami 
değerlere uygun yaşama ve Kur’an ayetlerini hayatlarında pratiğe dökme 
noktasında Hz. Muhammed’i rehber veya model edinmeleri gerektiğinin altı 

81. Söylemez, “Kur’an’ın Anlaşılmasında Tarihin Önemi”, s.70
82. Şevket Kotan, “Kur’an, Metin ve Tarih”, M. Mahfuz Söylemez (ed.), Kuran ve islami 
İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi (Ankara: Ankara Okulları Yayınları, 2013), s. 139
83. Söylemez, “Kur’an’ın Anlaşılmasında Tarihin Önemi”, s. 75
84. Yiğit, “Kur’an ve Siretü’n-Nebi”, s. 139
85. Yiğit, “Kur’an ve Siretü’n-Nebi”, s. 139
86. 33Ahzab: 40
87. 33/Ahzab: 45-47, 21/Enbiya: 107
88. 33/ Ahzab: 21
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çizilmiştir. O sadece Kur’an’ı tebliğ edip yanlış dini inançları onarmamıştır 
insan hayatının bütün alanlarıyla ilgilenip onları düzenlemiştir: ayetlerin ışı-
ğında inanışlar, ahlak, iktisat, siyaset, hem bireysel hem de toplumsal hem 
dünyevi hem ruhi olsun her alanda kurallar değerler getirmiş89 ve kendisi bu 
değerlere göre örnek olacak şekilde yaşamış o şekilde Müslümanlara İslam’ı 
yaşamada rehberlik etmiştir ve edecektir. Hz. Peygamber’in sireti günümüz-
de İslam’ı yaşayabilme noktasında da en örnek oluşunu korumaktadır.

Hz. Peygamberin nebevi özelliklerinin yanı sıra gaybı bilemeyeceği90, 
güzel söz söyleyen91, şefkatli ve merhametli92 olması gibi beşeri özellikle-
rinin sık sık Kur’an’da vurgulandığı ama en çok diğer peygamberler gibi 
onun da bir beşer olduğu ve bir gün her nefis gibi ölümü tadacağı93 ifade 
edilmiştir. İnsan bir peygamber olarak Mekke’nin ileri gelenlerine onları hi-
dayete erdirme ümidiyle İslam’ı anlatırken yanına gelen âmâ bir sahabenin 
sorusunu duymamazlıktan gelmesi üzere94 Kuran’da uyarılmıştır.95 Bu da 
insani vasfından kaynaklanan bir durum olduğundan yine bize beşer-rasul 
olduğunu anlatmaktadır. Beşer olduğu gerçeğinin bu kadar çok ifade edil-
mesinden anlamamız gereken, O ancak bir insan olarak insanlığa örnek 
olmasındandır.96 Sürekli mucizeler gösteren hiç hata yapmayan insani her 
türlü vasıftan uzak bir peygamber değil beşer ve onlardan biri olarak en 
yüksek insani vasıflara sahip olması hasebiyle bizim için en güzel örnektir 
ve beşer-rasul olarak bize rehber olması hayatlarımızda onun Kur’an’ı yaşa-
yışını uygulamanın daha makul ve mümkün olduğunu gösterir. 

Diğer bir husus, insanlardan üstün yüksek insani vasıflara sahip olması 
insanlık için model olmaya layık olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 
Özellikle onun insanlık için alınabilecek en güzel örnek ve model olduğunun 
diğer bir göstergesi olan, ahlaki konulardaki üstün niteliği ayetlerde onun 

89. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi-Hayatı ve Faaliyeti-, çev. Salih Tuğ 
(İstanbul: İrfan Yayınevi, 1980), c.I, s. 7 
90. 6/Enam: 50
91. 3/Ali İmran: 159
92. 9/Tevbe: 128, 15/Hicr: 88
93. 6/Enam: 50, 39/Zümer: 30, 55/Rahman: 26-27, 21/Enbiya: 8, 2/Bakara: 144
94. Fazlur Rahman, Ana Konularınyla Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç (Ankara: Ankara 
Okulları Yayınları, 2014), s. 140
95. 80/Abese: 1-15
96. Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç (Ankara: Ankara 
Okulları Yayınları, 2014), s. 147
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yüce bir ahlak sahibi olduğu tabiriyle dile getirilmiştir.97 Ve rivayetlerde ise Hz. 
Peygamber’in yüce ahlakının kaynağının Kuran olduğu ve bundan mütevellid 
canlı bir Kur’an olduğu beyan edilmiştir.98 Ayrıca kendisi de “ben ancak güzel 
ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” diyerek vurgulamıştır. Onun bu ahlaki 
üstünlüğünün en somut göstergesi Peygamber olmadan önce ticaretle uğra-
şırken dürüstlüğü ve güvenirliği nam salmış “Muhammed-ul Emin” olarak anı-
lıyor olmasıdır. Cebrail ile ilk karşılaşmanın vermiş olduğu telaşla korktuğunu 
söyleyen Hz. Peygamber’e eşi Hz. Hatice’nin “Allah seni utandırmaz çünkü sen 
akraba ilişkilerini sürdürür, doğru söyler, güçsüzü yüklenir, yoksulun ihtiyacını 
karşılar, misafiri ağırlar ve mazlum hak sahibine yardım edersin!” diyerek te-
selli etmiştir. Bu sözler Hz. Peygamber’in ahlakının ne denli üstün olduğunu 
göstermektedir. Sadece risalet öncesi değil sonrasında, siretine baktığımızda 
Hz. Peygamber’in başta Allah ile olan ilişkisinde, akrabalarıyla ve sahabelerle 
olan ilişkilerinde, ve hatta müşriklerle, Ehli-kitap ve münafıklarla olan ilişkile-
rinde onun Kur’an ahlakının bir çok örneğini görmekteyiz. O Kur’an’ın anlattığı 
ahlakın en güzel örneğini temsil eder, hayatının her alanında Kur’an ahlakını 
uygular bu yüzdendir onun sireti Kur’an öğretilerinin somut halleriyle doludur. 
Onun ahlakını örnek edinmemiz Kur’an’ın öğütlediği ahlakı yaşamak demek-
tir. Kur’an’ı sadece okumak değil hayatında pratiğe dökme noktasında bize 
rehberlik edebilecek en güzel örnek Peygamber’in sireti olduğunun en mühim 
göstergesi onun Kur’an ahlakına somut örnek oluşudur. 

Kelime-i şehadette, ezanlarda, hutbelerde, tehiyyatta ve Kuran’da bir çok 
ayette “Allah ve Resulü”99 tabiriyle Allah adıyla adı yan yana zikredilmiş ol-
masıyla, Allah onu yüceltmiştir. Allah’a ve Resulüne itaat et kavramının bir-
çok ayette beyan edilmesinin100 yanı sıra vahiyle aldığı Allahın buyruklarını 
duyuran Peygamber’e itaat onu gönderen Allah’a itaat101 kabul edildiği ve 
Peygambere biat eden Allah’a biat etmekte102 olduğu Kuran’da beyan edil-
miş ve ona itaat edenler rahmete erdirilir, kurtuluşa erenlerden, doğru yolu 
bulanlardan, cennete girenlerden, Allah’ın verdiği nimetler olan peygamber-

97. 68/Kalem: 4
98. Mesut Okumuş, “Kur’an’ı Kerim’de Hz. Muhammed’e Verilen Değer”, M. Mahfuz 
Söylemez (ed.), Hz. Muhammed ve Mesajı (Çorum: İslami İlimler Dergisi Yayınları, 
2014), s. 662
99. 9/Tevbe: 62, 4/Nisa: 69, 4/Nisa: 59, 8/Enfal: 1,20,46, 48/Fetih: 10
100. 8/Enfal: 20-21, 1, 46, 47/Muhammed: 33, 3/Ali İmran: 132
101. 4/Nisa: 80
102. 48/Fetih: 10
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ler, siddıklar, şehidlerle ve salihlerle beraber olanlardan olacakları103 aksi 
halde acı bir azaba uğrayacak olanlardan104 olacağı açıkça belirtilmesinden 
dolayı onu rehber edinip onun izinden gitmemiz gerektiğinin en mühim delili 
niteliğindedir. Ayrıca onu reddetmek onu gönderen Allah’ı reddetmektir. Bu 
söylemler, Kur’an’da Hz. Peygamber’in ne kadar kıymetli ve ona itaatın ne 
denli mühim bir öneme sahip olduğunu belirtir. Sadece itaat değil uymak, 
izlemek anlamlarına gelen ittibâ105 olunan da Hz. Peygamber olması gerektiği 
Kur’an’da “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın”106 ayetiyle ifade edilmiştir. Ona uymak; itaat edip söz 
ve davranışlarında onun izinden gitme, ahlak, adab ve bütün alanlarda onu 
örnek almakla olacaktır. Emirlerine, emirden kasıt onun sözleri, davranışları 
ve uygulamaları, karşı çıkanlar ve aykırı hareket edenlerin azaba uğrayacak-
larının haberi verilir.107 Ona itaatın bu kadar önemle doğru bulmaya götüre-
ceği aksi halde itaatsızlık azab sebebi olacağı vurgusunun sonucunda itaat 
edip model edinmek onun siretini bilmekten geçmektedir.     

 İslam’ın iki temel ana kaynağının Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in sün-
neti olduğu çoğunlukla kabul görmektedir.108 Bazı çevrelerde İslam’ı yaşa-
mada tek kaynak olarak Kuran’ı kabul edip kasıtlı yada kasıtsız Rasululah’ın 
sünnetini yok saymaya çalışsa109 da Peygamber’in izinden gitmedikçe dini 
görevleri yerine getirmek mümkün değildir. Zira sahabe döneminde gerek 
Peygamber hayattayken gerekse vefatından sonra Müslümanlar problemle-
rin çözümünde daima önce Kur’an’a sonra da sünnete başvurmuşlardır.110 

Kur’an’ın anlaşılması kadar yaşanmasında da Hz. Peygamber’in katkısı 
büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde, vahiy sayfalar halinde bir Peygam-
ber göndermeye gerek kalmaksızın da gönderilebilirdi. Lakin ayetler peyder-
pey 23 yıl süresince Peygamber aracılığyla gönderilmiştir. Çünkü İslamiyet 

103. 3/Ali İmran: 132, 24/Nur: 51-52, 54, 4/Nisa: 13, 69, 48/Fetih: 17
104. 48/Fetih: 17
105. Raşit Küçük, “Kur’an ve Sünnet İlişkisi ve Birlikteliği”, İsmail Lütfi Çakan (ed.), 
Sünnetin Dindeki Yeri (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), s. 130
106. 3/Ali İmran: 31
107. 24/Nur: 63
108. Raşit Küçük, “Kur’an ve Sünnet İlişkisi ve Birlikteliği”, İsmail Lütfi Çakan (ed.), 
Sünnetin Dindeki Yeri  (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), s. 124
109. Mevlüt Güngör, “Kur’an’ın Hz. Peygamber’in Sünnetine Verdiği Değer”, İsmail Lütfi 
Çakan (ed.),  Sünnetin Dindeki Yeri (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), s. 49
110. Güngör, “Kur’an’ın Hz. Peygamber’in Sünnetine Verdiği Değer”, s. 49
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tek Allah’ın hakimiyetine dayalı insan hayatının tanzim edilmesini amaçladı-
ğından111 ayetlerin sadece anlaşılması değil sindirilerek hayata uygulanması 
için belli zaman araklıklarla gönderilmiştir. Kur’an öğretilerini hayata uygula-
mayı ve inen ayetleri bizzat kendi uygulamalı olarak pratiğe dökmeyi öğretme 
görevi Hz. Peygamber’in en mühim görevi olmuştur.112 Kur’an’da talim keli-
mesiyle ifade edilen öğretme görevini113 gerçekleştirmede Kur’an canlı ve öğ-
retmen konumunda değil ilahi mesaj ve söz olduğundan talim konusudur.114      

Muhammed Hamidullah “hayatta, o rehberin gösterdiği yol takip edilmez-
se Müslüman olunamaz”115 şeklinde söylemiyle İslam’ı en doğru şekilde ya-
şamak ve hak yolunda ilerleyen bir Müslüman olmak için Onun rehberliğine 
olan ihtiyacı çok net şekilde vurgulamıştır. Hak yolunda bir Müslüman olmak 
için onun rehberliğinin önemi şudur ki: Müslümanlar Kur’an’ı, ibadetleri, ah-
lakı ve birçok dünyevi veya ruhi konuları Peygamber’den öğrenmişlerdir.116 
Tamamen Kur’an ışığında gelişmiş ve bilinmeyenleri ve yahut Kur’anda de-
taylı anlatımı bulunmayan hac namaz gibi ibadetlerin uygulanmasında Hz. 
Peygamber’in rehberliğine olan ihtiyacın en önemli göstergesidir. Namaz kıl-
mayı emreden ilk ayetlere bakıldığında117 namazın temel öğelerinden kıyam 
ve kıraat dışında başka hiçbir kaide belirtilmemiş olduğu gerçeğinden ötürü 
bildiğimiz namaz ibadetini bu ayetlere göre kılınması da mümkün değildir.118 
Cahiliye döneminde namaz ibadetinin bilinmediği delilinin yanında Hz. Pey-
gamber’in görevinin sadece tebliğ olup Kur’an’ı yaşama uygulama pratiğe 
dökme noktasındaki görevinden bahsedilmese bu ayetler doğrultusunda 
İslam’ın şartlarından ve “dinin direği” diye nitelendirilen namaz ibadetini ye-
rine getirmek imkansız olacak ve Kur’an’ın bu emri sadece teoride kalmış 
olacaktı. Oysaki Hz. Peygamber Vahiy Meleği’nden bizzat öğrendiği abdest 
alma, tekbir, kıyam, kıraat, rukû, secde gibi namaz kaidelerinin hangi sırayla 
kaçar defa yapılacağını Müslümanlara öğretip “benim kıldığım gibi namaz 

111. Seyyid Ebûl Alâ Mevdûdi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in 
Hayatı, çev. Ahmed Asrar (İstanbul: Pınar Yayınları, 1985), c.I, s. 18
112. Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed iki tasavvur bir gerçek (İstanbul: Düşün Yayın-
cılık, 2009), s. 271
113. 2/Bakara: 151
114. İslamoğlu, Üç Muhammed, s. 271
115.Hamidullah, İslam Peygamberi, I, s. 4
116. Öz, Siyer’e Giriş, s. 39
117. 73/ Müzemmil: 1-5
118. İslamoğlu, Üç Muhammed, s. 272
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kılınız”119 diyerek onlara rehberlik etmiş Kur’an’ın “kılın” dediği namazı “kıl-
dırmış” Kur’an’ın emrini hayata geçirmiştir.

Kur’an’ı öğretmesi daha çok ameli konularda olmuştur. Bu yüzden O’nun 
izinden gitmedikçe ve O’nu yaşam modeli edinmedikçe dini görevleri yerine 
getirmek mümkün olmayacaktır.120 Bu bahsi geçen konularda takip edilebi-
lecek tek beşeri rehberin o olması gerektiği bu noktada açıktır. Bu yüzdendir 
Kur’an’ın canlı bir modeli olan Hz. Muhammed’in (s.a.v) uygulamaları, İslam’ı 
nasıl yaşadığı, ayetleri hayatında nasıl yaşadığı konuları bizim İslam’ı nasıl 
yaşamamız gerektiği konusunda büyük bir örnek teşkil etmekte ve Onun öğ-
retileri bize rehber olmaktadır. Bu konulara dair bilgiye sağlayacak olan da 
siyer ilmidir. Dolayısıyla peygamberimizin hayatını bilmemizin sünneti anlayıp 
yaşamamızda büyük bir öneme sahip olduğu ve Kur’an öğretilerini onun sire-
tinde tespit edip yaşamımıza uygulama noktasında katkısı büyüktür. Ayetler-
de Allah’a kavuşmak isteyen Müslümanlar için en güzel örnek olarak tasvir 
ediliyor olması, Allah ve Resulüne itaat edin vurgusunun yanı sıra Peygambe-
re itaatın Allah’a itaat olduğunun açıkça ifade edilmesi, üstün insani vasıfları-
nın yanı sıra en yüze ahlaka sahip oluşu canlı bir Kur’an olduğunun en güzel 
göstergeleri ve bu sebeple onu rehber edinmemiz Kur’an’ı yaşamımızda uy-
gulamayı sağlamaktadır. Onu örnek alınması Müslüman hayatlarında rehber 
edinilmesi için en ehemmiyetli öncelik onun sîretini bilmek öğrenmektir. Çün-
kü Onu tanımadan, anlamadan bir bilinç oluşturmadan Onun her yaptığını 
sebebini ve hikmetini bilmeden sünnet ilan edip aynısını yapmaya çalışmak 
örnek almak değil Kur’an’da tenkid edilen121 ve Peygamberimiz tarafından 
da namaz kıldırırken ayakkabısını çıkarıp sol tarafına bırakması ile sahabe-
nin de aynısını yapması üzere onlara açıklama yapıp uyarmış olduğu122 bilinç-
sizce taklit etmek olacaktır.  

Onu tanımadan, anlamadan ve siretini bilmeden örnek almak mümkün 
olmayacağı aynı zamanda körü körüne yanlış peygamber tasavvuru üzerine 
taklide sebebiyet verecektir. Bu noktada Onu anlamak ve anlatabilmek için 

119. İslamoğlu, Üç Muhammed, s. 274
120. M. Tufeyl Umeruddin,“Siyer-i Nebi’ye Yeni Bir Bakış”, İsmail Lütfi Çakan (ed.), 
Sünnetin Dindeki Yeri, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), s. 555
121. 2/Bakara: 169, 17/İsra: 36, 12/Yusuf: 81, 2/Bakara: 111.
122. H. Musa Bağcı, “Hz. Muhammed’in Örnekliğinin Günümüzdeki Önemi”, M. Mahfuz 
Söylemez (ed.), Hz. Muhammed (sav) ve Mesajı (Çorum: İslami İlimler Dergisi Yayınları, 
2014), s. 108
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ise öncelikle siretini bilmemizin ehemmiyeti büyüktür. Bu noktadan bakıldı-
ğında Kur’an’ı hayatımızda uygulama yolunda, hayatını Kur’an ayetlerine göre 
yaşamış, bütün alanları kuşatan hükümlerinin vahiy kaynaklı olduğu123 O’nu 
mükemmel bir önder en güzel örnek ve en güzel yaşam modeli olduğunu des-
tekler.124 Kuran ayetleri ışığında bir yaşam sürme arzusunda olan örnek alınma-
sı gereken Peygamberimizin siretini öncelikle bilmesi ve sireti doğrultusunda 
Kur’an ayetlerini uygulamada Onu en doğru tasavvurla model edinebilir. Siyer 
ilminin bu konuda ehemmiyetini vurgulamada Şaban Öz’ün şu sözleri göz ardı 
edilemez “Dinin Hz. Peygamber’e biçtiği ‘modellik’ rolünü eklediğimiz zaman si-
yer, basit bir hayat hikayesi olmaktan çıkıp, dinin kaynağı haline gelmektedir.”125 

Kur’an ışığı ve değerleri doğrultusunda yaşamak isteyen için canlı Kur’an 
tabiriyle ömrünü Kur’an değerlerine göre en güzel şekilde yaşamış olan ve 
Ona itaatın Allah’a itaat olduğu Hz. Peygamber’i tam anlamıyla onun siretini 
anlayarak bilerek taklitten uzak gerçek anlamda kendi hayatı için model ve 
rehber edinilmesi büyük ehemmiyet arz eder. 

Sonuç

Siyer ilmi, bizim için her zaman İslam’ın ana kaynağı ilahi söz olan 
Kur’an’ı en doğru şekilde anlayıp en hakiki şekilde Kur’an’ın öğretilerini ha-
yatlarımızda uygulayıp İslam’ı bütün özünü kavramak için, en güzel örnek 
ve canlı bir yaşam modeli olan Peygamberimizi tanıma ve tanıtma noktasın-
da büyük öneme sahiptir. Zira O’nun siretinden Kur’an’ı anlayış ve yaşayış 
biçimi en doğru tasavvurla çıkarılmadığında örnek alınması imkansız hale 
geleceğinden yada gerçeklikten uzak peygamber tasavvurunun Kur’an’ı 
Kerim’i anlama da çok büyük yanlışlıklara ve uygulamalara yol açarak Müs-
lümanların zihinlerindeki dini algıya zarar vereceğinden siyer ilmi alanında-
ki çalışmaların değeri bu noktada daha da netleşmektedir. 
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“SİYER – DİN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ŞİDDET PROBLEMİNE 
HZ. MUHAMMED EKSENLİ ÇÖZÜM”

Şeydanur BİLGİ
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Özet

Günümüzde İslam, şiddet ve terör eylemleriyle bağdaşıyormuş gibi yan-
sıtılmaktadır. Oysa İslam’ın en büyük muhatabı olan Hz. Muhammed’in ha-
yatı, genel olarak incelendiğinde herhangi bir şiddet olayına başvurmadığı 
açıkça görülmektedir. Kendisine ilahi mesajın geldiği ilk dönemden itibaren 
Hz. Peygamber, zulmü, tefrikayı, cinayeti, kan davaları gibi toplumun barış 
ve refahını bozan durumlara karşı çıkmasının yanında, mazlumların korun-
ması ile birlik ve beraberlik hususunu esas alması, onun toplumsal barışı 
ne kadar önemsediğinin delilidir.

Anahtar Kelimeler: Hz. Muhammed, şiddet, barış, siyer

THE SOLUTION- BASED PROPHET MOHAMMED FOR VIO-
LANCE PROBLEM AS PART OF THE PROPHETIC BIOGRAPHY 
AND RELIGION
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Abstract

Nowadays, Islam is reflected as it has been comport with violence and 
acts of terrorism. If Mohammed’s (pbuh) life is investigated, who is greatest 
collocutor of Islam, it will be seen that He didn’t approve any kind of violen-
ce. From the first day of  He had received revelation his comes out against 
oppression, separatism, murder blood feuds to protect unity of society and 
their peace and protecting  of innocent people is a proof that how much He 
cares about community peace. 

Key Words: The Prophet. Muhammad, violence, peace, siyar

Giriş

Şiddet, “güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan 
zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümü”1 şeklin-
de tanımlanmaktadır. İnsanlar şiddete neden başvurma gereği hissederler? 
Toplumun olduğu yerde farklı görüşlerin ve ayrılıkların olması kaçınılmazdır. 
Üstünlük arzusu, çıkarları, kendi ideolojilerini karşı tarafa benimsetme çaba-
sı gibi birçok sebeplerden dolayı insanlar birbirleriyle mücadele etmişlerdir. 
Şiddet  günümüzde karşılaşılan güncel bir mesele değil, her toplumda kendi-
ni gösteren bir olgu olmuştur. Thomas Hobbes’in şu sözü insanların durumu-
nu açıklar niteliktedir “ İnsan insanın kurdudur.”2 İslam dini ise insan insanın 
kurdu değil, inanları yardımlaşmaya, beraberliğe ve kerdeşliğe çağırmıştır. 
İslam, insanları tek tip olarak değil, durumlarına göre ayrı ayrı değerlendi-
rir. Bu şekildeki bir dünya görüşü Müslümanları farklı din ve milletlerle barış 
içinde yaşamasını sağlamıştır. Şiddet eğilimli gruplar kendilerini meşrulaş-
tırmak için ideolojik bir fikre veya dine dayandırmaktadırlar. Günümüzde ise 
şiddete en çok isnat edilen din İslamiyet olmuştur. Uluslararası toplam 53 
örgütten şiddete meyilli 27’si İslamcı örgüt olarak nitelendirilmektedir.3  Bu 
tür örgütler İslamiyet’i önemli bir kılıf objesi olarak kullanmakta ve fiillerini bu 
objeyi istismar ederek gerçekleştirmektedir. Hz. Muhammed tebliğ görevinde 
bulunurken dahi “dinde zorlama yoktur”4 ayetini esas alarak şiddete başvur-
mamış, gayri Müslimlere karşı hoşgörülü olmaya özen göstermiş; O, savaşı 

1. Bünyamin Erul, Şiddet Karşısında İslam, DİB Yayınları, Ankara, 2015, s. 7.
2. Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları,  Ankara, 2015, s. 264.
3.Mehmet Paçacı, “Kur’an’da Şiddete Karşı Haklı Savaş”, Erul, Şiddet Karşısında İslam, 
s. 104.
4. Bakara, 2/256.
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başvurulacak son çare olarak değerlendirmiştir. Nitekim Mekke ve Medine 
çevresinde meydana gelen harplerin çoğu Müslümanlar açısından savun-
ma savaşı şeklinde cereyan etmiştir. Bu açıdan bakıldığında İslamofobinin 
yaygınlaştırılma amacı, İslam’ın yeniden yükselişe geçmesi ve dine yönelen 
insanları İslam’a karşı ön yargı oluşturularak uzak tutmaya çalışmaktır.

1. Muhammed’in Peygamberliğinden Önceki Hayatında Şiddete Karşı 
Tutumu

Hz. Muhammed, kendisine barış elçisi olduğu bildirilmeden önce bile 
hayatında şiddete başvurduğu görülmediği gibi birçok tartışmalara ve prob-
lemlere karşı insanlar arasındaki hoşgörüyü sağlamıştır. Hz. Muhammed’in 
doğup büyüdüğü yer olan Mekke o zamanlar her türlü kötülüğün yaşanıldığı 
bir yerdi. Hz. Muhammed böyle bir ortamda güzel ve örnek ahlakıyla herke-
sin gönlünde yer edinmişti. Şiddet ortamın oluşmasını önlemeye yönelik Hz. 
Muhammed’in davranışlarından biri Erdemliler Cemiyeti’nde bulunmasıdır. 
Cemiyetin kuruluşuna sebebiyet veren olay Mekke’ye Yemenli bir tüccar ge-
lir, malını As bin Vail’e satar; fakat As tüccarın malını vermediği gibi ücretini 
de vermez. Yemenli hakkını duyurmak için Ebu Kubeys Dağı’na çıkıp yüksek 
sesle Kureyşlilere uğradığı haksızlığı şiirlerle duyurur. Bu çağrı, duyarlı olan 
Kureyşlileri kendilerine getirerek Ficar Savaşı’ndan beri süregelen düşmanlık 
ve zulmü sonlandırmak için peygamberimizin amcası Zübeyr bin Abdulmut-
talip önderliğinde, Abdullah bin Cü’dan’ın evinde toplanırlar. Zulme uğrayan-
ların haklarını zalimlerden alıncaya kadar mücadele edeceklerine, Mekke 
halkından ve Mekke’ye dışarıdan gelen kimselerden haksızlığa uğrayanların 
yanında yer alacaklarına, zalimden hakkını alıncaya kadar mazlumu destek-
leyeceklerine dair karar alarak Hılful Fudul (Erdemliler Cemiyeti) anlaşmasını 
imzaladılar.5 Bu anlaşmaya yirmi yaşında olan Hz. Muhammed, daha o za-
manlarda duyarsız kalmayıp katılmıştır. Anlaşma için yıllar sonra şöyle de-
miştir. “Abdullah bin Cud’a’nın evinde yapılan anlaşmada ben de bulundum. 
Bence o yemin, kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha sevimlidir. Ben 
ona İslam devrinde bile çağrılsam icabet ederdim.”6 Günümüz dünyasında 
artan şiddet ve zulümlere karşı bu anlaşmaya benzer cemiyetler var olsa da, 

5. Seyyid Ebul Ala Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Haya-
tı, çev. Ahmed Asrar, Pınar Yayınları, İstanbul, 1992, s. 260-261.
6. Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed Kurtubi, el-Cami, (thk. Ahmed el-Berdavuni), Da-
rul Kütubül Mısrıyye, Kahire, 1964, s. 33.
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bu cemiyetler güçlü devletler ve kötü yanlı liderlerin egemenliği altında bulun-
duğundan işlevlerini yerine getirememektedir.

Hz. Muhammed’in otuz beş yaşında iken büyük bir kargaşaya son ve-
ren Kâbe hakemliğini yapmış olması da örneklik bakımında ayrı bir öneme 
sahiptir. Mekkeliler yıpranan Kâbe’yi onarıyorlardı her kabile kendi payına 
düşen duvarları inşa ettikten sonra sıra tüm kabileler tarafından kutsal taş 
kabul edilen Hacer-i Esvet’i yerine konulmasına geldiğinde ihtilaflar çıktı, 
anlaşmazlık o kadar büyüdü ki kabileler birbirleriyle savaşma noktasına ka-
dar geldi. Çünkü her kabile bu onurlu vazifeyi üstlenmek istiyordu. Kureyşin 
ileri gelenlerinden Ümeyye bin Muğire ‘Beni Şeybe kapısından Kâbe’ye ilk 
girecek kimseyi hakem tayin edelim’ diyerek öneride bulunmuş ve kabile-
lerde bunu kabul etmişti. Beni Şeybe kapısından Hz. Muhammed’in girmesi 
herkesi memnun ederek “Bu güvenilir kimsedir. Onun vereceği karara razı-
yız” dediler. Onlar, Hz. Muhammed’in güvenirliğinden şüphe duymayıp, ada-
letli karar vereceğinden eminlerdi. Çünkü Ona, Mekke’de Muhammed’ül 
Emin (Güvenilir Muhammed) denilirdi. Hz Muhammed, sırtındaki abasını 
çıkarıp yere serdi, Hacerü-l Esvet’i üzerine koydu sonra her kabileden bir 
temsilci abanın köşelerinden tutup kaldırarak kutsal taşı yerine götürdüler 
ve Hz. Muhammed, taşı kendi eliyle yerine yerleştirdi.7

Bu olay, Hz. Muhammed’in o dönemdeki insanlar tarafından güvenirliği-
ne ve saygısına işaret etmektedir. O, kabilelerin arasında büyük bir problem 
çıkıp, savaşa neden olacağı esnada zekâsını kullanarak hiçbir kabilenin gü-
cenmesine fırsat vermeden büyük bir felaketi önlemiştir.

2. Hz. Muhammed’in Peygamberliği Sürecinde Şiddete Karşı Tutumu

Hz. Muhammed’e nübüvvetinin bildirildiği, tebliğ görevini üstlendiği ilk 
dönemlerde azınlık olan Müslümanlar kendi yurtlarında çeşitli işkencelere, 
baskılara ve şiddete maruz kaldılar. Müşriklerin ileri gelenleri onlarla alay 
ediyorlar, Hz. Muhammed’e çeşitli lakaplarla hitap ediyorlardı. Onu şairlik ve 
sihirbazlık yapmakla suçluyorlardı. Bir kısım Müslümanların yakınları öldü-
rülüyor, aileleri tarafından aç ve susuz bırakılıp hapsediliyorlar, bir kısmını 
şiddetli bir şekilde dövüp, öldürücü işkencelerle dinlerinden dönmesi dayatı-
lıyor, bir kısmının malları gasp ediliyordu. Müslümanlar bu zor durumda dahi 
onlar gibi karşılık vermemiş büyük bir sabır örneği göstererek İslam’ı yayma 

7. Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı, s. 273-275.
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gayelerinden öteye geçmemişlerdi. Çünkü Kur’an’ı Kerim Hz. Muhammed’e 
“Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba 
değilsin. Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver”8 buyur-
muştu. Hz. Muhammed, peygamberliği döneminde insanları öğütle, İslam’ın 
dünya görüşünü kendi hayatına yansıtıp bizzat temsil ederek, zorluk ve baskı 
uygulamadan ikna etme yöntemiyle dinine davet ediyordu. Başka bir ayette 
ise Ona “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şe-
kilde mücadele et”9 şeklinde tavsiye edilmişti. Hz Muhammed’in tebliğ va-
zifesinde galip olmasının sebeplerinden biri de “Allah’ın rahmeti sayesinde 
onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar etrafından 
dağılıp giderlerdi” ayeti kerimesinde belirtilmiştir. Zira Kur’an tebliğ ederken 
Firavun gibi düşmanlıkta azgınlığa ulaşmış olanlara karşı bile tatlı ve yumu-
şak sözlerle uyarılmayı emretti.10  İslam âlimleri ise zorlama ve baskı sonucu 
yapılan inancın hakiki iman olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir.

Allah Resul’ü ve Müslümanlar, Mekkelilerin artan zulümleri dayanılmaz bir 
hale geldiğinde M.S. 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etti. Medine’de 
müşrik olan Araplar, Yahudiler ve farklı gruplar bulunmaktaydı. Evs ve Hazrec 
kabileleri İslam ile hidayet buluncaya kadar birbirlerini yok etmek amacıyla 
savaşan iki kabileydi. Çok kanların döküldüğü, kritik durumda bulunan bu 
iki kabile arasındaki geçimsizliğe Hz. Muhammed tarafından son verildi. Hz. 
Peygamber, daha sonra ise yeni bir kardeşlik sistemi inşa ederek ırk ve kabile 
ayrımı yapmaksızın İslam kardeşliğini oluşturdu.11 Medine Vesikası olarak 
bilinen muhacir, Medineliler, Arap müşrikler ve Yahudiler arasında bir sözleş-
me imzalandı. Medine’de her kesimin hakkaniyet,  adalet ve barış içinde ya-
şanılacağı, can ve mal güvenliğinin sağlanılacağı, din ve vicdan özgürlüklerini 
yaşayacakları, insanların hak ve hukuklarının korunacağı gibi konulara önem 
veren maddeler eklenip güvenlik içinde bir yaşam garantilenmiştir. Medine, 
farklı ırk ve inançta olan kimselerin tek bir çatı etrafında birleşebileceklerin 
ve yaşayabileceklerinin en güzel örneklerinden birisidir.

Müslümanların Medine’ye göç etmesi Mekkelilerin düşmanlığını ve baskı-
larını durdurmadı. Müşrikler, Müslümanlara karşı sürdürdükleri şiddetin yanı 

8. Kaf, 50/45.
9. Nahl, 16/125.
10. Taha, 20/43.
11. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, DİB Yayınları, Ankara 2014, 
s. 140.
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sıra onları yurtlarına alan Medinelileri de tehdit etmeye başladılar. O zamana 
kadar Mekke döneminde çekilen çilelere rağmen Müslümanların az sayıda 
olmaları ve tebliği görevinin kesintiye uğranılmasından endişe edildiği için 
savaş emri verilmemişti. O zamandaki tutum “Uyarıldıkları şeylerin bir kıs-
mını unuttular. Onların çoğundan sürekli ihanet göreceksin. Onları affet ve 
aldırma.”12 Ayetindeki tavsiyeye dayandırılıyordu. Artan zulümler artık savaşı 
kaçınılmaz kılarak Kur’an’ı Kerim’den izin ayeti indi. “Size savaşanlara kar-
şı Allah yolunda sizde savaşın ama sakın savaşta sınırı aşmayın; Allah sınırı 
aşanları sevmez.”13 Kur’an müfessirleri bu ifadenin yorumunu şöyle yapmış-
lardır. Karşı taraftan size engel çıkmaksızın ve savaşa girişmeksizin dokun-
mazlarsa sizde onlara bir müdahalede bulunmayın. Diğer bir yorumda ise 
aşırıya gitmeyin sözünden kasıt; yaşlı, çocuk, kadın gibi sizinle doğrudan sa-
vaşmayan, bir hareket içinde bulunmayanlarla savaşmayın.14 Müslümanlar, 
kendilerine zulmeden topluluk karşısında bile Allah onları aşırıya gitmemekle 
uyarmıştır. Çünkü onların gayesi se-le-me kökünden türeyip “barış” kavramını 
isminin içinde kapsayan İslam’ı haklı bir şekilde yaymaktı. Herhangi bir aşırı-
lığa gitmek onları bu haklı davanın sınırlarından çıkarırdı. Günümüzde ise bu 
olayları farklı şekilde değerlendiren Batı dünyası ve İslam karşıtları “İslam’ın 
savaş dini olduğunu, onun Peygamber’inin de kan dökücü, dinini kılıçla yayan 
bir din önderi olduğunu iddia ederler.”15

İslam dininin amacı tüm bölgelere yayılarak insanları tehvid inancı altında 
birleştirmektir. Bu gaye ile Kur’an ayetlerinde ve Hz. Muhammed’in sünnet-
lerinde bulunan Müslümanları cihada çağıran nasslar, İslam’ın barış prensi-
binden saptığını göstermez. Müslümanlara verilen cihad izni saldırarak, kan 
dökerek veya şiddet kullanarak dini yaymak değil aksine kendilerine karşı sa-
vaş açanlara bir savunma olarak değerlendirilmelidir. Kur’an, din hususunda 
Müslümanlarla muharebe etmemiş, yurtlarından çıkarmamış olanlara karşı 
iyilik ve adaletli olmayı, hatta iyilik ve adaletli davranırlarsa Allah’ın sevgisini 
kazanacaklarını müjdelemiş, sadece din hususunda kendileriyle savaşmış, 
yurtlarından çıkaranlara ve onlara yardım edenlere karşı dost edinmeyi ya-

12. Maide, 5/13.
13. Bakara, 2/90.
14. İmam Nesefi, Nesefi Tefsiri, çev. Harun Ünal, Ravza Yayınları, İstanbul, 2003, s. 547-548.
15. Adem Apak, “Tarihsel Tecrübe Olarak Merhamet ve Şiddet Açısından İslam”, Erul, 
Şiddet Karşısında İslam,  s. 339.
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saklamış, dost edinenleri zalim olarak nitelendirmiştir.16 “Kendilerine savaş 
açılanlara zulme uğramaları sebebiyle izin verildi. Şüphesiz Allah onlara yar-
dım etmeye kadirdir.”17 Bu ve benzeri ayetlerden anlaşılacağı gibi savaş için 
şartlar belirlenmiştir. Zulme uğramak, düşmanların kendileriyle savaşmaları, 
saldırılara maruz kalmaları halinde savaş açılacağı bildirilmiştir.

Müslümanlar, Bedir Gazvesini büyük bir zaferle kazandıklarında Hz. Mu-
hammed ve sahabelerin savaştan sonraki davranışları o günden bugüne 
kadar gelen liderlere örnek teşkil etmiştir. Kureyşliler bu savaştan geriye 
yüklü bir ganimet ve birçok esir bırakmıştı. Esirler konusunda Hz. Muham-
med ashabıyla istişare ederek onların fikirlerini dinledi. Hz. Ömer, hepsinin 
boyunlarının vurulmasını talep etmiş, Hz. Ebu Bekir ise fidye karşılığında 
serbest bırakılmalarını tavsiye etmişti. Hz. Ebu Bekir’in bu tavsiyesi üzerine 
Hz. Muhammed’in yüzündeki keder gitmiş ve esirleri affetmişti.18 Müslü-
manlar, ellerinde bulunan esirlere intikam duygusuna kapılmadan insanca 
muamelede bulundular. Onlar, Bedir’de ölen müşriklerin cesetlerine saygılı 
davranmış Hz. Muhammed ölülerin parçalanması, kulakların ve burunların 
kesilip gözlerin çıkarılmasını yasaklayıp bedenlerinin eziyet görmesini en-
gellemiştir. Müslümanlar az miktarda olan ekmeklerini paylaşarak kendileri 
hurmalarla yetinmişlerdir. Yaralı, yürüyemeyecek durumda olan esirleri bi-
neklerine bindiriyorlar, kendileri yaya yürüyorlardı. Bazı esirler ise sahabele-
re okuma yazma öğretmesi karşılığında özgürlüklerine izin verilmiştir.19 Hz. 
Muhammed, esirlere hassas davranılmasını isteyerek ashabına “ Esirler 
hakkında birbirinize iyilik ve hayrı tavsiye ediniz.”20  buyurmuştur.

Uhud Savaşında, Bedir’in intikamına susamış olan müşrikler Halid bin 
Velid’in ustaca kullandığı savaş taktikleri sayesinde Müslümanlar hezimete 
uğramış ve Hz. Muhammed yaralanmıştı. Bedir Gazvesi’nde Müslümanla-
rın gösterdiği erdemli davranışın aksine Uhud Meydanı parçalanmış ve ke-
silmiş cesetlerle doluydu. Kureyş kadınları Müslümanların bedenlerine zul-
mediyordu. Vahşi ise Hz. Hamza’yı şehit ederek ciğerini Hind bint Utbe’ye 
götürdü. Hind, Hz. Hamza’nın ciğerinden bir parça çiğnedikten sonra geri 

16. Mümtehine, 60/8-9.
17. Hac, 22/39.
18. İbn Kesir, Büyük İslam Tarihi, Çağrı Yayınları, çev. Mehmet Keskin, Cilt II, İstanbul, 
1994, s. 446.
19.  Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 163.
20.  İbn Hişam, es-Siretun-Nebeviyye, İhyai’t Turasi’l-Arabi, Beyrut, 1971, II, s. 300.
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çıkardı ve Bedir’de ölen babasının intikamını almış oluyordu.21 Uhud’da bu 
manzaraya şahit olan Hz. Muhammed intikam yemini etmiş aynı şeyleri bir 
dahaki sefere düşman askerine yapacağına dair sözler söylediğinde Kur’an 
ayeti onu uyararak zarara uğradıysanız sizde uğradığınız kadarıyla zarar ve-
rin fakat kendinizi tutarsanız böylesinin daha iyi olacağı vurgu yapmıştır.22

Hendek Savaşı’nın zaferinden sonra Hz. Muhammed gördüğü rüya üzeri-
ne umre yapmaya karar vermiş fakat Mekkeliler Hz. Muhammed ve ashabına 
izin vermediğinde savaş durumu ortaya çıkmıştı. Mekkelilerin telaşa kapılıp 
barış isteğinde bulunduklarında böyle bir belirsizlik karşısında ihtiyaçları olan 
desteği ilahi kaynaktan almışlardı. Ayette Mescidi Haram’da sizinle savaşıl-
madıkça sizde onlarla savaşmayın, onlar savaşa son verirse Allah affeder23 
buyrulmuştu. Ayetteki ifadenin ortaya koyduğu üzere ilk olarak düşman sal-
dırırsa savaş başlayabilir, düşman savaşa son verirse kendilerinin savaşa 
devam etmemesi tavsiye edilmekteydi. Hz. Muhammed ayetin buyruğuna 
uyarak barış yapmayı kabul etti. Onun prensibinde savaş, saldırgan tarafı 
barışa teşvik etmek için başvurulabilecek son çaredir. Müslümanlar pek le-
hine olmasa da Mekkelilerin kendi amaçlarına uyacak şekilde 10 yıl sürecek 
olan Hudeybiye Barış Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın en temel maddesi 
Müslümanların bu yıl Mekke’ye girmemeleri sonraki yıl gelip Kâbe’yi ziyaret 
etmelerine izin verilmesiydi. Ertesi yıl Hz. Muhammed iki bin kişilik ashabıy-
la umre için Mekke’ye yola çıktılar. Mekkeliler, Müslümanların varlıklarından 
rahatsız oldukları için onların bulunduğu süre zarfında Mekke’yi boşalttılar. 
Müslümanlar anlaşmaya riayet ederek ziyaretlerini yaptılar, ibadetlerini yeri-
ne getirdiler.24 Boş şehri ele geçirmek için çok iyi bir fırsat olmasına rağmen 
anlaşmanın şartlarına uyuyor, İslam’ın barış buyruğunu yerine getiriyorlardı.

Hz. Muhammed, Medine’de İslami bir devlet otoritesini sağladıktan 
sonra elçilerle davet mektupları göndererek İslam’a çağırıyordu. Ashaptan 
Haris bin Umeyr’i Busra emiri Şurahbil’e göndermiş, fakat elçi Şurahbil ta-
rafından şehit edilmişti. Bunun üzerine Müslümanlar Mute’ye doğu sefere 
çıkmış ve Hz. Muhammed dikkat edilmesi gereken konularda uyarmıştır. 
“Müslümanlar, halka verdikleri sözleri yerine getirmeleri ve onlara aşırı güç 

21.  Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 177.
22. Nahl, 16/126.
23. Bakara, 2/191-192.
24. Paçacı, “Kur’an’da Şiddete Karşı Haklı Savaş”, Erul, Şiddet Karşısında İslam, s. 164.
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kullanmamaları; çocukları, kadınları, yaşlıları ve ibadethanelere sığınanla-
rı öldürmemeleri;  meyve bahçelerine ve hurmalıklara zarar vermemeleri, 
ağaçları kesmemeleri ve bölgedeki binaları ateşe vermemeleri konusunda 
tembih ve tavsiyede bulunmuştur.”25 Böylece O, önceki peygamberler gibi 
kendi ümmetine güzel bir örnek teşkil etmiş oluyordu.

Mekke’nin fethi, Hz. Muhammed’in müşriklere karşı davranışını en iyi 
yansıtan örneklerinden biridir. Mekkeliler 10 yıllık barış anlaşmasını yok 
sayarak daha iki yıl bile geçmeden Müslümanların müttefiki olan Huzaa 
kabilesine saldırdılar. Sözleşmeyi tek taraflı fesheden müşriklerin bu sal-
dırganlığına karşı Hz. Muhammed hicretin sekizinci yılında Mekke’yi fethet-
me kararını aldı.26 Müslümanlara her türlü baskı ve işkence uygulayan bu 
insanlara karşı mecbur kalınmadıkça kan dökülmemesini emretti. Hatta 
S’ad bin Ubade’nin “Bugün Kâbe’de savaşın helal olacağı gündür” gibi kinli 
sözler sarf etmesinden dolayı onu azlederek yerine oğlu Kays bin S’ad’ı ge-
çirdi. Kays babasının savaş söylemlerine karşılık “Bugün merhamet günü-
dür” dedi.27 Hz Muhammed, evlerine sığınanların, silahlarını bırakanların,  
yaralıların, kaçanların ve esirlerin güvende olacağını öldürmeyeceklerini 
bildirdi. Mekke’nin fethi dünya tarihinde en büyük sulh örneği mahiyetin-
dedir. “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle 
şahitlik eden kimseler olun! Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe it-
mesin! Adil olun! Bu Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır.”28 
Ayetindeki bir topluma olan kininiz siz adaletsizlik yapmaya sürüklemesin 
öngörüsüyle Müslümanlar, şehri yağma etmek, insanları öldürmek, sürgün 
etmek ve düşmanlarına karşı intikam almak amacı gütmeden barış içeri-
sinde fethi gerçekleştirdiler. Mekke fethedildikten sonra cahiliye dönemine 
ait her çeşit vahşet, zulüm ve adetsizlikler yasaklanıp yerine toplum, Al-
lah’ın hak ve adalet kurallarına göre düzenlenmiştir. Hz. Muhammed, Mek-
kelilere “Size ne yapacağımı sanıyorsunuz.” dediğinde, onlarda “Sen iyi bir 
kardeş ve kardeş oğlusun” dediler. Hz. Muhammed’de “Bugün artık sizler 
hiçbir şekilde hakir  görülmeyeceksiniz; haydi şimdi dağılın, hepiniz hür ve 
serbestsiniz.”29 diyerek genel af ilan etmiş eski düşmanlarıyla Müslümanlar 

25.  Sarıçam, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 237-238.
26.  Sarıçam, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 206.
27. Sarıçam, Hz Muhammed ve Evrensel Mesaj, s.  211.
28. Maide, 5/8.
29. Yaşar Yiğit, Model Şahsiyet Olarak Hz. Peygamber ve Hoşgörüsü, DİB Yayınları, An-
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arasında bir eşitsizlik durumu gündeme gelmemiştir. Çünkü İslam, insan-
ları aynı haklara sahip, hür ve birbirlerine karşı hoşgörü çerçevesinde bir-
lik olmayı amaçlayarak dil, ırk, aile farklılıklarına müsaade etmemektedir. 
Hz. Muhammed ise bir peygamberdi düşmanları yok etmek yerine onların 
gönüllerini kazanmak, insanları tek ilah olan Allah’a, ebedi saadete yöne-
lik İslam’la tebliğ etmeye görevlendirilmişti. Ayette “Seni bütün âlemlere 
rahmet olarak gönderdik”30 belirtildiği gibi O sadece insanlığa değil, bütün 
âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Hz. Muhammed’in bu barışçıl, sevgi 
ve saygı tutumu insanların kalplerinin İslam’a ısınmasını sağlamış, insanlar 
gruplar halinde Müslüman olmuş ve sayıları gittikçe artmıştır.

Müslümanların, elde ettikleri başka bir zafer olan Huneyn Savaş’ı esna-
sında Hz. Muhammed’in müminlere ders teşkil edilecek bir davranışı daha 
ortaya çıkmıştı. İslam ordusuna sonradan katılan bir grup düşmanları cesa-
retlendirmek amaçlı kadın ve çocuklara karşı saldırmış, gerekçe olarak ise 
onlar müşrik çocukları olduklarını dile getirmişlerdi. Hz. Muhammed bu olaya 
engel olarak kendilerinin de, kadın ve çocukların da bir üstünlükleri olmadığı-
nı söyleyip inananların da en iyileri müşrik çocukları değil miydi cevabını ver-
miştir.31 Hz. Muhammed bu davranışıyla insanların üstün değeri olduğunu, 
İslam’ın masum insanlara yapılan saldırıları yasakladığını, insanların din, ırk 
ve cinsiyetine bakılmaksızın dokunulmaz olduğunu vurgulamıştır.

Hz. Muhammed örnekte de anlaşıldığı üzere sadece Müslümanlara 
karşı merhametli olmamış, gayrimüslimlerinde haklarını koruyarak şiddet 
uygulanmasına izin vermemiştir. Bir hadisi şerifinde Müslümanları gayri-
müslimlere karşı uyarıda bulunarak “Dikkatli olun kim bir zimmîye haksız-
lık ederse, onun hakkını eksik verirse, ona gücünün üstünde şeyler yük-
lerse veya gönülsüz olarak ondan bir şey alırsa, ben kıyamet günü onun 
düşmanıyım”32 onun nübüvvetini kabul etmeyenlerin haksızlığa uğradığı 
durumda kendisine iman edenlere kıyamet gününde düşmanı olacağı uya-
rısında bulunmuştur. Hz Muhammed, “merhamet etmeyene merhamet 
olunmaz” vurgusuyla sadece insanlara değil her canlıya karşı hayatında 
merhamet timsali örnekler teşkil etmiştir.

kara, 2005, s. 37.
30. Enbiya, 21/107.
31. Paçacı, “Kur’an’da Şiddete Karşı Haklı Savaş”, Erul, Şiddet Karşısında İslam, s. 168.
32. Ebu Davud, Harac, 31-33, III, h.no: 3052, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, s. 437.
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Evrensel barış mesajının en iyi örneği Hz. Muhammed’in veda hutbesin-
den yaklaşık 140.000 civarındaki insan topluluğuna 33 yaptığı konuşmasıdır. 
“ İnsanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukad-
des ay ise Mekke şehri nasıl bir mübarek şehir ise sizin, canlarınız, malları-
nız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.” 
İnsanları ve değerlerini “Biz insanoğlunu mükerrem kıldık”34 ayetine nispeten 
mukaddes olarak nitelendirmiş ve kendisinden sonrada korunulmasını em-
retmiştir. “Sakın benden sonra eski sapıklıklarınıza dönmeyiniz ve birbirinizin 
boynunu vurmayınız!” Cahiliye dönemindeki barbarlıkları Allah’a ortak koşa-
rak putlar edinmeyi, içki ve kumar çok yaygın hatta bu ortamlarda bulunul-
mayanlar kınanması, haksız kazanç olarak insanları mağdur eden tefecilik ve 
faiz toplumda normal olarak algılanması, kızların diri diri toprağa gömülmesi 
gibi birçok vahşet ve zulüm anlayışına dönmemeleri konusunda uyarmıştır. 
“Dikkat ediniz. Cahiliye döneminden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, aya-
ğımın altındadır. Kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.” Akrabalık bağının 
sıkı olduğu toplumlarda haksızlığa uğrayan kişi suçlunun uygun cezayı al-
maması durumunda öç alma duygusu ve onurunu kurtarma düşüncesiyle 
hakkını kendisi aramaya çalışır, karşı tarafında aynı şekilde misilleme girişi-
miyle cinayetler sürerdi. Toplumu düzenleyecek hak ve adaletin yoksun olan 
toplumlarda kan davası,  kabileler arasında düşmanlık ve savaşın başlıca se-
beplerindendi. Zira Kur’an’da “Kim haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insan-
ları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış 
gibi olur.”35   şeklinde Müminler uyarılmıştır. Hz Muhammed birçok cahiliye 
adetlerinde olduğu gibi kan davalarını kaldırmış insanın, canı, malı, namusu, 
tüm hak ve hürriyetleri konusunda dokunulmaz bir varlık olduğu anlayışını 
benimsetmiştir. Allah’ın şeriat ve hükümleriyle toplum düzene konulmuş 
bedevi bir toplumdan medeni bir topluma geçilmiştir. “Kadınların haklarını 
gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı dilerim. Siz kadınları Allah’ın 
emaneti olarak aldınız ve onların namusunu Allah’ın emri ile kendinize helal 
kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onlarında sizin üzerinde hakkınız 
vardır.”  Cahiliye döneminde kadının toplumda hak ve hukuku tanınmaz ve 
değer verilmezdi. Eşya gibi satılır ve mirastan da men edilirdi. Fuhuş olarak 
kadının namusu gözetilmezdi. Hz. Muhammed kadınında Allah katında farz 

33. Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 389.
34. İsra, 17/70.
35. Maide, 5/32.
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haklarının olduğunu ve Allah’ın sizlere hayat arkadaşı olarak emaneti oldu-
ğunu belirtmiş, kadının toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin en önemli un-
sur olduğunu bu sebeple Müslüman erkeklerin hanımlarıyla iyi geçinmeleri 
ve hoşgörülü davranmalarını tavsiye ederek kadının değerini yüceltmiştir. 
Enes bin Malik şöyle diyor: “Aile fertlerine karşı Hz. Muhammed’den daha 
şefkatlisini görmedim.”36 “Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bü-
tün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslüman kardeşinin kanıda, malı da helal 
olmaz. Fakat malını gönül hoşnutluğuyla vermişse o başkadır.” Hz Muham-
med bir hadisi şerifinde müminlerin birbirlerini sevmelerinin imandan oldu-
ğunu ve birbirlerini sevmedikçe cennete gidemeyeceklerine dikkat çekmiştir. 
Mümin kardeşini Allah rızası için sevmeli, üzüntüsünde, sevincinde, varlıkta 
ve yoklukta her ortamda kardeşleriyle beraber olmalı, onlara asla zulmetme-
yip düşmanlık göstermemelidir. Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen bizden 
değildir düsturuyla hareket edecek tıpkı bir vücudun azaları gibi dayanışma 
içinde olacaktır. “Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Âdemin çocukları-
sınız. Âdem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanında Arap 
olan üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.”  Cahiliye dö-
neminde şiddetin en önemli kaynaklarından biride asabiyet anlayışı olmuş-
tur. Hz Muhammed soy üstünlüğü ve asabiyetçilik anlayışını ret etmiş, doğuş-
tan gelen bir durumla insanların övünmeleri veya yadırganmaları konusunda 
haklarının olmadığı düşüncesiyle herkesi hukuk karşısında eşit saymıştır. Hz. 
Peygamber 63 yıllık hayatının sonunda insanlığa, birlik ve beraberliğe, hak ve 
adalete vurgu yapmış şiddete zemin oluşturabilecek durumları engelleyerek 
Müslümanları uyarıp, vaaz ve nasihatlerde bulunmuştur. Veda Hutbesi’nde 
“Ey insanlar” diye seslenmesi sadece Müslümanlara yönelik bir konuşma 
olmadığını içinde gayrimüslimleri de kapsayan bütün insanlığın kurtuluşuna 
vesile olacak bir çağrı olduğunun göstergesidir.  

3. Genel Olarak İslam’a Göre Şiddet

Müslümanlar, yaşadıkları, göç ettikleri veya fethettikleri bölgelere insanlı-
ğı, iyiliği ve adaleti götürerek İslam’ın sevgi ve hoşgörü medeniyeti olduğunu 
asırlardır tüm toplumlara kanıtlamışlardır. İslam’ın dünya görüşüne gıpta ile 
bakan bazı İngiliz müellifleri şu itirafta bulunur “Asya’ya, Araplar ve Türkler 
yerine Batı Hıristiyanları hâkim olsalardı bugün, Yunan kiliselerinden hiç bir 
iz kalmazdı. Ve bu kâfirlerin (Müslümanları kastederek) orada Hıristiyanlığa 

36. Müslim, Sahih, 63, (II, 1808), h.no:2316, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
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gösterdiği müsamahayı bunlar Müslümanlığa asla göstermezlerdi.”37 Bu gö-
rüşü tarihten bir olay ile desteklendirilecek olursak her din tarafından kut-
sal ve mukaddes olarak kabul edilen Kudüs şehrini anlatabiliriz. Hz. Ömer, 
fethedilen Kudüs’e girdiğinde “ Lehimize olan lehimizedir, aleyhimize olan 
aleyhimizedir.” diyerek halkı telkin ederek huzurunu sağlamış ve hiç bir insa-
nın burnu bile kanamamıştır, insanlar inanç ve ibadetlerinde serbest bırakıl-
mıştır.38 Hz. Ömer, Kudüs şehrini gezerken Patrik’in Diriliş Kilisesi’nde namaz 
kılmasını istediyse de, o bu isteği kibarca reddetmiştir. Onun bu şekilde dav-
ranmasının ardında güzel bir hoşgörü örneği vardır. Eğer kilisede namaz kılar-
sa Müslümanlar kiliseleri de ele geçirir insanların inanç özgürlükleri ve rahat 
ibadet etmeleri engellenir düşüncesiydi. Uzun bir süre Müslüman egemenli-
ğinde kalan Kudüs, 1099 yılında şehre saldıran haçlı Goldfrei de Buillon 70 
bin Müslümanı katletmenin yanı sıra Hıristiyan ve Yahudileri acımasız bir şe-
kilde yok etmiştir. Hıristiyan tarihçiler bu  olayla ilgili şu söylemde bulundular 
“Kaçmak amacıyla Süleyman Mabedi’nin üzerine tırmananların çoğu oklarla 
vuruldu veya çatıdan baş aşağı atıldı.Bu mabedin içinde on bin civarında in-
sanın kafası kesildi. Orada olsaydınız, ayaklarınız topuklarınıza kadar maktul-
lerin kanlarına batardı. Daha ne diyeyim. Onlardan hiç birinin yaşamasına izin 
verilmedi. Kadınları ve çocukları da ayırmadılar.”39 Kudüs yüzyıl boyunca bu 
zalimliğin gölgesi altında varlığı sürdürmüş 1187 yılına gelindiğinde Selâhad-
din Eyyubi tarafından tekrar huzur ve barış sağlanmıştır. Dört sene süren bu 
durum 3. Haçlı seferleri sırasında yerini katliamlara ve yıkımlara bırakmıştır. 
Kudüs sadece Müslümanların döneminde barış ve feraha kavuşmuş, kendi-
lerini medeniyet olarak adlandıran batının hâkimiyetinde iken zulüm ve kat-
liamlara sahne olmuştur. O dönemde de olduğu gibi günümüzde de Batı, en 
fazla şiddet ve katliamlara sebebiyet veren ülkeler oldukları halde, İslam kan 
dökücü, savaş, terörizmle özdeşleştirilmeye çalışılmakta, Batıya ise insancıl 
ve merhamet emsaliymiş gibi ödüller verilmektedir. Müslümanlar, dinlerini 
ayırt etmeksizin hiç bir insana bunun yanında hayvana, bitkiye ve doğaya 
zarar vermemişlerdir. Çünkü onlara göre, Hz Muhammed’in izinden giderek 
şiddet ve savaş son çaredir oda barışı sağlamak içindir.

37. Ergün Çapan, İslam’a Göre Terör ve İntihar Saldırıları, Işık Yayınları, İstanbul 2005,  
s. 29.
38. Mümtaz’er Türköne, Siyasi, Tarihi, Dini ve Kültürel Boyutlarıyla İslam ve Şiddet, Ufuk 
Kitapevi, İstanbul, 2007, s. 12.
39. Paçacı, “Kur’an’da Şiddete Karşı Haklı Savaş”, Erul, Şiddet Karşısında İslam, s. 138.
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Sonuç

İslam, günümüzde terörizm ile eş değer görülerek Müslümanları ötekileş-
tirme amaçlanmaktadır. Batı medyası, herhangi bir terör vakası olduğunda 
yapan kişilerin dini bilgileri göz ardı edilirken, eylemi gerçekleştiren kişinin 
Müslüman kimliği tespit edildiğinde “Teröristler hep Müslüman, İslam=Terör’’ 
başlığını atarak karalama yapmaktadır. Çünkü Batılılar İslam yükselirse 
önünde duramayacaklarını fark etmiş durumdalar bu yüzden İslam’ı terörle 
özdeşleştirerek İslam’ın yayılmasını engellemeye çalışmaktadırlar. Çalışma-
mızda da örneklerle anlatıldığı üzere İslam ile özdeşleşen Hz Muhammed 
şiddet, zulüm, saldırı eylemlerine karşı çıkmış, İslam’a ve Müslümanlara şid-
dete başvuranlara karşı merhametini korumuş, haklı savaş durumunda bile 
insanlara karşı zararı en aza indirgemeye çalışmıştır. Hz Muhammed’e gön-
derilen ilahi mesaj bütün olarak ele alındığında görülecektir ki esas amaç; in-
sanın dünyevi ve uhrevi, saadetini ve güvenliliğini sağlamaktır. Böyle bir hayat 
görüşü birçok ayet ve hadis örnekleriyle desteklenmektedir. Eğer bu emirlere 
layıkıyla uyulsaydı İslam coğrafyası günümüzde kan, gözyaşı, savaş sahneleri 
oluşturmazdı. İslami hareketlerin şiddet eğilimli uygulamaları, nassa yakla-
şımları ve menfaatlerine uygun şekilde algılarımalarından kaynaklanmakta-
dır. Fakat makalemizde de anlatıldığı gibi İslam şiddetle özdeşleşemez terör 
ve İslam’ı birlikte zikretmek yanlış bir tutum olur. İslam’ın kötü krizlerden geç-
tiği bu dönemlerde Kur’an’ı ve Hz Muhammed’i yaşamanın özüne dönerek 
yeniden toplumu inşa etmemizde hepimize görev düşmektedir.

KAYNAKÇA

Kur’an’ı Kerim, Kısa Açıklamalı Kur’an Kerim Meali, Editör. Saffet Bakırcı, Arma-
ğan Kitaplar, Konya, 2008.

Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları,  Ankara, 2015.

Çapan, Ergun,  İslam’a Göre Terör ve İntihar Saldırıları, Işık Yayınları, İstanbul 
2005.

Ebu Davud, Harac, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.

Erul, Bünyamin, Şiddet Karşısında İslam, DİB Yayınları, Ankara, 2015.

İbn Hişam, es-Siretun-Nebeviyye, İhyai’t Turasi’l-Arabi, Beyrut, 1971.

 İbn Kesir, Büyük İslam Tarihi, Çağrı Yayınları, çev. Mehmet Keskin, İstanbul, 
1994.  



  159 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

İmam Nesefi, Nesefi Tefsiri, çev. HarunÜnal, Ravza Yayınları, İstanbul, 2003.

 Mevdudi, Seyyid Ebul Ala, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygambe-
rin Hayatı, çev. Ahmed Asrar, Pınar Yayınları, İstanbul, 1992.

İmam Müslim, Sahih-i Müslim, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.

Sarıçam İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, DİB Yayınları, Ankara 
2014.

Kurtubi, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, el-Cami, (thk. Ahmed el-Berdavu-
ni), Darul Kütubül Mısrıyye, Kahire, 1964.

Türköne Mümtaz’er, İslam ve Şiddet, Ufuk Kitapevi, İstanbul 2007.

Yiğit, Yaşar, Model Şahsiyet Olarak Hz. Peygamber ve Hoşgörüsü, DİB Yayınları, 
Ankara, 2005. 

Canan TEKE

Sayın BİLGİ’YE tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sıradaki tebliğci-
miz Tuğba ASLAN. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3.sınıf öğ-
rencisi olup aynı zaman İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu 
öğrencisidir. Buyrun Sayın ASLAN söz sizde.



“İBN KESÎR’İN ES-SİYRETU’N-NEBEVİYYE’SİNDE SİYER-HADİS 
İLİŞKİSİ“

Tuğba ASLAN
(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, İLAMER İslâm Tarihi ve Sa-

natları Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet

Tarih insanoğlunun geçmişte yaşadığı olayları günümüze aktaran önem-
li bir bilim dalıdır. Kur’ân-ı Kerim’in vahyi ile başlayan İslâm tarihinin ilk 
dönemleri siyer ve meğazi eserleri ile günümüze ulaşmıştır. Siyer ve meğazi 
eserleri varlığını ortaya koyarken birçok bilim dalından faydalanmaktadır. 
Hadis, tefsir, fıkıh gibi bilim dalları siyer ve meğazi eserlerine kaynaklık et-
mektedir. Tebliğimizin amacı hadis ilminin siyer ve meğazi eserleri üzerin-
deki etkisini incelemektir. Çalışmamızda hadis ilminin siyer ve meğazilerle 
ilişkisini, bu iki ilim dalının birbirine sundukları katkıları, aralarındaki farklı-
lıkları tespit etmeye çalıştık. İncelememizi İbn Kesîr’in el-Bidâye ve’n-Nihâ-
ye adlı eserinden derlenmiş olan es-Siyretu’n-Nebeviyye üzerinden gerçek-
leştirdik. Bu eserde İbn Kesîr’in hadis ilminden ne ölçüde faydalandığını ve 
hadisçiliğini eserine ne şekilde yansıttığını ortaya koymaya çalıştık.
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Anahtar Kelimeler: Tarih, İslâm Tarihi, Siyer, Meğazi, Hadis, İbn Kesîr. 

Giriş

İnsanın yaşadığı kültürel, sosyal, ekonomik, siyasal vb. olaylar tarihi 
oluşturur. Bu oluşum geçmişten günümüze tarihçiler vasıtası ile aktarılır. 
Ancak burada bir noktaya değinmemiz gerekir. Tarih geçmişte yaşanmış 
olan olayları bize tamamen berrak bir şekilde aktarmaz. Tarih, tarihçiler 
tarafından geçmişin günümüze yeniden inşâsıdır. Bir önceki neslin bir son-
raki nesile yaşadıklarını aktarması bakımından tarih bilimine “rivayettir” de 
denilebilmektedir. Kısaca tarih, Sabri Hizmetli’nin tarifine göre “İnsanlığın 
gelişme ve olgunlaşmasında fert ve toplum düzeyinde fizikî ve ruhî alanda 
oluşan durumun ve düşünce ile bunların oluşması sonucunda ortaya çıkan 
olayları inceler. Bunları sebep-sonuç bağlantısında ‘kavramsal ve kuramsal 
çerçevede kalarak tespit eder.”1 

Tarih ilmi, bilindiği üzere geçmişte yaşanan olayları coğrafya, arkeoloji, 
antropoloji, filoloji, teoloji ve sosyoloji gibi ilimlerden yararlanarak mekan-
zaman, neden-sonuç ilişkisi bağlamında ortaya koymaktadır. İslâm tarihi 
ise tarih ilminin de yararlandığı bu ilimlerin yanında tefsir, hadis, fıkıh gibi 
temel İslâm bilimleriyle ve sosyal bilimlerle karşılıklı olarak etkileşim ha-
lindedir ve bu ilimlerle beraber varlığını sürdürmektedir. İslâm’ın erken dö-
nemlerinde ortaya çıkan disiplinler ayrı birer bilim dalı haline gelmiş olsalar 
da bugün bile birbirlerine bol malzeme ve katkı sunmaktadırlar. 

İslâmiyet’in ilk dönemlerinde bir âlim; tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih, 
kelam gibi çeşitli ilim dallarında yetkindi ve günümüzde kullandığımız “an-
siklopedik âlim” tabiriyle birçok alanda söz sahibiydi. Hicri 774/ m. 1372 
yılında vefat eden ve hemen hemen her konuda eser telif eden İbn Kesîr 
de bu âlimlerimizden biridir. İbn Kesîr hadis, tefsir, fıkıh ve kelam alanında 
birçok eser telif etmiştir. İslâm tarihi alanındaki eserlerinden biri olan el-Bi-
dâye ve’n-Nihâye’sinde insanın yaratılışından başlayarak 767/1366 yılına 
kadar yaşanmış olan olayları yazmıştır. Genel tarih kategorisinde değerlen-
dirilen bu eser İslâm tarihinin ana kaynaklarından sayılmaktadır. İlk dönem-
lerde hadis alanında yazılmış olan eserlerin müellifleri aynı zamanda tarih 
ilminde de eserler vermişlerdir. 

1. Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi -İlk Dönem- (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2011), 
ss.14-15-16.
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Tebliğimizde, İslâm tarihi erken dönem eserlerinin ilk nüvelerinin ortaya 
konulduğu siyer ve meğazi eserlerindeki hadis ilminin önemine değinerek 
bu iki disiplin arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit edebildiğimiz öl-
çüde ortaya koymaya çalıştık. Bunu gerçekleştirmeye çalışırken İbn Kesîr’in 
el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı eserinden derlenmiş olan es-Siyretu’n-Nebeviyye, 
diğer bir adıyla Sîret-i İbn Kesîr adlı kitabını esas aldık. Siyerinde hadis ilminin 
malzemesini ne kadar kullandığını içerik ve üslup açısından inceledik. İbn 
Kesir’in, tarih yazımında hadisçiliğinden ne ölçüde faydalandığını ve hadisçi-
liğinin siyerinde ne ölçüde görüldüğünü tespit etmeye çalıştık.

I. İbn Kesîr’in Hayatı

Ebü’l-Fidâ İbn Kesir’in, 701 yılında Busrâ’nın Müceyd köyünde doğduğu 
kaynaklarımızda rivayet edilmektedir. İbn Kesir doğduğu yerin Şam/Dımaşk 
taraflarında olmasına nispetle “el-Busravî” ve “ed-Dımaşkî” künyelerinin ya-
nında hadisteki ve fıkıhtaki konumundan dolayı “el-Hâfizu’l-Muhaddis” ve 
“el-Fâkihu’l-Müftî” ünvanlarını da almıştır. Babasını 3 yaşlarında kaybeden 
İbn Kesir, 707 yılında ailesiyle birlikte Dımaşk’a göç etmiştir. Öğrenimiyle 
yakından ilgilenen abisi Kemaleddin Abdülvehhab tarafından ilk fıkıh ders-
lerini almıştır. On yaşlarına ulaştığı sıralarda Kur’ân’ı ezberlemiştir. Burha-
neddin el-Fezarî(ö. 729/1329) ve İbn Kadı Şühbe’den fıkıh okumuş, Bur-
haneddin el-Fezarî’ye genç yaşta yazıp arz ettiği Ahkâmu’t-Tenbîh adlı eseri 
ile hocasının takdirini kazanmıştır.

Şerafeddin İsâ el-Makdisî, Bahâeddin İbn Asâkir, Şemseddin Muham-
med b. Muhammed eş-Şîrâzî, İshak b. Yahyâ el-Âmidî, Muhammed b. Ah-
med b. Zerrâd, İbnü’ş-Şıhne el-Haccâr, Abdullah b. Muhammed b. Yûsuf 
el-Makdisî ve Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’den hadis, Alemüddin el-Bir-
zâlî ve Zehebî’den hadis ve tarih, Muhammed b. Şerefeddin el-Ba‘lebek-
kî’den kıraat, Takıyyüddin İbn Teymiyye’den kelâm ve fıkıh dersleri almıştır. 
Burhâneddin el-Fezârî, kayınpederi Yûsuf el-Mizzî, Zehebî ve İbn Teymiy-
ye’den daha çok etkilenmiştir. Ayrıca Şemseddin el-İsfahânî’den, Ebü’l-Feth 
ed-Debûsî’den, Ali b. Ömer el-Vanî’den, Yûsuf el-Hutenî’den, Ebû Mûsâ el-
Karâfî‘den ve İbnü’d-Devâlibî el-Bağdâdî’den icâzet almıştır.

Hocası Yusuf el-Mizzî’nin kızı ile evlenmiştir. İbn Kesir öğrenimini ta-
mamladıktan sonra hatip, müderris, kıraat âlimi, müftü ve mahkeme he-
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yeti üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur.2 Tarih, hadis, fıkıh ve tefsir 
alanlarındaki bilgi birikimi ve verdiği eserler ile İbn Kesîr için günümüzde 
kullanılan “ansiklopedik âlim” tabirini kullanmamızın yerinde bir tespit ola-
cağının kanaatindeyiz. İbn Kesîr’in yazdığı eserler kendisi daha vefat etme-
den meşhur olmuş ve takdir görmüştür.

Şihabeddin İbn Hiccî, Hafız Ebu’l-Mehasin el-Hüseynî, Sa’deddin Ne-
vevî, Bedreddin ez-Zerkeşî ve İbn Hacer el-Askalanî gibi önemli âlimler İbn 
Kesîr’in yetiştirdiği talebeler içinde yer almaktadır. 

Ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetmiş olan İbn Kesîr 774/1373 
yılında Şam’da vefat etmiş ve vasiyeti üzerine hocası İbn Teymiyye’nin ya-
nına gömülmüştür.3

II. Eserleri 

Tarih ve Tabakât

el-Bidâye ve’n-Nihâye

Fusûl fî Sîreti’r-Resûl

Sîretü Ebi Bekr es-Sıddîk 

Sîretü Ömer b. el-Hattab

Sîretü Mengliboğa

Tabakâtu Fukahâi’ş-Şâfiiyye

et-Tekmîl fî Ma’rifeti’s-Sikât ve’d-Duâfâ ve’l-Mecâhil 

Tefsir

Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm

Fezâilu’l-Kur’ân ve Târihu Cem‘ihi

Hadis

Câmiu’l-Mesânid

İhtisâru Ulûmi’l-Hadis

2. Abdülkerim Özaydın, “İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ” TDV İslâm Ansiklopedisi, c.20, s.132.
3. İbn Kesir, Hz. Peygamber(sav)’in Hayatı (es-Siyretu’n-Nebeviyye), terc. Hanifi Akın 
(İstanbul: Çelik Yayınevi, 2013), s.68.
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Müsnedü’l-Fârûk emîri’l-mü’minîn Ebi Hafs Ömer b. Hattâb ve akvâlühû 
‘alâ ebvâbi’l-ilm

Tuhfetu’t-Tâlib bi ma’rifeti ehâdisi Muhtasari İbni’l-Hâcib

Ahkâmu’s-Suğra(sağir)

Ahkâmu’l-Kebîr

Muhtasâru’l-Medhâl ila Kitabu’s-Sünen li’l-Beyhakî 

el-Mukaddimât

Fıkıh

el-İctihâd fî talebi’l-cihâd

İrşâdü’l-fakîh ila ma’rifeti edilleti’t-tenbîh

Ahkâmü’t-tenbîh

Kitâbü’s-sema’4

III. Hadis İlminin Siyer ve Meğazi Eserlerindeki Önemi

610 yılında “Kur’ân vahyi”nin gelişi ve Hz. Muhammed’in peygamber 
seçilmesi ile İslâm tarihi başlamıştır.5 İslâm tarihinin kaynakları beşeri ve 
ilâhi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  İlâhi kaynaktan kastedilen Allah’ın 
insanlara peygamberleri vasıtasıyla duyurduğu ve vahyettikleridir. Beşeri 
kaynak ise nebevî haberler ve insanların eserleri olmak üzere ikiye ayrıl-
maktadır. İlâhi kaynak olarak Kur’ân, beşeri kaynak olarak ise hadis ilmi ele 
alınmaktadır.6 Kur’ân; İslâm dininin ibadet, itikat ve ahlak esaslarını bize 
zikretmekle kalmayıp insanlık tarihine dair yaşanmış olan olaylardan da 
bizleri haberdar etmektedir.7 Hadis ilmi ise, Hz. Peygamber’in hayatı hak-
kında bilgiler vermesi ve İslâm tarihçiliğinin gelişmesinde ve meydana gel-
mesindeki rolü itibariyle ayrı bir önem taşımaktadır. Hz. Peygamber’in söz-
leri, fiilleri ve faaliyetlerinden bahseden hadisler siyer ve meğazinin kaynağı 
konumundadır. Hadis ilminin rivayetleri aktarırken kullandığı metodoloji 
ilk İslâm tarihi verilerinde -siyer ve meğazi eserlerinde- sağlam bir temelin 

4. Özaydın, “İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ”, ss.133-134.
5. Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi -İlk Dönem-, s.33.
6. Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi -İlk Dönem-, s.43.
7. Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi -İlk Dönem-, s.33.
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oluşmasını sağlamıştır.8 Siyer ve meğazi alanında ilk çalışmaların muhad-
disler (hadisçiler) tarafından ortaya konulduğu bilinmektedir.9 Hadisçiler, 
tarih ilminden sened ve metin tenkidinde önemli ölçüde faydalanmışlardır. 
Tarih ilminin hadisçiler için malumat açısından önemi kadar gereğini de 
vurgulayan Şaban Öz’e göre “tarihi gelişmelerle ilgili rivâyetleri değerlendi-
ren bir hadisçinin iyi bir tarih bilgisine ve bilincine sahip olması gereklidir.” 
Öz , “hadis ilminin siyer ilmi açısından önemini ve hadis ilminin siyer ilmine 
kaynaklık ettiği alanları” şu maddelerle açıklamıştır:

Tarih kaynaklarında bulunmayan bazı ayrıntılar hadis ilmi sayesinde tes-
pit edilebilmiştir.

İslâm’ın doğduğu ortamdaki toplumun -yani arapların- adap, görgü, 
yeme, içme, evlilik gibi gelenek-göreneklerinin, sosyal hayatlarının tespitin-
de İslâm tarihine ilaveten hadis ilminden de faydalanılmaktadır.

Sahabelerin yaşantılarına dair aktarılan detaylı malumata hadis ilmi de 
katkı sağlamaktadır.

Hukukî uygulamaların tarihi kökenlerinin tespitinde hadis ilmi önemli bir 
görevi üstlenmektedir.

Ekonomik ve dinî hayata dair Resulullah’ın uygulamalarının tespitinde 
hadis ilminden yararlanılmaktadır.

Günümüze ulaşmamış olan siyer râvi ve müelliflerin nakillerinin tespitin-
de hadis ilmi kullanılmaktadır. 

Peygamber telakkilerindeki (anlayışındaki) yanlış algılamaların düzeltil-
mesinde hadis ilminin katkısı azımsanamayacak ölçüde büyüktür.10

Buraya kadar bahsettiklerimizden de anlaşılacağı üzere, Hz. Peygam-
ber’in söz ve fiillerinin ve O’nun hayatının içinde gerçekleşen olayların akta-
rılmasında, Hz. Peygamber’den sonra gelen ve Hz. Peygamber’i örnek alan 
sahabeler döneminde ve daha sonraki kuşak olan tâbiin döneminde de 

8. Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi -İlk Dönem-, ss.57-58.
9. Kasım Şulul, İslâm Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usûlü (İstanbul: İnsan Yayınları, 
2008), ss.30-31.
10. Şaban Öz, “İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri”, (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 
Ankara, 2006), ss.43-44.
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İslâm tarihine ilave olarak hadis ilmi ayrı bir önem arz etmektedir.11

IV. Hadis İlmi ile Siyer ve Meğazi Eserleri Arasındaki Farklılıklar 

İslâm tarihinin ilk dönemlerinde ortaya çıkmış olan siyer ve meğazi eser-
lerinin ve hadis eserlerinin ilgi alanının Hz. Peygamber olması dolayısıyla 
yararlanılan ortak malzeme hem konularda hem de rivayetlerde oldukça 
fazladır.12 Hadis ilmi ile siyer ve meğazi eserleri arasındaki farklılıkları şu 
şekilde inceleyebiliriz: 

Siyer ve meğazi türü eserlerde hadislerdeki gibi elde edilen bir verinin 
Hz. Peygamber’e ulaştırılma çabası yoktur. Bu yönü ile hadis ilminden ay-
rılmaktadır.

Tarih eserlerinde kullanılacak olan haberin tespit ve nakli, hadis ilmin-
den farklıdır. Tarihte bütüncül bir anlatım tercih edilirken hadiste tekil bir 
anlatım kullanılmaktadır. Örneğin İbn Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742) aynı tari-
hi olgunun farklı kısımlarını ortaya koyan rivâyetleri birbirini takip eden bir 
şekilde birleştirerek anlatmaktadır. Hadis ilminde ise bu durumun tam tersi 
bir yöntem izlenmektedir. Genelde tarih ilminde özelde ise siyer ve meğazi 
eserlerinde izlenen bu metod hadis ilminin kurallarına uymamaktadır ve 
rivayetlerin birbiri ardınca sıralanması gibi bir durum söz konusu değildir.13

Siyer ve meğazi eserlerinde hadislerdeki gibi herhangi bir ahkâm14 ve 
akaid15 endişesi taşınmadığı için rivayetler aktarılırken herhangi bir savun-
ma ya da cevap verme gayreti bulunmamaktadır.

Hadisçilerin amacı Hz. Peygamber’in sünnet ve hadislerini nakletmek 

11. Kasım Şulul, İslâm Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usûlü, s.30.
12. Bünyamin Erul, Siret Tedkikleri (Ankara: OTTO Yayınları, 2013), s.250.
13. Kasım Şulul, İslâm Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usûlü, ss.35-36-37.
14. “Ahkâm: “Karar, yargı; ilim, anlayış” gibi mânalara gelen hüküm kelimesinin çoğul 
şekli. Kur’ân-ı Kerîm’de yalnız tekil şekliyle geçer ve Allah’a, peygamberlere ve diğer in-
sanlara nisbet edilerek kullanılır. Hadislerde ise hem tekil hem de çoğul olarak kullanıl-
mıştır. Hüküm, özel mânada devlet ve hükümetin otoritesini ifade ettiği gibi, bir hâkimin 
belli bir konuda verdiği karar, iki nesne veya fikir arasında kurulan bağlantı, bir konuya 
uygulanan mantıkî kazıyye ve daha çok çoğul şekliyle fıkıh, nahiv ve diğer ilimlerde 
kaide mânalarında kullanılmış olan oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır.” Detaylı bilgi 
için bakınız. Ahmet Özel, “Ahkâm,” TDV İslâm Ansiklopedisi, c.1, s.550.
15. “Akaid: İslâm dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları konu edinen 
ilmin adı.” Detaylı bilgi için bakınız. Ahmet Saim Kılavuz, “Akaid,” TDV İslâm Ansiklope-
disi, c.2, s.212.
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iken siyer ve meğazi türü eserlerin amacı ise okuyucuları Hz. Peygamber’in 
hayatı hakkında bilgilendirmektir. Hadisçi bu amacını gerçekleştirirken ha-
dis metodolojisine riayet ederek ellerindeki hadis rivayetleri arasından se-
çim yapmaktadır.

Hadisçiler eserlerini konularına göre ya da sahabe müsnedlerine16 göre 
sınıflandırırken tarihçiler eserlerini kronolojik bir şekilde düzenlemişlerdir. Si-
yer ve meğazi türündeki eserlerin kronolojik bir sistemde oluşturulması bağ-
lamından koparılan hadislerin tespitinde hadis ilmine yardımcı olmaktadır.

Hadisçiler isnadın17 doğruluna öncelik verdikleri için zayıf râvilerden ço-
ğunlukla hadis rivayet etmezken, tarihçiler hadisçiler gibi bir sakınca gör-
meden zayıf da olsa o bilgiye bir değer atfetmişlerdir. Tarihçilere göre bir 
bilginin yanlış olma ihtimali olsa da bu içerik görmezden gelinemez.

Hadisçiler İsrâiliyat18 hususunda daha temkinli davranırken tarihçiler 
hadisçilerin aksine onları da bir bilgi kaynağı olarak kabul etmişlerdir.19

Hadis ve İslâm tarihinin rivayet merkezli bir malumattan ortaya çıktığı 
belirtilmiş olsa da bu iki disiplinin farklı yöntemler kullandıkları görülmekte-
dir. Şunu da belirtmek gerekir ki yöntemleri her ne kadar farklı olsa da bu 
ilim dalları birbirlerine kaynaklık etmekte ve bu şekilde varlıklarını idâme 
ettirebilmektedirler. 

V. İbn Kesîr’in es-Siyretu’n-Nebeviyye’sinde Hadis-Siyer İlişkisi

İbn Kesîr tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinin yanısıra tarih ilmindeki mahareti 
ile öne çıkmış âlimlerimizden biridir. Bu konuda pek çok âlimin övgüsüne 
mazhar olmuş olan İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı umûmi tarih eseri 
ile dönemindeki tarihçilerden üstün bir konuma yükselmiştir. Tebliğimizde 
ele aldığımız eser İbn Kesîr’in adını zikrettiğimiz genel tarih kitabının neş-
redilmiş bir kısmıdır. Neşredilmiş olan bu eser (es-Siyretu’n-Nebeviyye) Hz. 

16. “Müsned: Hadislerin adlarına göre tasnif edildiği kitap türü.” Detaylı bilgi için bakı-
nız. İbrahim Hatiboğlu, “Müsned,” TDV İslâm Ansiklopedisi, c.32, s.99.
17. “İsnad: Bir hadisi veya bir sözü ilk söyleyene nisbet etmek için senedinde yer alan 
râvilerin adlarını zikretme anlamında hadis terimi.”  Devamı için bakınız. Raşit Küçük, 
“İsnad,” TDV İslâm Ansiklopedisi, c.23, s.154.
18. “İsrâiliyat: Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan İslâm kaynaklarına geçtiği kabul edilen 
bilgiler için kullanılan terim.” Detaylı bilgi için bakınız. İbrahim Hatiboğlu & Abdülhamit 
Birışık, “İsrâiliyat,” TDV İslâm Ansiklopedisi, c.23, s.195.
19. Bünyamin Erul, Siret Tedkikleri, ss. 247-248-249-250-251-254.
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Peygamber’den önceki dönemi ele alarak başlamakta ve hicri on birinci yılın 
bazı olaylarını da aktararak son bulmaktadır. Konuları başlıklar halinde sis-
tematik bir şekilde ele alan İbn Kesîr Medine’ye hicretten sonraki rivayetler-
de yıl yıl bir sınıflandırmaya gitmiş, kitabının kalan diğer bölümlerini de bu 
şekilde devam ettirmiştir. İbn Kesîr Kur’ân-ı Kerim’den ayetlerle okuyucuya 
konuyu aktarmış, konu ile ilgili varsa hadisleri de devamına eklemiştir. Ken-
disinden önce yazılmış olan kaynaklara da yer vermiş, İbn Sa’d gibi Taberî 
gibi âlimlerin eserlerine müracaat etmiştir.20 İbn Kesîr Kadir Paksoy’a göre 
“tarihçilik yönünden Hz. Peygamber dönemini diğer siyer ya da İslâm tarihi 
müelliflerinden daha sistemli ve ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.”21 Eserin-
de hadis kaynaklarından bolca yararlanmış ve bu şekilde konularla alakalı 
rivayetlere sıklıkla yer vermiştir. Birden fazla eserde geçen hadisleri dipnot-
larda künyesi ile birlikte belirterek hadisleri araştıran okuyucuya başvuru 
yapması gerektiği durumlarda büyük bir kolaylık imkanı sağlamıştır. Hadis-
leri aktarırken bir konuda bulunan farklı rivâyetleri bir arada zikretmiş ve 
çoğu hadisin durumlarını -sahih olup olmadıklarını- hadis ilminin terimleri 
ile belirtmiştir. İbn Kesîr’in eserinde yararlandığı hadisçiler arasında Ahmed 
b. Hanbel (ö. 241/855), Buhârî (ö. 256/870), Müslim (ö. 261/875), Tirmizî 
(ö. 279/892), Taberânî (ö. 360/971), Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014), 
Beyhakî (ö. 458/1066) gibi âlimler yer almaktadır. İbn Kesîr hadislerin se-
nedine, râvilerin güvenilirliliğine dair açıklamalarda da bulunmuştur.22 Me-
dine’ye hicretin izin verilmesi başlığı altında zikrettiği bir hadisin (Hadis şu-
dur: “Doğrusu Yüce Allah, sizin için bazı (din) kardeşleri kıldı ve içinde emin 
olacağınız bir yurt sağladı!”) senedine dair bir şey bulunamadığını dipnotta 
belirtmiştir.23 İbn Kesîr eserinde bazı konularda rivâyet ettiği hadislerden 
sonra fıkhî meselelere de yer vermiştir. Buna örnek olarak  veda haccı ko-
nusu zikredilebilir.24 İsrâ ve Mirac olayında Kur’ân-ı Kerim’den ayetleri ve 
hadisleri okuyucuyla paylaştıktan sonra ayetlerin tefsirini de hadislerden 
yararlanarak konunun devamına eklemiştir. 25

20. Ebü’l-Fidâ İbn Kesir, es-Siyretu’n-Nebeviyye, terc. Hanifi Akın (İstanbul: Çelik Yayıne-
vi, 2013), ss.72-791.
21. Kadir Paksoy, “İbn Kesîr’in Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri” (Doktora tezi, 
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 1999), s.145.
22. Ebü’l-Fidâ İbn Kesir, es-Siyretu’n-Nebeviyye, ss.72-791.
23. Ebü’l-Fidâ İbn Kesir, es-Siyretu’n-Nebeviyye, s.260.
24. Ebü’l-Fidâ İbn Kesir, es-Siyretu’n-Nebeviyye, ss.671-675.
25. Ebü’l-Fidâ İbn Kesir, es-Siyretu’n-Nebeviyye, ss.219-223.
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Sonuç

Hadis ilmi İslâm tarihinin doğuşuna siyer ve meğazi eserleri ile kaynak-
lık etmiştir. İlk dönem İslâm tarihinin doğuşunda çoğu tarihçinin hadisçi 
de olması ve iki ilim dalının temelinin rivayete dayanması bu kaynaklığın 
en büyük sebebidir. Tebliğimizde incelediğimiz İbn Kesîr’in es-Siyretu’n-Ne-
beviyye’si de bu eserlerin başında gelmektedir. Siyer ve meğazi eserlerine 
kaynaklık eden ilim dallarının başında hadis ilmi gelmektedir. Sosyal bilim-
lerde bir ilim dalı hiçbir zaman kendi başına varlığını ortaya koyamaz. Orta-
ya koyduğu tezlerde, elindeki verileri teyit edebilmek için yardımcı ilim dalla-
rına ihtiyaç duyar. Siyer ve meğazi eserlerinde rivayet edilen bazı konuların 
hadis ilmi ile karşılaştırılmadan ve hadis ilminden yararlanılmadan doğru-
lunun ispatı mümkün görülmemektedir. İbn Kesîr siyerini yazarken hadis 
ilminin sağladığı geniş kaynağı ve hadisçiliğini büyük ölçüde kullanmıştır. 
Eserinde hadislerden hemen hemen her konuda faydalanmış, konuların 
anlatımını hadisler üzerinden yapmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’den ayetler vererek 
anlattığı konuları hadisler ile desteklemiştir. Ayrıca İbn Kesîr eserinde yer 
verdiği hadislerin sıhhatini de belirtmiştir. Bu tespitler İbn Kesîr’in eserinde 
rivayetleri değerlendirirken hadis ilminden yararlanarak tarih felsefesi yap-
tığını da bizlere göstermektedir. O, bir konuyu anlatırken aktardığı hadisleri 
râvisi ile birlikte zikretmiş, hadisin sıhhatini belirtmiş, dipnotlarda da bu ha-
disin hangi eserlerde geçtiğini zikretmiştir. Bazı hadislerin doğruluğundan 
emin olmadığına kanaat getirdiğinde kendi görüşlerine yer vermiştir. 

Siyer ve meğazi türü eserlerde hadis ilminde ortak malumattan faydala-
nıldığı için tarih ilmindeki bir bilginin hadisin sıhhatinin kontrol edilmeden 
kullanılması bilgi kirliliğine yol açmıştır. Buhâri gibi Müslim gibi hadis ilmi-
nin birinci el kaynaklarından sayılan eserlerde sahihliği konusunda kesin 
bilgi sahibi olamadığımız hadisler pek çoktur. Bu eserlerdeki doğruluğun-
dan emin olunamayan hadislerin konuları ve söyleniş zamanları yardımcı 
ilimlerle tespit edildikten sonra tarih ilmindeki verilerle karşılaştırılmalı ve 
bu şekilde eserlerin içerisine dahil edilmelidir. 
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Canan TEKE

Sayın ASLAN’A bu güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Teb-
liğlerinin sona ermesi ile ilk kısmı bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi de ikinci 
kısma, müzakere kısmına geçiyoruz. İlk müzakerecimiz Sayın Osman CU-
RUK. Kendileri Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam 
Tarihi Ana Bilim Dalı araştırma görevlisidir. Müzakerelerini yapmak üzere 
kendilerini kürsüye davet ediyorum.



Ar. Gör. Osman CURUK

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi Ana Bilim Dalı

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Değerli hocalarım ve kıymetli arkadaş-
lar öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bu oturumda ki ilk 
üç tebliği müzakere edeceğim ancak müzakerelere geçmeden önce müza-
kere ederken nasıl bir metot izleyeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu-
rada hepimiz öğrenci konumunda olduğumuz için halihazırda ilmi hayatımızı 
sürdürdüğümüz için müzakereye teknik üslup açıdan değil de müzakerelere 
katkısını düşündüğümüz birkaç hususa değinerek müzakereleri yapmak isti-
yorum. Bunun dışındaki diğer hususların zaten akademik ve ilmi hayatınızın 
ilerleyen dönemlerinde öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Bizim bu konudaki 
çalışmalarımız ve gayretlerimiz ile birlikte giderilebilecek eksiklikler olduğunu 
düşünüyorum. Bu anlamda bu çabanın devam edileceğini düşünüyorum. 

Müzakeresini yapacağımı ilk arkadaşımız Esra Şenses. Kendisine sunu-
mundan dolayı teşekkür ediyorum. Tebliğinde ilk dönem İslami ilimler arası 
ilişkilerden bahsetti. Tebliğinde Hz. Peygamber döneminden başlayarak 4 
halife dönemini kapsayan bir dönemi ele almaya çalıştı. Hz Peygamber ve 
özellikle dört halife döneminde İslami ilimlerin henüz teşekkül ettiğini, son-
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raki dönemlerde daha sistematik bir hal aldığını vurguladı. Hz Peygamber 
dönemi ilmi faaliyetlerinin tebliğ de gayet iyi anlatıldığını görüyorum. Fakat 
dört halife döneminde biraz daha bahsedilmesi konunun daha iyi anlaşılma-
sı için iyi olacağını düşünüyorum. Bu dönemde özellikle Hz. Ömer tarafından 
çocukların eğitim ve öğretim, lisesi gençlerin eğitim alması için bir program 
hazırlanmıştı. Sonraki halifelerinden uyguladıkları bu program, ağırlıklı olarak 
Kur’an dersleri ile birlikte dil bilgisi, aritmetik, edebiyat, tefsir, hadis, fıkıh gibi 
dersler yer almıştır. Hz. Ömer döneminde Mescidi Nebevi’nin yanında veya 
mescidin içinde çocukların eğitimi ve öğretimi için yerler açılmış ve burada 
gençlerin eğitimi ile uğraşanlar belli bir miktarda ücret almışlardır. Bunlar-
dan biraz daha fazla bahsedilmesini konunun daha iyi anlaşılması için iyi 
olacağını düşünüyorum. Daha sonra tebliğ ile örnek verilen kişilerin bizzat 
uygulamalarından, kendi dönemlerinde yapmış olduğu uygulamalardan ör-
nekler verilmesinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
Arkadaşımıza tekrar sunumundan dolayı teşekkür ediyorum.

Bir diğer tebliğciğimiz Zeynep Betül Önder. Kendisine bu değerli tebliğin-
den dolayı teşekkür ediyorum. İlk olarak İbni Saad’tan önce İslami ilimler ve 
İslami ilimler arası ilişkiden bahsetmeye çalıştı. Daha sonra ise İbni Saad 
örneği üzerinden ve eseri üzerinden İslami ilimlerde disiplinlerarası ilişkiye 
vurgu yaptı. Burada tebliğe katkısını düşündüğüm iki husustan bahsedece-
ğim. Bunlardan ilki tebliğinde İbni Saad’ın yetiştiği dönem ve bu dönemdeki 
ilmi faaliyetlerin anlatılması noktasında olacak. Bu dönemden biraz daha 
fazla bahsedilerek İbni Saad’ın yetişmesine etkili olan ilmi ortamın daha iyi 
anlaşılması gerekirdi. Yine İbni Saad’ın eserinde topladığı İslami ilimlere ait 
rivayetlerin içeriğinde bahsediliyor. Rivayetlerin çeşitliliğini sağladığını ve ese-
rinin önemi ortaya koyması açısından bu örnekler önemli. Fıkıh, tefsir, hadis 
gibi alanlarda rivayet etmiş olduğu örneklerdir, yine bu örnekleri biraz daha 
fazla vererek konunun daha iyi anlaşılmasına faydası olacağını düşünüyo-
rum. Üslup olarak, dipnotlar olarak, kaynakça olarak gayet başarılı bir tebliğ 
sundu kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. akademik başarılarının 
devamını diliyorum. 

Müzakeresini yapacağım son arkadaşımız Esra salar. Kendisi bize siyer 
ve din eğitimi-öğretimi ilişkisinden bahsetti. Sunumlarından dolayı kendisine 
teşekkür ediyorum. Sunumunda bizlere Hz. Peygamber’in eğitim ve öğretim-
de kendi döneminde uyguladığı metotları başlıklar halinde vererek, bugün 
de eğitim ve öğretim alanında aynı yöntemlerin geliştirilerek uygulanabile-
ceğinden bahsetti. Yine burada iki husustan bahsedeceğim tebliğe katkısı 
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olması bakımından. Tebliğde Siyer din eğitimi-öğretimi ilişkisinin biraz zayıf 
kaldığını gördüm. Bunun sebebi Hz. Peygamber dönemi eğitim ve öğretim fa-
aliyetlerinden bahsedilen kısmının eksik olduğunu gördüm. Özellikle burada 
suffeden biraz daha ayrıntılı bir şekilde bahsedilebilirdi. Suffede gerçekleş-
tirilen eğitimden ve metodundan bahsedilerek Hz. Peygamber’in eğitim ve 
öğretiminin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Yine eğitim ve öğretimin 
başlıklarıyla verilmesinin tebliğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olduğunu 
düşünüyorum. Ancak burada maddeler verilirken nasıl ki Hz. Peygamberin 
kendi uygulamalarından örneklerin eksik olduğunu fark ettiysem bizzat Hz. 
Peygamber’in kendi yaptığı uygulamaların örnek olarak verilmesi konunun 
daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Ben bir kez daha huzurlarınızda tebliğ su-
nan arkadaşlara teşekkür ediyorum, akademik başarılarının devamını diliyo-
rum, sizlere de teşekkür ediyorum. 

Canan TEKE

Müzakereleriyle katkı sunan Sayın Osman CURUK’a teşekkür ediyorum. 
Diğer tebliğlerin müzakerelerini Muharrem Samet BİLGİN yapacaktır. Ken-
disi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalında 
Araştırma Görevlisidir. Müzakerelerini yapması için kendilerini kürsüye da-
vet ediyorum.



Ar. Gör. Muharrem Samet BİLGİN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Başta Eyüp 
Baş hocam olmak üzere, tüm hocalarımızı, değerli misafirleri ve tüm öğren-
cilerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Yine bir Mayıs ayında İLAMER’in 
altıncı geleneksel Öğrenci Sempozyumun’da hep birlikteyiz. Aynı zamanda 
İLAMER’in akademik destek de onuncu yılını kutluyoruz. Ben 10 yıl önce İLA-
MER’in Arapça dersine bir buçuk ay katılarak orada ilk kalan öğrencilerdenim. 
Bugün 10 yıl sonra müzakereci olarak 2016 yılında değerlendirme yapmakta 
nasip oldu hamdolsun. Bunu sağlayan Eyüp Baş Hocama öncelikle olmak 
üzere organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdi disiplinlerarası iliş-
ki bu senenin konusu. Aslında İslami gelenekte disiplinleri birbirinden kırmızı 
çizgilerle ayırmanın zor olduğunu düşünüyorum. Mesela benim alanım siyer. 
Kelamdan ayırmak mümkün değil. Örneğin nübüvvet kelamın konusu ama 
siyeri nübüvveti anlamadan anlamak mümkün değil. Kur’an Hz.Peygambere 
inmiştir. Bu sebeple tefsirle siyeri bıçak gibi kesmek mümkün değildir. Biraz 
bu disiplinlerin çok fazla bölünmesi, aşırı uzmanlaşmaya gidilmesi modern 
dönemin önemli sıkıntılarından biri. Siyer alanı aslında zor bir alan. Çünkü az 



önce de söylediğim gibi, nübüvvet doğrudan itikat alakalı bir konu. Onun için 
bir söz söylediğinizde bir yazı yazdığınızdan bir şeyler bu konuda dile getirdiği-
niz de muhakkak hemen karşılığında itikadi bir karşılık buluyor ve insanların 
imanlarının dile gelmesi söz konusu oluyor. Onun için zor bir alan. Ben arka-
daşların tebliğlerini tek tek değerlendirmeden önce genel bir değerlendirme 
yapacağım. Öncelikle bütün tebliğlerde ortak bazı sıkıntılar görebildiğim ka-
darıyla dile getireceğim. Bundan önceki senelere göre açıkça ifade etmem 
gerekir ki ben üçüncü kez müzakerecilik yapıyorum, bu sene en başarılı bul-
duğum sene. Şimdi genel değerlendirme olarak tebliğlerde başlıklar olmayan 
kısımlar mevcut arkadaşlar. Mesela Kur’an siyer ilişkisi incelenirken hadisler 
ilişkisine de değinilmiş buna gerek yok. Başlık Kur’an ve siyer ise Kur’an ve 
Siyer işlenmeli ve buna dair bir şeyler yapılmalı. İkinci olarak yazım yanlışları 
mevcut yeniden gözden geçirilmeli. Anlatım bozuklukları mevcut uzun cümle-
ler var. Bir arkadaşımızın uzun bir cümlesi var. İlk sayfanın sonunda başlıyor 
diğer sayfanın yarısına kadar geliyor. Yani bu cümlenin başını sonunu tespit 
etmeniz anlamanız çok zor. Arapça kelimelerin yanlış yazılması var. Bu konu-
da en güzel örnek sahabi kelimesi. Sahabi tekil, sahabe ve ashab kelimeleri 
çoğuldur. Ya sahabiler ya da sahabe veya ashab kelimelerinin kullanılma-
sı doğru olacaktır Ama tebliğde hep sahabeler sahabeler şeklinde yazılmış. 
Bunlar ileride karşımıza çıkacaktır. Belki arkadaşlarımız olmadık yerlerde çok 
kötü bir şekilde ahlaki olmayan bir şekilde eleştirilere maruz kalacaklardır. 
Onun için şimdiden biz bunları düzeltelim istiyoruz. Birinci el kaynaklar yerine 
ikinci ve üçüncü el kaynakları bırakın hep çağdaş eserleri kaynak göstermiş-
ler. İbn Hişam’a yada İbn Sa’d’a gitmek yerine örneğin Mevdudi’ye gidilmiş. 
Biz ham bilgiyi ilk kaynaklarımız da bulabiliriz. İbn Hişam’da, İbn Sa’d’de, Ta-
beri’de olay ve kişiler ile ilgili tarih bilgisi genelde verilmiş parantez içerisinde. 
Bazı yerlerde ise unutulmuş. Biz tebliğlerimizde ya da akademik yazılarda 
hep şu usulü benimsersek daha iyi olur. Biz hocalarımızdan bunu öğrendik 
size de bunu söylüyoruz. İddialı sözler söylemeden iddiayı ortaya koymaya 
çalışmalıyız yani çok fazla iddialı söz söylememeliyiz.

Şimdi arkadaşlar, arkadaşların tek tek tebliğlerine geçecek olursak Pa-
kize Köytepe arkadaşımız Kur’an siyer ilişkisi konusunu ele almıştır. Biraz 
daha nesnel bir dil kullanırsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Siyerin 
mahiyeti ve Kur’an’la muhtelif ilişkisi, Kur’an’ın mahiyetine dair tek bir şey 
söz edilmemiş ve direk siyer yazıcılığı üzerinde durulmuş. Bu noktada bi-
raz daha siyer ilminin özellikleri nelerdir, neyi, nasıl inceler, neleri dikkate 
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alır, bunları üzerinde durulsaydı daha iyi olurdu. Burada ilk siyer kaynakları 
müellifleri ile birlikte siyaset, tarih, hadis ilişkisi bu tebliğin dışında diye dü-
şünüyorum. Ben bir tarihçi olarak acizane bağlamın önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Kronolojik bağlardan koparılarak olayların ele alınmasının doğ-
ru olmayacağı düşüncesindeyim. Arkadaşımızın tebliğinde bir görüş vardı. 
Prensiplerin ve olguların ele alındığı bir siyer yazımı olabilir diye. Derveze’de 
bunu yapıyor. Kur’an’a göre Hazreti Peygamber’in hayatı eserinde orada da 
tarihçilik bakımından sıkıntılar ortaya çıkıyor. Evet bir tefsirci bakış açısıyla 
bir şeyler ortaya koyulmuş ama bazı şeylerin havada kaldığını orada görü-
yorsunuz. Onun için burada dikkat edilmesi gerekir. Arkadaşımız gayet gü-
zel örneklerle açıklarmış tebliğinde. Söylemek istediklerini kavramlar yerli 
yerinde kullanılıyor ben kendisini tebrik ediyorum Çok güzel bir tebliğ idi.

Evet şimdi Şeydanur arkadaşımızın tebliğine geçiyorum. Tebliğ şiddet 
ile ilgiliydi. Bu sempozyumun başlığı altında incelenmeli mi incelenmemeli 
mi başka bir sempozyum konusuyla alakalı mı bunu iyi tespit etmek lazım. 
Ama sonuçta bu tebliğin bu oturumda yer alması kararlaştırılmış. Burada 
arkadaşımızı aşan bazı unsurlar var. Bugün çok büyük bir problem; şiddet 
ve şiddetin Müslümanlarla birlikte alınması. Arkadaşımızın da bahsettiği 
20 kadar örgütün isminde direk İslamcı terör örgütü olarak anılıyor. Söyle-
yeceklerim kendi tebliği ile ilgili mesela özetin başında Peygamber Efendi-
miz hiç şiddete başvurmamış gibi bir şey var. Bunu daha mutedil bir şekilde 
yazılabilir. Son çare, gerekli olmadı olmadıkça, yapılacak her şey yapıldık-
tan sonra, her şeye başvurulduktan sonra, son çare olarak başvurulur gibi. 
Diğer türlü, Bedir Savaşı bir savaş bunu nereye koyacağız mesela? Kabe’ye 
öldürülecek insanlar asılıyor Mekke’nin fethinde bunu ne yapacağız? Şid-
detin kökenlerini kötü niyetlilerce İslam adıyla anılacak olsa bulabileceği o 
kadar çok malzeme var ki ne yapacağız bunları. Bu arkadaşımızla ilgili değil 
genel olarak bizim dini hassasiyetleri olanların hep başvurduğu şey oluyor. 
Onun için arkadaşımızın yazdıklarını dışarıda bırakarak ben bunları söylü-
yorum. Bedir savaşında esir alınanların on okuma yazma bilmeyen müslü-
manlara okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakmaları. Peki Enfal 
suresi 67-68.ayetleri ne yapacağız? yeryüzünde kesin bir zafer kazanıncaya 
kadar eserlerin alınması uygun değildir ve  68’de devam ediyor Eğer Allah 
Allah’tan bir hüküm olmasaydı fidyeden size büyük bir azap dokunurdu. 
Allahu Teala Peygamberi ve müslümanları uyarıyor. Siz bunları esir aldığınız 
fidye ile serbest bıraktığınız diyor. Bir tek Hazreti Ömer diyor bunların boy-
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nunu vuralım diye. Hz Ebubekir menşeli fikirdeyse ne diyor; yok diyor Bun-
ları belli şeylerin karşılığında serbest bırakalım gücü yetmeyenler de okuma 
yazma öğretin ve öylece serbest bırakılır. Allahu Teala da bu düşünceyi öyle 
bir eleştiriyor ki Enfal suresinde şimdi ne yapacaksınız yani şiddeti İslamla 
bağı var bağı yok diyeceksiniz. Onun için bağlam çok önemli. Bir tarihçi 
olarak bağlam üzerine hep vurguluyoruz son yıllarda artık tefsircilerde de 
bağlamı üzerine vurgulamaya dikkat ediyorlar koordinasyon toplantıların-
da bu minvalde yapmaya başladılar. Çünkü Bağlam çok önemli arkadaşlar. 
Bağlamdan kopardığımız zaman nasıl arkadaşımızın birisinin tebliğinde 
de vardı her mezhep gidip kendisine uygun bir ayrıntıyı bulup onunla ilgili 
bir şeyler yapıyor her durum kendisine uygun bir fetvayı bulup hükümetini 
idare edebiliyor. Onun için bağlam çok önemli. Bunu göz ardı etmememiz 
gerektiğini düşünüyorum ama Pakize arkadaşımızın başlığı altında söyle-
dikleri örnekleri gayet uygun ve güzel olmuş bir de burada sunarken İslam 
yükselişe geçmiş geçtiği için şiddetle birlikte anılıyor falan filan dedi. Bu 
düşüncesini biraz daha gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Bugün Müs-
lümanların dünyaya söyleyecek acaba çok fazla sözü var mı halihazırdaki 
durumunuz ortadayken bunu da bir gözden geçirelim.

Tuğba Aslan arkadaşımız İbni Kesir üzerinden hadis siyer ilişkisini ince-
ledi. Biliyorsunuz burada hadisçi arkadaşlarımız var hadis ilmi İslami İlimler 
İlimler Arasında ilk teşekkül eden ilim. Diğer ilimlerle siyer olsun, tefsir olsun 
hepsi hadis ilminde ayrılarak bağımsızlığını kazanmışlardır. Ama dediğim gibi 
sıkı bir bağı vardır. Bu tebliğinde Tuğba Hanım İbni Kesir’in tarihçiliğini mer-
kezi almasının doğru olacağı kanaatindeyim. Hadisçiliğine tarihçiliği gözüyle 
baksaydı daha iyi olurdu. Bir ifade vardı; tarihçiler tarihi olayları aktaran kişi-
lerdir gibi. Tarihçiler sadece tarihi olaylar aktarmaz. Biliyorsunuz herkes tarihi 
olaylar aktarabilir. Yaşadığı dönemden bahsetseydi İbni Kesir’in daha iyi olur-
du. O dönemde İslam’ın nasıl yaşandığı nasıl bir ortamın olduğu bahsetsey-
di ve dönemde yaşayan bazı alimlerle bir çeşit karşılaştırma yapsaydı biraz 
daha iyi olurdu. Dördüncü başlıkta orada şöyle bir ifade kullanılırsa daha iyi 
olurdu; diğer hadis eserleri ve megazi eserleri ya da megazi ilmi ve hadis 
ilmi, hadis ilmi ve megazi eserleri başlıklarından biri olursa.Tuğba’nın tebliği 
temelleri atması bakımından çok güzel İbni Kesir’in hayatından bahsediyor. 
Hadis siyer ilişkisi bağlamında bir şeyler oluşturuyor, temeli çok güzel atıyor 
ve siz bekliyorsunuz ki binanın katlarda çok güzel bir bina olacak. Ama ma-
alesef o bina üstün körü ve hızlı yazılmış. Temeli çok güzel, sağlam, yıkılmaz 
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ama binanın üst katları biraz hızlı yapılmış. Onun için en ufak bir sallantı da 
yıkılabilir. İbni Kesir nasıl söyleyeceğini, tarihçiliği konusunda söyleyeceklerini 
çok fazla dile getirmemiş. Belki kendisinin yoğunluğundandır. Tuğba’yı yakın-
dan tanıdığım için bu normal bir durum. Ben arkadaşlarımın hepsini tebrik 
ediyorum. Gayet güzel, disiplinli bir şekilde çalışmışlar ve tebliğlerini ortaya 
koymuşlar, hepinize saygılar sunuyorum.

Canan TEKE

Müzakereleriyle bizlere ve tebliğcilere katkı sunan Sayın Muharrem 
Samet BİLGİN’e şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli dinleyiciler, ikinci oturu-
mumuz burada sona ermiştir. Başta böyle bir organizasyonla öğrencilere teb-
liğ sunma fırsatını verdikleri için Sayın Lütfi DOĞAN hocamıza, Prof. Dr. Eyüp 
BAŞ hocamıza, İSİLAY Vakfına ve değerli tüm hocalarımıza teşekkürlerimi arz 
ediyorum. Tebliğci arkadaşlara tebliğlerinden dolayı, müzakereci hocalarımı-
za değerlendirmelerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
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Oturum Başkanı

Birgül DOĞAN

Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, sayın öğrenci arkadaşlarım. Bu yıl 
altıncısı düzenlenen İLAMER Öğrenci Sempozyumunun üçüncü oturumunu 
açmış bulunuyorum. Böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız 
için sizlere teşekkür ediyorum. Ben Birgül DOĞAN, Ankara ÜNiversitesi İla-
hiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araş-
tırma Grubu öğrencisiyim. Bu oturumun aynı zamanda günün son oturumu 
olacak. Ben sözü fazla uzatmadan ilk tebliğcimize sözü bıakmak istiyorum. 
İlk tebliğcimiz Onur GÜLER. Kendileri Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi 4. sınıf öğrencileridirler. Sözü kendi-
sine bırakıyorum.



“TEOLOJİK VE FELSEFÎ BOYUTLARIYLA HUKUK-AHLÂK 
İLİŞKİSİ”

Onur GÜLER

(Ankara Üni İlâhiyat Fakültesi, 4.sınıf, İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi Mezunu. 
Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı YL Öğrencisi.

ÖZET

İnsan ahlâkî-hukukî bir varlık olarak dünyadadır. Her insan kıpırdama-
sına değen ahlâk ile dünyevî olan her şeye bir norm koyan hukuk, birbiriyle 
az çok, fakat zarurî olarak ilişkilidir. Hukukun özünü, hukukun amacını ve 
hukukî akıl yürütmeyi anlama çabası olan hukuk felsefesi ve cemiyet-hu-
kuk ilişkisine yoğunlaşan hukuk sosyolojisi bu bağlamda önemli soruştur-
ma alanlarıdır. İslâm hukuku perspektifinden ise, Kur’ân metninin ve hadis 
malzemesinin bir ahlâk-hukuk kodu olarak tasavvur edilmesiyle birlikte 
Müslümanların gerçekleştirdiği kurumsallaşmada hukukun ahlâkîliği dai-
ma içerdiği söylenebilir. Müslümanlar hukuk inşasında nassın otoritesini, 
Allah-âlem, Allah-insan ilişkisinin değerini merkeze almışlardır. Kur’ân’daki 
kıssalara, hükümlere, peygamberin eylemlerine sirayet eden bu ahlâkîlik, 
Müslümanların inşa ettiği hukukun temelini oluşturmuştur. 
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Modern hukuk ve İslâm hukuku açısından böyle bir soruşturma yapıl-
ması oldukça önemlidir. Adalet hukukun idesiyse ve hukukun farklı görü-
nümleri varsa, hukukun ahlâkî, teolojik, felsefî temellerine bakmak çok 
boyutlu bir soruşturmayı tazammun etmektedir ve bu bildiride genel bir 
değerlendirme amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Hukuk-ahlâk ilişkisi, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, 
ahlâk felsefesi, doğal hukuk, hukukî pozitivizm, karşılaştırmalı hukuk, genel 
ahlâka aykırılık, hisbe teşkilâtı.

“THE RELATION OF LAW AND ETHICS WITH ITS THEOLOGI-
CAL AND PHILOSOPHICAL DIMENSIONS”

ABSTRACT

Human is in the world as a moral and legal entity. Moral involved in 
human’s each action and law imposing a norm on secular matter affairs are 
associative with each other more or less but mainly because of necessity. 
Philosophy of law is trying to understand spirit of law, purpose of law, le-
gal argumentation, and sociology of law focuses on relation of social body 
and law. Regarding all of these issues, both are essential investigation fields. 
With regard to Islamic law, it can be put forward that institutionalisation by 
Muslims always include morals ownership over law, with calculating Quran 
text and hadith collections as a moral-law code(x). Muslims put in the center 
worth of these issues authority of nass(Quran and Sunnah), God-universe, 
God-human relationship. Effecting deepy to stories provisions in Quran and 
prophets’ action, the morality underlies the law code by Muslims. It is quite 
significent to examine in terms of modern law and Islamic law. If justice is the 
essence of law, and law occurs in different forms, in this studying, looking 
into ethical, teological and philosophical base of law needs a multidimensio-
nal investigation and in this article general evaluation is aimed.

Keywords: law-moral relation, philosophy of law and sociology of law, 
moral philosophy, natural law, legal positivism, comperative law, common 
immorality, hisbe organization.

GİRİŞ

Hukuk, meşruiyetini nereden alır? Tanrıdan, doğadan yahut akıldan mı, 
yoksa egemenin buyruğundan mı? Hukuk normu ahlâkî içerikten yoksun 
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olsa da yürür mü? Hukuk, insanın anne karnından ölüm sonrası hallerine 
kadar, istisnasız, her dünyevî kıpırdamaya bir değer biçen ve yaptırıma bağ-
lanmış hükmetmeler okyanusudur. Hukuk, ahlâk ile aynı merkezli bir daire 
olarak görülse de onun çemberinin daha küçük olduğu söylenmelidir. Bu 
bildiride hukuk-ahlâk ilişkisi, genel anlamda, felsefî ve teolojik boyutlarla, 
Türk hukukuna ve İslâm hukukuna da değinilerek ele alınmıştır.

I. AHLÂKÎ BİR VARLIK OLARAK İNSAN

İnsan, diğer canlılara düşünme ve ayırt etme yönüyle üstün konumda-
dır.1 İnsanın imtihana özne edilmesi, onu yapıp etmelerinde de diğer can-
lılardan farklılaştırmıştır.2  İnsan, dünya içinde sürekli eylemektedir.  Dil 
ötesi bir gerçeklik olan olgu ile insan arasında beliren şey olarak değer, 
insanın yapıp etmelerine yön veren temel durumundadır. İnsan, değerlen-
dirmeden kaçamaz3 ve bir ahlâk ve hukuk zorunlu olarak inşa edilir. Eylem, 
insanî iradenin harekete geçirilmesi, egonun çevrenin şartlarına ve teşvik-
lerine anlamlı cevabı ve dünya görüşünün(weltanschauung)  yansıması 
niteliğindedir.4 İnsanı diğer varlık türlerinden ayıran şey, ahlâkî bir varlık 
oluşudur(homo ethicus).5

Ahlâkî eylemin temelinde, öznenin kişiliği, vicdanı6 anlamında, bir so-
rumluluk hâli olarak yaşanan içkin öge, ve bu ögenin kendi karşısında 
bulduğu ve ona tavır aldığı ahlâkî iyi, norm, ödev anlamında aşkın öge 
bulunur.7 Ahlâk üzerine yapılan felsefî incelemeler teleolojik, deontolojik, 
erdem, analitik, eleştiril etik olarak çeşitli tarihsel görünümlere sahiptir. Bu 

1. Yahya b. Adî, Tehzîbü’l Ahlâk, çev. Harun Kuşlu, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu, 2013), s.5.
2.Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki 
balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen 
olsun.” ( Tekvîn 1/26) Allah, Âdem’i kendi suretinde yarattı. bkz. Buhārî, el-Cāmius 
Sahih, Kitābu’l İsti’zān, s.1541, hadis no 6227; İbn Hibbān, el İhsān fî Tākribi Sahihi 
İbn Hibbān, (Beyrut: Dāru’l Marife, 2004), s.1638 (no.5721).
3. İoanna Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, (Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2010), s.6.
4. Ludwig von Mises, İnsan Eylemi, çev. İsmail Aktar, Ankara: Liberte Yayınları, 2008, s.13.
5. Robert Nisbet, Sosyolojik Düşünce Geleneği, çev. Yusuf Kaplan, İstanbul: Paradigma, 
2013, XXXV.
6. Ki vicdan, iyi ile kötüyü ayırma yeteneğinin özel adıdır. Alexis Bertrand, Ahlâk 
Felsefesi, çev. Salih Zeki, (Ankara: Akçağ Yayınları, 2001), s.21.
7. Küreselleşme, Ahlak ve Değerler, ed. Yurdagül Mehmedoğlu & Ali Ulvi Mehmedoğlu, 
(İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006), s.241.
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yol tutmalar, ahlâk felsefesinin temel problemlerine dair anlamalardır. Te-
leolojik etik, ahlâkî eylemin değerini eylemin ürettiği sonuçla belirlerken8, 
söz gelimi Kant’ın seküler ödev etiği, ahlâk yasasını insandan türetmekte 
ve eylemden bağımsız olarak ödevle inşa etmektedir.9 Kant’a göre insa-
nın özgürlüğü ancak insan kendi koyduğu kurallara kendisinin uyması ile 
gerçekleşir. İnsan böylece ahlâkın yükleyicisi ve yükümlüsüdür ve İslâm 
itikadının aksine10, kendi başına amaçtır.  Bentham’da ise iyi ve kötü, haz 
ve acı ile belirlenmektedir ve insan bunun için rasyonel hesaplar yapan 
bir canlıdır(felicific calculus). Bireyin uzun vadeli kişisel çıkarı üzerinden ta-
nımlayan etik egoizm(Hobbes) ve istenen sonucu en yüksek sayıda insanın 
en büyük mutluluğu olarak ifade eden yararcılık(Bentham-Mill), ekonomik, 
siyasî, hukukî çıktıları ile ahlâkîliğin gideceği yeri işaret eder.11 Postmodern-
liğin olgu ve değer arasındaki yarığı uçuruma dönüştürdüğü bir vasattan 
baktığımızda, insanın neye iyi, kötü, doğru, yanlış vs. diyeceği sorununun 
hayatın her alanına sirayet edici olduğu ve dinlerin ilgilendiği esas mesele-
nin de bu alana yön vermek olduğu görülmektedir.12 

II. BİR HUKUK KAYNAĞI OLARAK AHLÂK 

İnsanın zoon politikon oluşu, ona hukuk inşa etmeyi dayatır, hukuk toplum-
sal hayatın kaçınılmaz olarak gündeme getirdiği kurallardır.13 Hukukun çeşitli 
bölümlerinin arasındaki ilişkiyi ve dayandığı prensipleri(la théorie générale 
du droit) göstererek bütün hukuk ilminin ahenkli prensipler manzumesi oldu-
ğunu izah eden bir ilme ihtiyaç vardır.14 Böylece bir ilim olarak hukuk ortaya 
çıkar. Hukuk, ‘toplum içinde fertlerin aralarındaki ve toplumla olan ilişkilerini 

8. Ahmet Cevizci, Etik-Ahlak Felsefesi, (İstanbul: Say Yayınları, 2014), s.45.
9. Örnek olsun Ahmet Hamdi Aksekili, Kant’ın ahlâk felsefesine dair bilgi verdikten sonra 
İslâm ahlâk anlayışı ile vazife(görev) ahlâkını karşılaştırır ve insanların kanuna uymalarının 
menfaat ile olacağını, dolayısıyla da Kant’ın vazife ahlâkının İslâm ile revize edilmesi 
gerektiğine işaret eder. bkz. Ahmet Hamdi Aksekili, Ahlâk İlmi ve İslâm Ahlâkı, (Ankara: 
Nur Yayınevi, 1991), s.43. Kant, “eylemin maksimi, sanki senin istemenle genel bir doğa 
yasası olacakmış gibi eylemde bulun” demektedir. Bkz: Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin 
Temellendirilmesi, çev. İoanna Kuçuradi, (Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2013), s.38.
10. Zâriyât 51/56.
11. Cennet Uslu, Doğal Hukuk ve Doğal Haklar, (Ankara: Liberte Yayınları, 2011), s.137.
12.bkz. Ethical Issues in Six Religious Traditions, ed. Clive Lawton & Peggy Morgan, 
(Edinburgh University Press, 1996).
13. Sadri Maksudi Arsal, Hukukun Umumî Esasları, (Ankara: Ankara Hukuk Fakültesi 
Neşriyatı, 1937), Önsöz’den.
14. Arsal, Hukukun Umumî Esasları, s.9.
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düzenleyen, uyulmaması halinde devlet yaptırımına bağlanmış olan kurallar 
bütünü’ olarak ta’rif edilir.15 Marksist hukuk teorisi açısından ise, özel çıkar-
ların çatışması üzerine inşa edilmiş belirli bir toplumsal düzene denk düşen 
üst yapı olarak tarihsel bir kategoridir.16  Ahlâk, vicdan ve sosyal baskı gibi 
yaptırımlarıyla tek başına yeterli yaptırım sistemine sahip değildir. Hukuk ile 
ahlâk arasındaki gerilimle birlikte ahlâkın hukuklaştığı görülmektedir.

III. DOĞAL HUKUK VE HUKUKÎ POZİTİVİZM SAVAŞI

Hukuk tasavvuru edinmek, teolojik ve felsefî bir zeminden başlamak-
tadır. Sofistleri hatırlayalım, her şeyde insanı ölçü almışlar ve her şeyin 
göreceli olduğunu söyleyerek adaletin de kişiden kişiye değiştiğini ifade 
etmişlerdi. Doğal hukuk ve hukukî pozitivizm savaşı, esasında içlerinde 
dallanmalar olsa da, ahlâkî yol tutma ve dünya görüşü ile alakalı kadim 
bir ihtilafa da işaret etmektedir. Hukukun kaynakları, tarihsel, toplumsal, 
ahlâkî, dinî, ideolojik, ekonomik, kültürel teknik her türlü kökenden oluşa-
bilir.17 Hukuk sistemlerinin dayandığı felsefî ve teolojik temeller, ‘’kutsal, 
ahlâk, insanın bizatihi kıymet olması, adalet, toplumsal sözleşme’’ vs. şek-
linde belirir.18 Doğal hukukçu, bir ülkede yürürlükte olan yasanın hukuk 
olduğunda ısrar eden ve hukukun kaynağını egemenin emri olarak gören 
bir hukukî pozitivistin aksine, yetkili makam tarafından konulmuş yasanın 
meşruiyetini ahlâka, akla yahut dine dayandırmaktadır.19 Doğal hukuk, 
ahlâkla, yani özgür insan kişiliğindeki vicdanın hükmüyle uyum içinde olan 

15. Mustafa Dural & Suat Sarı, Türk Özel Hukuku Cilt I(Temel Kavramlar ve Medenî 
Kanunun Başlangıç Hükümleri), (İstanbul: Filiz Kitabevi, 2010), s.4 benzer tanımlar 
için bkz. Rona Serozan, Medenî Hukuk, (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008), s.4; İsmail 
Ercan, Medenî Hukuk, (İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012), s.1. Hukuk, adalete 
yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir: Yasemin Işıktaç, Hukuk Başlangıcı, (İstanbul: 
Filiz Kitabevi, 2010), s.17.
16. Evgeny B. Pasukanıs, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm, çev. Onur 
Karahasanoğulları, (İstanbul: Birikim Yayınları, 2002), s.68. Marksizmin kurucuları 
doğal hukuku reddeden birer pozitivisttirler, zira hukuk genel karakteristiğini devletten 
alır. bkz. Rudolf Schlesinger, Marksizm ve Sovyet Hukuk Teorisi, çev. Metin Aktan, 
(İstanbul: Sinan Yayınları, 1974), s.26.
17. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, (Bursa: Ekin Yayıncılık, 2008), s.141.
18. Sadri Maksudî Arsal, Hukuk Felsefesi Tarihi, (İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 
1945), ss.308-311.
19. Raymond Wacks, Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş, çev. Engin Arıkan, (İstanbul: 
Tekin Yayınevi, 2013), s.17.
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hukuk olarak ileri sürülür.20 Doğal hukuk, aklın kullanılmasıyla bilinebile-
cek bir hukukî ölçünün varlığını savunmakta,  hukuk kavramını incelerken 
normun, hukukîliği noktasında taşıması gereken ahlâkî niteliklere başvur-
makta ve şekli özelliklerinden ziyade içeriğe yoğunlaşmaktadır. Hıristiyan 
teologlarda yahut teolojik hümanizmden bahseden düşünürlerde görüldü-
ğü şekliyle doğal hukuk, üst bir değer dünyasıdır. İslâm hukukçularının da 
doğal hukuk safında olmalarının sebebi hem vahyin aşkın yönü hem de 
pozitif hukuk karşısında fıkhın meşruiyetine yönelik kaygılar, yani hukukun 
bilimleştirilmesi sürecinde sağlam bir tutamak aramalarıyla ilgilidir. Hukukî 
pozitivizm ise, yasa ile ahlâkın ayrılığı üzerinden bir anlama içine girmekte,  
doğal hukuk ise hukukî ile ahlâkî olanı birbirine yaklaştırmaya çalışmakta-
dır.21 Hukukî pozitivizm, doğal hukuka belirsizlik eleştirisi getirmektedir.22 
Hukuk, pozitivistlere göre dinî doğal hukuktaki gibi insanın keşfettiği bir 
fenomen değil, insanın inşa ettiği bir yapıdır.23  Hukukî pozitivistlere göre, 
hukuk ile ahlâk arasında zorunlu bir örtüşme bulunmamaktadır.24 Örnek 
olsun Joseph Raz’a göre yasalar ahlâk kavramı ile değil otorite kavramı 
ile meşrulaştırılmaktadır.25 Buna rağmen asgarî içerikte bir doğal hukukun 
gerekliliği bazı hukukî pozitivistlerce varsayılmıştır.26 Dışlayıcı hukukî pozi-
tivistler, hukuk-ahlâk ilişkisinde geçerliliğin ahlâkî kriterlerinin olabileceği-
ni reddeder ve hukukun varlığının, içeriğinin her zaman sosyal kaynaklara 
referansla saptanabileceğini savunurlar. Kaplayıcı hukukî pozitivistler ise,  

20. Ernst von Aster, Hukuk Felsefesi Dersleri, çev. Orhan Münir Çağıl, (İstanbul: Kenan 
Matbaası, 1943), s.8.
21. Uslu, Doğal Hukuk ve Doğal Haklar, s.251.
22. Neil MacCormick, “Doğal Hukuku Yeniden Ziyaret”, çev. Şule Şahin Ceylan, AÜHFD 
64, 3, (2015), s.915. Wild, doğal hukuk geleneğine (…) −doğal hukukun dinsel içerikli, 
sübjektif değerlendirmelerle yüklü, soyut ve “metafizik” bir kavram olduğu yönündeki− 
eleştirileri kabul etmez. Ona göre, «doğal hukuk kuramında yer alan en temel tez 
“değer” ile “varoluşun” koparılamaz bağıdır. bkz. Görkem Birinci, “John Wild’ın Doğal 
Hukuk Kuramı: Felsefi Realizmden İnsan Haklarına”, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler 
Dergisi), Güz, 12, (2011), ss. 19-22.
23. Öktem, Hukuk Felsefesi Ders Notları, ss.43-44.
24. Kenneth Einar Himma, Hukukun Ahlâkî Kriterleri, çev. Saim Üye, (Ankara: BilgeSu, 
2010), s.13.
25.Uslu, Doğal Hukuk ve Doğal Haklar, s.265. ayrıca bkz. Joseph Raz, The Authority of 
Law: Essays on Law and Morality, (Oxford: Oxford University Press, 2009), ss.37-146.
26. Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, (İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 
2011), s.37; John Finnis, Philosophy of Law: Collected Essays, (Oxford University Press, 
2011), ss.230-257.
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ahlâkî kriterlerinin olabileceğine inanırlar.27 Hart, sıklıkla öyle olsa da, hu-
kuk kurallarının ahlâkın belli gereklerini karşılaması ya da yeniden üretme-
si hiçbir anlamda zorunlu olmadığını ifade etmektedir.28  Ek olarak, gele-
neksel hukuk tasavvurların sorgulandığı ve postmodern, eleştirel, feminist 
vs. hukuk teorileriyle bir yeniden anlamalara girişildiği de görülmektedir.29

IV. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATINDA AHLÂK ATIFLI NORMLAR

Ahlâk, hukuka sirayet ettiği ve daima hukukun kaynağı olduğu için 
hukukî meşruiyet açısından kendisine atıf yapılan bir değerdir. Türk hukuku 
sahnesinde, ahlâkın ceza hukuku, temel hak ve özgürlükler, hukukî işlem-
lerin geçersizliği vs. hukukî meselelerde doğrudan referans alınan bir ölçüt 
olduğu görülmektedir. Normların içeriği ve sınırları, onlara yön veren hukuk 
politikasıyla şekillenmektedir. Hukuk-ahlâk geriliminde hukuk ahlâkî duru-
mu etkileyebildiği gibi, ahlâk da hukuk yapım sürecinde toplumsal değerler 
olarak yansıdığı oranda hukukun kaynağı olmaktadır. 

IV.a. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Genel Ahlâka Karşı Suçlar

Genel ahlâka karşı suçlar doktrinde genellikle cinsel ahlâka ilişkin 
bir daraltmayla ele alınır.30 Kilise ve İslâm hukukunda da bu tarz suçla-
rın ağır şekilde cezalandırıldığı görülmektedir.31 765 sayılı Eski Türk Ceza 
Kanunu’nda Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhinde Cürümler bahsinde 
düzenlenen suçlar32, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda  “hayâsızca hare-

27. Himma, Hukukun Ahlâkî Kriterleri, s.13.
28. Himma, Hukukun Ahlâkî Kriterleri, s.31. Diğer yandan farklı hukuk-ahlâk ilişkisi 
resmi çekenler de bulunur. Örnek olsun Fuller, hukuk kurallarının içeriğinin ahlâki 
niteliğinden bağımsız olarak, hukukun kendine özgü bir ahlâkı olduğunu iddia 
etmektedir, o böyle yaparak hukukî rasyonelliğe yönelik bir inşa içine girmiştir.bkz. 
E. İrem Akı, “Hukukun İç Ahlâkı: Lol L. Fuller’in Görüşleri Çerçevesinde Bir İnceleme”, 
AÜHFD, 64,1 (2015), ss.1-2.
29. Bkz. Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu, (Ankara: NotaBene Yayınları, 2015), 
ss.16-17.
30. Sulhi Dönmezer, Umumî Adab ve Aile Nizamı Aleyhinde Cürümler, (İstanbul: 
İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1950), s.7-8.
31. “Her kimi Lut kavminin işlediği fiili yapar görürseniz her ikisini de öldürün.” (Tirmizî, 
es Sünen, “Kitābu’l Hudud”, 24, 1456; Ebû Dāvûd, es Sünen, “Kitābu’l Hudûd”: 28; İbn 
Māce, es Sünen, “Kitābul Hudûd”: 12 vs.)
32. (…) hayâsızca hareketler, fuhuş maksadı ile kadın oynatmak, söz atma ve sarkıntılık 
cürümleri, kadın kıyafetiyle kadınların bulunduğu yerlere gitmek, evlenme vaadi ile 
kızlık bozma, müstehcen hareketler, müstehcen şey yazma ve yayınlama, müstehcen 
şarkı söyleme, haysiyet kırıcı şeklinde matbua satışı, fuhşa teşvik cürmü, fuhuş için 
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ketler33, müstehcenlik34, fuhuş35, kumar oynanması için yer ve imkân sağ-
lama36, dilencilik37” olarak belirlenmiştir. Alenen cinsel ilişkiye girmek ve 
sadece cinsel uzuv göstermek olarak anlaşılan teşhircilik suç sayılmıştır. 
Dekolte kıyafet giymek, ceza hukukçularının yorumuna göre, teşhircilik sa-
yılmamaktadır.38 Hayâsızca hareketler suçu maddesinde yapılan daraltma, 
eski TCK’ya göre oldukça liberal ve birey merkezli ahlâk anlayışının mevzu-
ata sirayeti olarak da okunabilir.39 İnsanın vücudunu başkalarının zevkine 
terk etmeyi sanat haline getirmesi ve bu hareketinin semereleriyle yaşama-
sı, yani  insan vücudunun her türlü müstehcen ticareti olan fuhuş40,  Roma, 
Katolik, Yahudî ve İslâm hukuk sistemlerinde daima olumsuzlanan bir fiil 
olarak görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kısmî de olsa bazı gayrimeşru 
ilişkilerden el çekmesi ve fuhşun özel görünümlerini yasallaştırması41 gibi 
bazı tarihsel durumlar olsa da, fuhşun Türk hukuku açısından suç olma 

aracılık cürmü, zina vs. 765 sayılı TCK, m.414-447.
33. Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. TCK,m.225.
34. (...) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya 
yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır. (...) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan 
bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses 
veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, 
depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(...) TCK, m.226.
35. Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık 
eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak 
kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. TCK,m.227/2.
36. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para 
cezası ile cezalandırılır. TCK,m.228/1.
37. Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda 
bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.TCK,m.229/1.
38. Hakan Hakeri, Sorularla Ceza Hukuku, (Ankara: TBB Yayınları, 2005), s.249.
39. Nitekim, eski TCK’da müstehcen şarkı söylemek gibi kazuistik olarak düzenlenmişti 
ve fakat yeni TCK ile suç ve ceza siyaseti açısından olumlu değerlendirilebilecek bir 
takım düzenlemelerden belli hukuk mantığı genişletmeleri yaparak vazgeçilmiştir. 765 
sayılı TCK,m.428.
40. Dönmezer, Umumî Adab ve Aile Nizamı Aleyhinde Cürümler, s.214-218.
41. “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden 
Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü”, 30 Mart 1961, Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi, 5/984.
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özelliği korunmuştur. Pornografik sitelerin engellenmesi gibi meseleler de, 
TCK’nın bu düzenlemeleriyle hukukî bir temel bulmaktadır.42 5237 sayılı 
TCK, ilâhî hukuk sistemlerince suç olarak kabul edilen bazı davranışları suç 
olarak görmemiş yahut hukuken haksız fiil olarak değerlendirilse bile ce-
zalandırma gündeme getirilmemiş, hayâsızca hareketler, fuhuş, dilencilik, 
müstehcenlik gibi suçlarda ise belli şartlarda davranışları cezalandırmak 
istemiştir. Türk ceza hukukunda genel ahlâk kavramı sadece cinsellikle 
ilişkilendirilmemiş, dilencilik ve kumar oynanması için yer ve imkân sağlan-
ması suçlarında görüldüğü gibi hukuk politikasına toplumsal değerler yön 
vermiştir denebilir.

IV.b. Bazı Özel Kanunlardaki Ahlâk Atıfları

Hukuk, çok eşliliği yasaklaması, trafik cezaları belirlemesi yahut haka-
reti suç sayması gibi bir çok görünümüyle egemen olduğu ülkedeki insan-
ların yapıp etmelerini bir bilinçaltı kodu olarak yönlendirir ve ahlâkî yapıyı 
da etkiler. Ahlâk da hukuk yapım sürecinde toplumsal değerler olarak hu-
kuklaşabilir. Türk hukuku açısından mahkeme yönetiminden43 temel hak 
ve özgürlüklere44 kadar bir çok meselede genel ahlâka bir gerekçe olarak 
atıf yapılmıştır. Genel ahlâk kuralları çoğu zaman hukuk düzeni tarafından 
kanunlaştırma süreçlerinde doğacak adaletsizliklere, kamusal vicdandaki 

42. İnternet ortamında yapılan ve içeriği müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynanması 
için yer ve imkan sağlama gibi genel ahlaka karşı suçlar altında düzenlenen suçları 
oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili engelleme kararı 
verileceği de söylenmelidir. 5651 sayılı kanun, m.8.
43. Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın 
bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 5271 sayılı 
CMK, m.182/2.
44. Polis; genel ahlâk ve edep kurallarına aykırı olarak; utanç verici ve toplum düzeni 
bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile bu nitelikte söz, şarkı, 
müzik veya benzeri gösteri yapanları, (…) herhangi bir müracaat veya şikâyet olmasa 
bile engeller. 2559 sayılı PVSK, m.11; Yayın hizmetleri, (...)  toplumun millî ve manevî 
değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz. 6112 sayılı kanun, 
m.8; Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 
önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç 
işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir. 2911 
sayılı kanun,m.17. Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse 
özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz. 
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, m.23. 
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muhtemel tepkilere engel olacak bir güvenlik tıkacı işlevi görmektedir.45 
Ahlâk kuralından daha aşkın olan genel ahlâk, kamusal vicdanla temellen-
dirilir. Herhangi bir somut bir hükümde ifade edilmiş olmasa bile konusu 
toplumda yerleşmiş ahlâkî kurallara, diğer bir ifade ile genel ahlâka aykı-
rı sözleşmeler hükümsüzlük yaptırımı ile karşılaşır.46 Ahlâk, sözleşmelerin 
geçerliliğinden47 sorumluluk hukukuna kadar  meşruiyet ölçüsü olarak gö-
rünüm arzeder.48  Tarihsel bir görünüm arzeden ahlâka aykırılık Türk huku-
kunda sorumluluk doğuran bir sebep olarak görülür.49 

V.İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN AHLÂK-HUKUK İLİŞKİNE BİR BAKIŞ

Fıkıh, ibadetlere ve hukuka dair meseleler merkezinde gelişen hüküm-
ler olarak, insanın Allah’a yönelişine(ibadât) ve insan-toplum ilişkisinde 

45. Derya Ateş, “Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlâka Aykırılık”, (yayımlanmamış 
doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2006), s.56.
46. M. Kemal Oğuzman & Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (İstanbul: 
Vedat Kitapçılık, 2010), s.74. Hatta o kadar ki, genel ahlâka aykırı bir hukukî işlemin 
çevirme(tahvil) yoluyla ayakta tutulması kural olarak kabul edilmemiştir. bkz. Selim 
Kaneti, Hukukî İşlemlerin Çevrilmesi(Tahvili), (İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1972), 
ss.126-127.
47. Kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya 
konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. 6098 sayılı TBK,m.27
48. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 
yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlâka aykırı 
bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 6098 sayılı 
TBK,m.49; Evlenmekten kaçınma halinde tazminat ödemeyi öngören sözleşme, ahlaka 
adaba ve kamu düzenine aykırı olduğundan geçersizdir. T.C. Yargıtay, 4. Hukuk Dairesi, E. 
1967/6336, K. 1968/3828, Karar Tarihi: 2.5.1968; Davalıya verilen bononun evlilik dışı 
(gayrimeşru) birlikteliğin sürdürülmesi karşılığında olduğu kanıtlandığından, bu durumu 
ahlak ve adaba aykırı görerek bononun iptaline hükmeden yerel mahkeme kararı yasaya 
uygundur. T.C. Yargıtay, 19. Hukuk Dairesi, E. 1995/5994, K. 1996/3549, Karar Tarihi: 
8.4.1996.
49. Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarruflarını koşullara veya yüklemelere bağlayabilir. 
Tasarruf hüküm ve sonuçlarını doğurduğu andan itibaren, her ilgili koşul veya yüklemenin 
yerine getirilmesini isteyebilir. Hukuka veya ahlâka aykırı koşullar ve yüklemeler, ilişkin 
bulundukları tasarrufu geçersiz kılar. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, m.515; Dava, eşya 
alacağı ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, dava konusu eşyaların 
davalıda bulunduğunu iddia etmektedir. Davacının başkası ile resmen evli olmasına 
rağmen davalı ile birlikte yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacının ahlaka aykırı 
bir amaç için dava konusu eşyaları davalıya verdiği kabul edilmelidir. (818 sayılı) Borçlar 
Kanununun 65. maddesinde, haksız veya ahlaka aykırı bir amaç için verilen şeylerin istirdat 
edilemeyeceği belirtilmiştir. Şu durum karşısında davanın tümüyle reddedilmesi gerekir. 
T.C. Yargıtay, 4. Hukuk Dairesi, E. 2006/14438, K. 2008/333, Karar Tarihi: 22.1.2008.
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Allah’ın iradesini içeren hukuku keşfetme faaliyetidir. Kur’ân’ın ilk muha-
tapları, içinde bulundukları tarihsel vasatta ihtiyaçları merkezinde ve dinî 
insanın referanslarından olan kutsal merkezinde bir anlamaya girişmiş ve 
ahlâkî-hukukî yol tutmalarını Allah inancına ve karşılarındaki peygambere 
ve akıp giden hayata göre(ki bu daha sonra âyete, hadise, örfe  dönüşe-
cektir) yapmışlardır. Müslümanlar, hukuku Allah-insan ilişkisini de kapsa-
yacak şekilde bir dünya görüşü olarak hak ve sorumlulukları bilmek olarak 
görmüşlerdir(el fıkhu marifetu’n nefsi ma leha ve ma aleyha). Homo islami-
cus, ahlâkî olarak fıtratına, benliğine ilham edilen takva ve fücur50 ile her 
davranışında Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden bir varlıktır. 
Kur’ân, anne-babaya iyilikten, bağışlamada bulunmaktan, zekât vermek-
ten, namaz kılmaktan, Allah yolunda cihad etmekten bahsederken ve hu-
kuk inşasına girişirken ahlâkî temele atıf yapmaktadır. 

V.a. Ahlâkın Kurumsallaşması Olarak Hisbe

Hisbe, iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma ilkesi üzerine kurulu bir 
sosyal kontrol müessesesidir denebilir.51 İslâmî dünya görüşünün topluma 
yansıması ve yer yer Allah-insan ilişkisinin dahi denetimi olan hisbe, Müs-
lüman toplumunun inşa ettiği fıkıh medeniyetinin ahlâkî boyutunun somut 
örneğidir.  Hisbe, devletin özel görevliler aracılığıyla fertlerin ahlâk, din ve 
ekonomi alanındaki faaliyetleri üzerinde yaptığı denetimdir.52 Hisbe, iyili-
ği emir ve kötülükten sakındırma prensibi doğrultusunda genel ahlâk ve 
kamu düzenini koruma faaliyetidir.53  Muhtesib gibi kamu görevlileri impa-
ratorluk olan İslâm devletinin Abbasî döneminde hukuka şekil vermesi ile 
ortaya çıkan soruşturmacılardır. Muhtesib genel ahlâkın bozulmasını engel-
lemekte, kamu yararı merkezinde hareket etmekteydi. Muhtesib, cumaya 
gitmeyenleri cezalandırmakta,  gıda ürünlerinin kalitesini kontrol etmekte, 
İslâm toplumunun genel ahlâkını korumaya çalışmaktaydı, bunu yaparken 

50. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını 
(kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa 
ermiştir. Şems 91/7-9.
51. Mustafa Hizmetli, Endülüs’te Hisbe Teşkilatı, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
2011), s.11.
52. Hizmetli, Endülüs’te Hisbe Teşkilatı, s.42; Cengiz Kallek, “Hisbe”, DİA, yıl: 1998, cilt: 
18, ss. 133-143.
53. Hizmetli, Endülüs’te Hisbe Teşkilatı, s.53; ayrıca bkz. İbn Teymiyye, el Hisbe fi’l İslâm, 
çev. Vecdi Akyüz, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2001).
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emr-i bi’l maruf ve nehyü ani’l münker doktriniyle hareket etmekteydi.54

V.b. İslâm Hukuk Normunun Ahlâkîliği Sorunu

Kur’ân metninde yer alan aile hukuku, borçlar hukuku, savaş hukuku, 
miras hukuku hükümlerinde, hadis malzemesinde yer alan istisnalarda, 
yahut spesifik tarihsel fıkhî norm görünümlerinde55 olduğu gibi fıkıh kitap-
larında görüldüğü üzere, İslâm hukukuna içkin ahlâkîliğin görünüm biçimle-
rinin her zaman evrensel ve zamanlar üstü olmadığı, ahlâk-hukuk ilişkisinin 
dönüşüm yaşayan bir fenomen olduğu söylenmelidir.  Fıkha içkin ahlâkiliğin 
İslâm ahlâkının teleolojik olmasıyla zaman ve zemin değiştikçe dönüşüm 
yaşadığı görülmektedir.  Annenin emzirme ve ev hizmeti borcunun köleliğin 
olduğu bir vasatta kazaî değil diyanî sayılması,  tanıklık, kamu idareciliği, 
diyet miktarı ve kısas uygulaması gibi meselelerde İslâm’ın üstünlüğünü 
hukuka sirayet eden kâfir-mü’min ayrımcılığı içeren bir hukuk mantığı takı-
nılması ve  İslâm hukukunun temel hak ve özgürlükleri değil sorumlulukları 
önceleyen ontolojisi gibi meselelerde fıkha içkin ahlâkîliğin keyfiyetine dair 
izler sürmek mümkündür.  İslâm hukukçularının  birer doğal hukuk savu-
nucusu olduğunu düşünsek de, belirleyici olanın nassın otoritesi olduğu ve 
fıkhın hukukî pozitivizm taşıyan görünümleri olduğu da söylenmelidir. Mi-
rasçısına vasiyette bulunmak isteyen adamın iradesinin nass ile sınırlandı-
rılması, kâfirin diyetinin Müslümanın diyetinin yarısı olması, mirasçı olmada 
din ayrılığı, dede yetimi meselesinde vacib vasiyetin gündeme getirilmesi, 
kısas uygulama imkânının olmadığı durumlarda diyete hükmedilmesi vs. 
gibi birçok konuda ahlâkîlik, Müslüman toplumun sosyal gerçekliği, tarihsel 
vasatın inanan-inanmayan anlayışı ve nassın otoritesi,  tarihî-sosyal şart-
ların sınırında bir yol tutma imkânı bulabilmiştir.  Kur’ân metninin, hadis 
malzemesinin ve Müslümanların hukuk tasavvurlarının temelinde de, Al-
lah-insan, insan-insan, insan-toplum ilişkisinde nasıl bir yol tutulacağına 
dair nihaî kaygının(imanın) etkisiyle girişilen bir çaba görülmektedir, bu 
çaba fıkıh malzemesinde görüldüğü gibi tarihsel, sosyal, itikadî bir zeminde 
yeşeren ahlâk üzerinden gelişmiştir.

54. Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. 
İşte kurtuluşa erenler onlardır. Âl-i İmrân 4/104.
55. Örnek olsun Mevsılî’nin(ö. 683/1284) cariye ve köle alan alıcının satın aldığı âkıl 
cariye için kaçmak, hırsızlık, yatağa işemek, hayızdan kesilmiş olmak gibi durumları borçlar 
hukuku açısından ayıp sayması ve bu durumu taşınır bir mal olan cariye/köle alım-satımı 
bağlamında bir muhayyerlik örneği olarak vermesi. bkz. Mevsılî, el İhtiyar, II, s.19.
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SONUÇ YERİNE

Dünyevî yahut ilâhî olsun, bir siyasî iktidarın olabildiğince rasyonel bir 
şekilde insanî ilişkilere dair hükmetmelerinin tümüne hukuk denir. Teolojik 
ve felsefî boyutlar da göstermektedir ki hukuk, insanın ihtilafa verdiği tepki-
nin olabildiğince rasyonel bir kurumsallaştırma oluşturma çabasıdır.  İster 
seküler bir inşa ile ister de ilâhî atıflar yapılarak gündeme gelsin hukukun 
bu dünyada adaletin tecelli edişinde daima ahlâka olan talî durumu ve ih-
tilafa zorunlu bir müdahale oluşu düşünüldüğünde, bütün işlerin Allah’a 
döndürüleceği56, mahkeme-i kübra’da yeniden yargılamaların yapılacağı 
daha da anlam kazanmaktadır. Ahlâk, hukukun daimî bir kaynağı olarak 
yürürlüğe sirayet etmektedir. İnsandan fışkıran ihtilaf karşısında çaresiz 
olan riyakâr hukuk,  ahlâka teslim olup olmama meselesinde dönüşümler 
yaşamakta ve ahlâk ile daima gerilimli bir ilişki kurmaktadır. 
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ÖZET                                               

İnsanoğlu her daim toplu yaşamaya ihtiyaç duyan bir varlıktır. Tarihin 
her döneminde, insanların yaşam biçimleri incelendiğinde bunun ne ka-
dar gerçeğe uygun bir tanımlama olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Aris-
to insanın bu ictimai vasfını “sosyal varlık” tabiriyle belirtmiştir. Münzevî 
insan modeli zaman zaman düşünülmüş, ancak sadece romanlara konu 
olabilmiştir. Hz. Peygamber de her zaman toplum içinde yerini almış ve bu 
yönüyle insanlara örnek olmuştur. Söz konusu örnekliğini ibadet ve mua-
melat alanlarında gösterdiği gibi yaşamın kaçınılmaz bir yönünü teşkil eden 
sosyo-kültürel hayat düzleminde de sergilemiştir. Bu bağlamda insanların 
hayatlarında önemli bir yer tutan bayramlar da bahse konu kültürel hayatın 
bir vechesini oluştururlar. Nitekim aynı toplumda yaşayan, aynı inanç ve 
değerleri benimseyen insanların birlikteliklerini pekiştirmede, bayramların 
önemli bir yeri olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu doğ-
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rultuda Hz. Peygamber, kadın, erkek, yaşlı, çocuk bireylerden her birinin 
bayramlara iştirakini sağlamış; bayramları toplumun inşa sürecinde önemli 
bir vesile kabul etmiştir. Bu yönüyle toplumbilimini sünnetten/hadis bağım-
sız düşünemeyiz. Çünkü hadis, aynı zamanda içinde neşv ü nema bulduğu 
toplumun kültürel bir birikimi olarak da kabul edilir. Sosyoloji ise toplumu 
toplumdaki değişimleri ve gelişimleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Biz bu makalemizde Buhârî’nin Sahih’indeki Kitâbu’l-Îydeyn bölümünün 
ilgili bâb ve rivayetlerini inceleyerek, bayramların toplum inşasındaki rolünü 
irdelemeye çalışacağız.

Anahtar kelimeler: Toplumbilim, Hadis, Buhârî, Kitâbu’l- Îdeyn. 

KITABU’L-IYDEYN WHICH IS IN THE CAMIU’S-SAHIH OF BU-
HARI AND ITS EVALUATION WITHIN THE CONTEXT OF HADITH-
SOCİOLOGY

ABSTRACT

Human being is always in need of living collectively. When the way of life 
of people during the history is examined the accuracy of this description 
is understood. In this regard, Aristo stated this social character of human 
by “social creature” term. The recluse human model has been considered 
from time to time but it has only been a topic in novels. Prophet Moham-
mad has always taken his part in the community and was an example in 
this aspect. He illustrated this attitude in socio-cultural life platform which 
is the inevitable aspect of existence as well as in both prayers and relati-
onships. In this context, religious festivals (bairams) which take an impor-
tant place in the life of people are also the part of the mentioned cultural 
life. Hence, it is a fact accepted by everybody that religious festivals have a 
significant place on the consolidation of association of people who live in 
the same community, adopt the same belief and value. Accordingly, Prop-
het Mohammad provides each of women, men, elders and children to join 
religious festivals, and he accepted that religious festivals are an important 
occasion in the process of building the community. With this aspect, we 
cannot think sociology apart from Sunnah/hadith because hadith, at the 
same time, is accepted as a cultural accumulation of society where it has 
been developed. Sociology is a discipline which examines the society, chan-
ce and development in community.
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In this article, we will make an effort to examine the role of religious 
festivals in the building of society by investigating the related passages and 
narratives of the chapter of Kitabu’l-Iydeyn of Buhari’sSahih.

Key Words: Sociology, Hadith, Buhari, Kitabu’l-Iydeyn.

GİRİŞ 

Dilimizde önceleri «içtimaiyat» ve «ilmi içtima» daha sonra da «Toplumbi-
lim» diye adlandırılmışsa da, «sosyoloji» terimi daha yaygın bir şekilde kullanıl-
maktadır.1 Peki, toplum denilince akla gelen nedir? Bilindiği üzere insanlar 
toplu halde yaşarlar. Aristo insanın bu içtimai vasfını dile getirmek için “Ant-
hopos Zoon Politikon” (sosyal varlık) tabirini kullanmıştır.2 büyük İslam âlimi 
İbn Haldun ise 14. yy da yaşamış büyük İslam âlimi İbn Haldun ise “içtimaî 
hayat insanlar için bir zarurettir” ifadesiyle toplum hayatının gerekliliğini veciz 
bir şekilde dile getirmiştir.3 Gerçekten de “münzevi insan” yani toplum haya-
tından uzakta tek başına yaşayan insan modeli mücerret olarak zihnen düşü-
nülmüş olup, sadece romanlara konu olabilmiştir. Burada konunun daha iyi 
anlaşılması açısından toplumbilim tanımını vermek faydalı olacaktır.

Toplumbilim, insanların, “toplum biçiminde” ve “gruplar” halinde birlikte 
yaşamaları olayından hareket etmekte ve insanın, gruplar içinde, modele 
uygun, örnekleşmiş, gruba katılan diğer bireylerce de bölüşülen tavır ve 
hareketlerini incelemekte, böylece, sosyal ilişkilerde aldıkları yer ve rol ba-
kımından insanlarla ilgili bulunmaktadır.4

Tarihte dini bulunmayan hiçbir toplum yoktur. Din insanların yaşam 
tarzlarını değiştiren ve onu düzene koyan bir kanun koyucudur. İslam top-
lumdan hareketle dini değil, dinden hareketle toplumu değerlendiren bir 
yaklaşım sergiler.5 Kur’an-ı Kerim’de geçen, “Ve işte böyle, sizi orta bir üm-
met kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri 
olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun.”6 beyanı, bize İslam’ın 
“tek bir ümmet” olma anlayışını göstermektedir. İslam insan hayatının her 

1. Ünver Günay, Din Sosyolojisi Dersleri, Kayseri, Erciyes Üni yay., 1996, s. 1.
2. Günay, Din Sosyolojisi Dersleri, s. 3.
3. Bkz. İbn Haldun, Mukaddime, Çev: Zakir Kadirî Ugan, İstanbul, Millî Eğitim Basıme-
vi,1968, I, 100.
4. Sulhi Dönmezer, Toplumbilim, İstanbul, Beta yay., 1994, s. 2.
5. Hayati Yılmaz, Toplumsal Dönüşümde Sünnet, İstanbul, Rağbet yay., 2004, s. 31.
6. 2/Bakara: 143
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anını etkileyen ve düzenleyen bir dindir. Hz. Peygamber ve bu zamana ka-
dar gelmiş tüm peygamberleri de içine alacak şekilde şunu söyleyebiliriz ki; 
Peygamberler, toplumun inşasında bizzat rol almış, yaşayışlarıyla insanlara 
örnek olmuş kişilerdir. Toplumu oluştururken Hz. Peygamber’in de rolü bü-
yüktür. O halde toplumu yeniden inşa eden ve dönüştüren bir unsur olarak, 
sünnet’in tanımını vermek yerinde ve anlamlı olacaktır. 

Sünnet, toplumu, akide, ibadet, tebliğ, eğitim, ahlak, hukuk, siyaset, eko-
nomi gibi çeşitli alanlarda; kısacası bireysel, toplumsal ve evrensel olmak 
üzere hayatın her alanında, yönlendirip yönetmede, Kur’an başta olmak üze-
re, esas aldığı ilke ve prensipler bütününün oluşturduğu bir yaşam tarzıdır.7

Hz. Peygamber’in ortaya koyduğu sünnet, aslında idealleri olan bir 
toplum oluşturmak ve var olan toplumda da gereken ıslahları yapmak açı-
sından incelendiğinde toplumbilim arasındaki irtibat kendiliğinden anlaşı-
lacaktır. Buradan hareketle sünnetin içerisinden çıktığı toplumu da incele-
menin faydalı olduğu kanaatindeyiz. 

Cahiliye devrinde Araplar ne içtimai ne de idari ve siyasi birliğe sahip ola-
madıklarından, derli toplu sosyal bir hayatlarıda olmamıştır. Cahiliye devri 
insanları, dini ve içtimai hayat itibariyle bilgisiz, nizamsız, sulh ve sükûndan; 
ilim ve iman nurundan uzak bir hayat yaşamışlardır.8 Kur’ân-ı Kerim’de yer 
alan, “O zaman inkar edenler, kalplerine taasubu, cahiliye taassubunu yer-
leştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi, 
onların takva sözünü tutmalarını sağladı.”9 Hükmü, bize cahiliye devrinin 
taassup, barbarlık, şiddet, kin ve nefret devri olduğunu ifade etmektedir.10 
Hemen belirtelim ki; İslami dönemin değerini göstermek adına Cahiliyeyi 
tamamen kötü davranışlarla anmak yanlış olacaktır. Bu saydığımız özellik-
ler yanında Cahiliyyenin, misafirperver ve gelenlere ikramda bulunmaları 
gibi güzel özelliklerini de belirtmek gerekir. 

Sistemli teşkilatlara sahip olmayan bu insan topluluklarının halini 
Habeşistan’a hicret eden Ca’fer b. Ebi Tâlib’in (8/630) Melik Necaşi’ye söy-
lediği şu sözler gayet veciz bir şekilde ifade etmektedir;

7. Bkz. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara, Ankara Okulu yay., 2015, s.83.
8. Bkz.Mücteba Uğur, Hicri Birinci Asırda İslam Toplumu, İstanbul, Çağrı yay., 1980, s. 2.
9. 48/Fetih: 26.
10. Bkz. Uğur, Hicri Birinci Asırda İslam Toplumu, s. 4.
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“Ey hükümdar! Biz bilgisizlik ve nizamsızlık içinde  yaşıyorduk. Putlara ta-
pıyor; ölü hayvan eti yiyorduk. Her türlü ahlaksızlığı çekinmeden yapıyor; ak-
rabalık bağlarını çiğniyorduk. Komşuluk haklarını tanımıyorduk. Kuvvetlimiz 
zayıfımızı eziyordu. Uzun müddet bu halde yaşadık. Sonra Allah bize aramız-
dan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve namusluluğunu bildiğimiz bir pey-
gamber gönderdi.”11 Dolayısıyla cahiliye kültürünün en belirgin çizgileri şöyle 
gösterilebilir. Din ve inanış olarak putperestlik yaygın hale gelmiş, tanrı atıl 
bir deizm’e indirgenmiş; toplumda ahlak, mürüvvet, cömertlik ve şeref gibi 
olgular tam bir gösterişe ve kaba kuvvete dönüşmüş; içki ve kumar alabildiği-
ne yaygınlaşmış, aile çözülmüş, vb.12 Ancak bu belirtilen özellikler o dönemki 
komşu toplumların hatta tüm dünyanın genel görünümüdür.13

Burada şunu belirtmek gerekir: Tanıtmış olduğumuz cahiliye toplumu-
nun genel özellikleri sosyal hayata da sirayet etmişti. Dolayısıyla burada 
cahiliye devri insanlarının toplumsal hayatta sergiledikleri davranışlardan 
bahsetmek gerekir. 

Cahiliye devri Arapları çeşitli vesilelerle kapalı ve açık alanlarda değişik 
şekillerde eğlenmişlerdir. Kapalı yerlerdeki eğlenceler çoğunlukla kumar 
oyunları şeklindeydi.14 Cahiliye devri Arapları, bayram, düğün gibi merasim-
lerde de def çalıp oynuyorlardı.15

Cahiliye devrinde kabile reisinin seçilmesi, evlilik, hastalıktan kurtulma, 
seferden dönme, zafer yıl dönümleri gibi özel günlerde eğlenceler tertiple-
nirdi.16 Burada konuyu fazla uzatmadan hem Cahiliye hem de İslami dö-
nem bayramlarına dair bir rivayet aktarıp, İydeyn bölümündeki rivayetlere 
geçmek istiyorum. Hz. Peygamber, “Cahiliye devrinin fazileti-aksine bir nas 
yoksa-İslam döneminde de değerlidir”17 buyurmuştur. İslam, yayılmaya 
başladıktan sonra zamanla cahiliye kültüründeki bazı özellikleri tamamen 
kaldırmış,  bazılarını ise İslam’la bütünleştirmiştir. Buradaki Cahiliye dö-
neminde kutlanıp sonrasında İslam’la bütünleştirilen iki tür bayram vardı. 

11. Bkz. İbn Hişam, İslam Tarihi Sîret-i İbn Hişam Tercemesi, Çev: Hasan Ege, İstanbul, 
Kahraman yay., 1985, I, s. 448-449.
12. Mustafa Aydın, İslamın Tarih Sosyolojisi, İstanbul, Pınar yay., 2015, s. 54.
13. Bkz. Aydın, İslamın Tarih Sosyolojisi, s. 54.
14. Nebi Bozkurt, ”Eğlence” mad. DİA, X, 483.
15. Bkz. Nebi Bozkurt,”Eğlence” mad. DİA, X, 484.
16. Nebi Bozkurt,”Eğlence” mad. DİA, X, 484.
17. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Terc. IX, s.110.
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Bunlar; Nevruz ve Mihrican’dır. İnsanlar İslam’la müşerref olana kadar bu 
iki bayram onların düzenledikleri eğlenceleriydi. Daha sonra “Ramazan ve 
Kurban bayramı” olarak isimlendirilmiştir.18 

Eğlencelerin toplum psikolojisi açısından büyük bir önem taşıdığı inkâr 
edilemez.19 İslam öncesi dönemde bayramlar, toplumların hayatında görü-
len olağan üstü günlerdir. Bu günlerde, diğer zamanlarda yapılması hoş 
karşılanmayan hareketler dahi büyük bir serbestlik içinde yapılmıştır.

İslami dönemde ise Hz. Peygamber’in kadın erkek herkesin bayramlara 
katılmasını, elbisesi olmayanların dahi arkadaşlarından ödünç alarak bunu 
mutlaka gerçekleştirilmelerini emretmesi dikkat çekicidir.20 Bayramlara ön-
ceden hazırlanılması, bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, diş-
lerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namaz-
dan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, kurban 
bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi, namaza mümkünse 
yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka 
dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir ge-
tirilmesi menduptur.21

Çağdaş sosyal psikolojide her şeyden önce bir heyecan hali olarak de-
ğerlendirilen eğlencenin sosyal kaynaşma ve dayanışmanın gelişmesine 
katkıda bulunduğu kabul edilir.22 Bayram günlerinde İslami ölçüler içinde 
eğlenilmesi ve bazı oyunların oynanması caizdir.23 

Burada Buhârî’nin “Kitabü’l-Îydeyn’ini inceleme konusu yapmamız ha-
sebiyle gerek Buhari, gerekse ilgili bölüm hakkında genel bir bilgi vermek 
yerinde olacaktır.

Musannıf, Ebû Abdillâh Muhammed bin İsmâîl bin İbrahîm el-Cu’fi el-
Buhârî’dir.24 Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci güvenilir kaynağını teşkil eden 
Hadis ilmi sahasında unutulmaz gayretleriyle her zaman başvurduğumuz çok 

18. Ebû Dâvûd, Salât, 245.
19. Nebi Bozkurt, ”Eğlence” mad. DİA, X, 487.
20. Buhârî, İydeyn, 20.
21. İbrahim Bayraktar, “Bayram, İslâmî Dönem” mad. DİA, V, 260.
22. Nebi Bozkurt, ”Eğlence” mad. DİA, X, 487.
23. İbrahim Bayraktar, “Bayram, İslâmî Dönem” mad. DİA, V, 260.
24. M. Mustafa el-A’zami “Buhârî” mad. DİA, VI, 368.
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kıymetli eser veren kişidir.25 Buhârî, yalnız muhaddis değil, aynı zamanda bir 
tarihçi, fakih, mütekellim, müfessir ve sosyolog olarak da nitelendirilebilir.26

Câmiü’s-sahîh’in on üçüncü kitabı olan Kitabü’l-Îydeyn’de toplam yirmi 
altı bâb otuz altı rivayet bulunmaktadır. Biz bunlardan konumuzla ilgili olan-
ları İbn Hâcer’in Fethü’l-Bâri şerhinden istifade ile inceleyeceğiz.      

-Abdullah İbn Ömer naklettiği bir rivayette şöyle demiştir: Bir gün Hz. 
Ömer çarşıda satılmakta olan ipek bir takım elbise gördü ve onu alıp 
Resûlullah (sav) e getirerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü, şu ipek elbiseyi 
satın alın ve Cuma günleri ile heyetleri kabul ettiğiniz günlerde giyin; daha 
güzel bir izlenim verirsiniz!» Bunun üzerine Resûlullah (sav) şöyle buyurdu; 
«Bu elbiseyi ancak ahirette nasibi olmayan kimseler giyer.” Hz. Ömer orada 
bir müddet bekledi. Daha sonraki günlerde Resûlullah (sav) ona dibactan 
dokunmuş ipek bir elbise gönderdi. Bunun üzerine Hz. Ömer takım elbiseyi 
alarak Resûlullah›a gelip: «Ey Allah›ın Resulü, siz ipek elbise hakkında «Bu 
elbiseyi ancak ahiretten hiçbir nasibi olmayan kimseler giyer buyurmuştu-
nuz fakat şimdi bana bu elbiseyi gönderdiniz!” deyince Hz. Peygamber (sav) 
şöyle buyurdu; «Bu elbiseyi satarsın veya bununla bir ihtiyacını giderirsin.27

Buhârî’nin söz konusu bölümde yer verdiği rivayetten de anlaşılmaktadır 
ki Hz. Peygamber, önemli günlerde insanlara hitap ederken her gün giydiği 
elbiselerden farklı bir elbise giyer, toplumun huzuruna bu şekilde çıkardı.

 2- Bayram Günlerinde Eğlence Tertip Edilmesi Bâbı

-Hz. Âişe şöyle demiştir: «Bir gün Resûl-i Ekrem (sav) odama gelmişti. O 
sırada yanımda iki kız çocuk vardı ve Buâs savaşlarını anlatan şarkılar/marş-
lar söylüyorlardı. Hz. Peygamber (sav) yatağa uzandı ve yüzünü diğer tarafa 
çevirdi. Bir süre sonra Ebû Bekir geldi ve beni: «Resûlullah’ın yanında şeytan 
işi çalgılarla eğleniyorsunuz, öyle mi?» diye azarlamaya başladı. Bunun üzeri-
ne Resûlullah (sav) ona yönelerek; «Rahat bırak çocukları!» dedi. Ben de Ebû 
Bekir›in boş bir anından faydalanıp çocuklara gözümle işaret ettim ve çıktılar.

25. Tunç Cihat, “Büyük Türk Âlimi Buhârî’nin Hayatı ve Eserleri”, (“Edit. Ahmet Hulûsi 
Köker”), Büyük Türk-İslam Bilgini Buhârî Sempozyumu 18-20 Haziran 1987, Kayseri,     
Erciyes Üni. Matbaası, , 1987, s. 1.
26. Günay Ünver, “Açılış Konuşması”, Büyük Türk-İslâm Bilgini Buhârî Sempozyumu 18-20 
Haziran 1987, (“Edit. Ahmet Hulûsi Köker”), Kayseri, Erciyes Üni. Matbaası, 1987, s. XIII.
27. Buhârî, İydeyn, 1.
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«Yine bir bayram günüydü. Habeşliler mızrak ve kalkanlarla halay çe-
kip oynuyorlardı. Oyunu görmek istiyordum fakat Resûlullah›a bu isteğimi 
söyleyip söylememekte tereddüt ettim. Bana; ‘Oyunu görmek ister misin?› 
diye sorunca ‹Evet› dedim. Hz. Peygamber (sav) beni tutup arkasına aldı ve 
ben de çenemi omzuna dayayıp oyunu izlemeye başladım. Resûlullah (sav) 
oyun oynayanları gayrete getirmek maksadıyla: ‹Haydi bakalım Erfide oğull-
ları, görelim sizi!› diyordu. Bir süre sonra ben artık sıkılınca, Hz. Peygamber 
(sav) bana: ‹Bu kadar yeter mi? diye sordu. Ben ‹evet› deyince ‹İyi öyleyse, 
haydi git› buyurdu.”28

Zeyn İbnü’l-Müneyyir şöyle demiştir: “İmam Buhârî bu hadisi ‘bayram 
günlerinde düzenlenen eğlencelere diğer günlerdeki eğlencelere göre daha 
toleranslı davranıldığını ve bunda bir sakınca bulunmadığını göstermek 
maksadıyla zikretmiştir.”29

Zührî’den nakledilen rivayete göre Hz. Âişe’nin yanında şarkı söyleyen 
kız çocukları aynı zamanda def de çalıyorlardı.30

Eğlence, her kültürde olduğu gibi Arap kültüründe de önemli bir yere 
sahipti. Allah Resûlü, dostu Hz. Ebû Bekir’e eğlenmenin insan hayatında-
ki yerini hatırlatırken, “Her toplumun bir bayramı vardır. Bu da bizim bay-
ramımızdır.” diyerek bayramların özel günler olduğunu ifade etmişti. Zira 
bayramlar hüzün ve sıkıntının paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı günlerdir. 
Bugünlerde insanların birlikte eğlenmeleri, onlarda topluma aidiyet bilincini 
geliştirir ve kimliklerinin korunmasına katkı sağlar.31

Hz. Peygamber (sav) hayatta iken bilhassa Medine döneminde Müslü-
manlar bayramları neşe ve mutluluk içinde geçirirlerdi. Küçük kızların şar-
kılar söylediği bayram gününün bir başka vaktinde Allah Resûlü, Habeşli-
lerin mescitte sergiledikleri mızrak kalkan oyunlarını eşi Hz. Âişe ile birlikte 
seyretmiş, gösterilere müdahale etmek isteyen Hz. Ömer’e engel olmuş ve 
gösteri yapanların rahatsız edilmesine izin vermemişti.32

3- Bayramlarda Yapılacak İşler Bâbı

28. Buhârî, İydeyn, 2.
29. İbn Hâcer, Fethü’l-Bâri, II, 510.
30. İbn Hâcer, Fethü’l-Bâri, II, 511.
31. Komisyon, “Bayram”, Hadislerle İslam, Ankara, 2013, VII, 507.
32. Hadislerle İslam, VII, 507.



204  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

-el-Berâ› İbn Âzib›ten nakledildiğine göre o şöyle der: «Resûlullah’ın bir 
bayram namazı hutbesinde; «Biz işte bu günümüze ilk olarak namazla baş-
larız sonra dönüp kurbanlarımızı keseriz. Kim bu şekilde hareket ederse 
şüphesiz bizim sünnetimize uygun davranmış olur» buyurduğunu işittim.33

 4- Bayram Namazından Sonra Hutbe Okumak Bâbı

 -Abdullah İbn Abbas›ın şöyle dediği nakledilmiştir: «Resûl-i Ekrem (sav) 
Ramazan bayramı günü iki rekât namaz kıldı. Bu iki rekâtın ne öncesinde 
ne de sonrasında namaz kıldı. Sonra yanında Bilâl olduğu halde hanımların 
namaz kıldığı yere geldi ve onlara sadaka vermelerini emretti. Bu emri üze-
rine kadınlar derhal yüzüklerini ve gerdanlıklarını Bilâl›in kucağına atmaya 
başladılar.»34

Yine bayram günlerinde ihtiyaç sahiplerinin maddi bakımdan desteklen-
mesi bağlamında bayram namazına gelenlerin tasaddukta bulunmasıdır ki 
Hz. Peygamber döneminde de bu şekilde cereyan etmiştir.

5- Kadınların Bayram Günlerinde Musallaya Çıkmaları Bâbı

-Ümmü Atiyye’den nakledilmiştir: “Bize evlilik çağına yaklaşan ve kendi-
lerine ev içinde özel oda ayrılan genç kızları bayramlarda musallaya çıkar-
mamız emredildi.»

Eyyûb buna benzer bir rivayeti Hafsa›dan nakletmiştir. Hafsa hadisinde 
şöyle bir ek bilgi bulunmaktadır: «Hayızlı kadınlar musalladan uzakça durur.»35

Bayram günleri, birlik ve beraberlik günleridir. Hz. Peygamber, hem bay-
ram hutbesini, va’zü nasihatları dinlemeleri, hem de söz konusu birlikteli-
ğin sağlanması açısından toplumun her kesiminin namazgaha gelmesini 
talep etmiştir. 

6- Bayram Günlerinde Çocukların Musallaya Çıkması Bâbı

-İbn Abbâs’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Ben Resûl-i Ekrem (sav) ile 
birlikte Ramazan veya Kurban bayramı namazı için musallaya çıktım. Na-
mazı kıldırdı ve daha sonra cemaate hutbe îrad etti. Ardından da kadınların 
yanına varıp onlara öğütler verdi, uyarılarda bulundu ve sadaka vermelerini 

33. Buhârî, İydeyn, 3.
34. Buhârî, İydeyn, 8.
35. Buhârî, İydeyn, 15.
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emretti.36

Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günlerinde kadın ve çocukların 
da katılımıyla bayram namazları musallâda eda edilirdi.37 İbn Abbas, çocuk 
olduğu halde Peygamber’le beraber bayram namazına gitmiştir.  

7- Kadının Bayram Gününe Özel Giyeceği Elbisesi Bulunmadığı Zaman 
Ne Yapacağı Bâbı

-Hafsa binti Sîrîn›den nakledilmiştir: «Biz bayram günlerinde kızlarımızın 
musallaya çıkmalarına engel olurduk. İşte bizim bu şekilde hareket ettiği-
miz günlerde bir kadın Kasr-ı Benû Halefe (Basra yakınlarında bir yer) gelip 
yerleşti. Bir gün onu ziyarete gitmiştim. Kendisiyle konuşurken bana kız kar-
deşinin kocasının Hz. Peygamber (sav) ile birlikte on iki savaşa katıldığın-
dan ve bu savaşların altısına kız kardeşinin de gittiğinden bahsetti. Bacısı 
bu savaşta yaptıklarını ona şöyle anlatmış: «Biz hastaların başında durup 
onlara bakıyor ve yaralıların tedavisiyle meşgul oluyorduk. Bir defasında Hz. 
Peygamber›e (sav); “Ey Allah›ın Resulü bizden birinin eğer üstüne giyeceği 
bir dış elbisesi yoksa musallaya çıkmaması günah olur mu, diye sordum. 
Bize şöyle cevap verdi: «Arkadaşı ona elbiselerinden giydirsin. Onlar da ge-
lip oradaki hayra ve müminlerin duasına şahit olsunlar.”38

Hz. Peygamber, herkesin mutlu olduğu günde kadınların bazı nedenler-
den ötürü bayram sevincine ortak olmaktan mahrum kalmalarına gönlü 
elvermemiş, bu sevincin herkese ulaşmasını arzu etmişti. Bayram günü, 
kadın erkek bütün Müslümanlar açık alanda toplanır; buradan tekbir nida-
ları yükselir ve inananlar ortak dualara âmin derlerdi. Birlikleri, dirlikleri ve 
günlerinin bereketli olması için dualar ederlerdi. Bayramlar, aynı zamanda 
dayanışma ve yardımlaşma içerisinde müminlerin birbirlerine kenetlendik-
leri günlerdi.39

SONUÇ

Tüm bu rivayetler ışığında şunları söylemek mümkündür: Hz. Peygam-
ber, Müslümanlarda bir toplum bilinci oluşturmak için bayramları fırsat 
bilmiş, kadınlar ve çocuklar da dâhil herkesin bayram namazına iştirakini 

36. Buhârî, İydeyn, 16.
37. Hadislerle İslam, VII, 509.
38. Buhârî, İydeyn, 20.
39. Bkz. Hadislerle İslam, VII, 510.
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sağlamıştır. Bir devlet başkanı olarak kendisi bayram günlerine özel elbi-
se giymiş, böylece bayramların diğer günlerden farkını hissettirmiştir. Hz. 
Peygamber’in bayramlarda bir dizi oyun ve eğlenceye izin vermiş olması 
bunları, toplumsal kaynaşmayı sağlayıcı faktörler olarak değerlendirdiğini 
söylemek mümkündür. 
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“DİNÎ İLİMLERİN ANLAŞILMASINDA DİN FELSEFESİNİN ROLÜ- 
KELÂM ÖRNEĞİ”
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(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat 4. sınıf, İLAMER 

İslâm Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet

Felsefenin bir alt disiplini olarak kabul edilen din felsefesi, en genel an-
lamda ‘din üzerine felsefe yapmak’ ya da ‘din üzerine felsefî açıdan düşün-
mek’ şeklinde tanımlanabilir. Din felsefesinin felsefe literatürüne girmesi 
19. yüzyılda Hegel’in bu tanımı kullanmasıyla olmuştur. Tebliğimizin amacı 
din felsefesi ile dinî ilimler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmanın 
sonucunda Doğu ile Batı’nın felsefe ve din tasavvurları değerlendirilip din 
felsefesinin felsefeden ayrı düşünülemeyeceğini ve felsefeye açık olan dinî 
ilimlerin din felsefesine de açık olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Her 
ne kadar metodolojik farklar görülse de İslâmi açıdan felsefe ve dinin uyu-
mu belirgin bir şekilde görülmüştür. İslâm geleneği içerisinde kelâm ilmine 
yakınlığı göz önüne alındığında tutarlı bir dindarlık anlayışı için din felsefesi-
nin kaçınılmaz olduğu da vurgulanmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Din, Felsefe, Din Felsefesi, Dinî İlimler, Kelâm

ROLE OF PHILOSOPHY OF RELIGION IN UNDERSTANDING OF 
RELIGIOUS SCIENCES – EXAMPLE OF KALÂM

Summary

Philosophy of Religion as a sub- branch of philosophy can be defined 
‘making philosophy on religion’ or ‘thinking on religion philosophically’. The 
term ‘philosophy of religion’ was firstly used in 19th century by Hegel. In this 
article, I am going to focus on relation between philosophy of religion and 
religious sciences. I mentioned conception of philosophy and religion in 
both Western and Eastern understanding. Despite there is some methodo-
logical differences, both concepts of religion and philosophy are very close 
and there is a close relation between both in Eastern understanding unlike 
Western understanding. Because of similarity to kalâm in Islamic tradition, 
philosophy of religion is neccessary for consistent religiousity. 

Key Words: Religion, Philosophy, Philosophy of Religion, Religious Sci-
ences, Kalâm

Giriş

Din, başlangıcından beri felsefî düşüncenin önemli bir konusu olagel-
miştir. Din ve felsefenin kesişim alanı olan din felsefesi filozoflar tarafından 
felsefenin bir alt disiplini olarak kabul edilmiş ve farklı şekillerde tanım-
lanmıştır. Filozofların bir kısmı dini kendi felsefî sistemlerinin ayrılmaz bir 
bölümü saymış, bazıları dine felsefî bir temel bulmaya çalışmış, kimileri de 
felsefî karakterde bir din anlayışı geliştirmeye yönelmiştir. Bütün bu faaliyet-
ler din felsefesi çerçevesi içinde düşünülmüştür. Ancak din felsefesinin özel 
bir düşünce ve araştırma alanı olarak felsefî disiplinler arasında yer alması 
oldukça yenidir. Din felsefesi teriminin filozoflar ve felsefe araştırmacıları 
arasında kullanılması, Hegel›in Varlesungen über die Philosophie der Re-
ligion (Din Felsefesi Üzerine Dersler) adlı eserinin tesiriyle yaygınlaşmıştır.1

I. Din Felsefesi

Din felsefesi, dinin temel hususları hakkında rasyonel, tutarlı, kapsam-
lı ve objektif bir şekilde görüşler ve tespitler ortaya koyan bir disiplindir. 

1.Mehmet S. Aydın, “Din Felsefesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.9, ss.339-343.
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Din ve felsefe arasında rasyonel bir bağ kurmayı hedefleyen din felsefesi, 
din fenomeniyle de kaçınılmaz olarak ilgilenir. Din felsefesi temel konula-
rı Tanrı’nın varlığının lehindeki ve aleyhindeki deliller, Tanrı tasavvurları, 
Tanrı’nın sıfatları, imanın ya da inancın rasyonelliği, vahyin imkânı ve biliş-
sel değeri, peygamberlik, ruhun ölümsüzlüğü, kötülük sorunu ve dinî öner-
melerin mantıksal ve epistemik statüleridir. Dolayısıyla din felsefesi birçok 
temel dinî meseleleri kavrama, açıklama, yorumlama veya delillendirmede 
önemli bir rol üstlenmektedir.

Her ne kadar din felsefesi Aydınlama projesi2 olarak görünse de bu dö-
nemden sonra ortaya çıkan pozitivist yaklaşımların dine ve dinî inançlara 
yönelik eleştirileri ile bunlara karşın ileri sürülen teistik cevapları göz önüne 
almak günümüz din felsefesinin yapı, alan ve sınırlarının oluşumunu anla-
mamıza yardımcı olacaktır. Diğer bir deyişle, din felsefesi Tanrı’nın varlığını 
ya da genel olarak dinî inançların doğal/felsefik yollarla temellendirilmesini 
amaçlayan ‘doğal teoloji’ ile bu inançları çürütmeye çalışan şüpheci, agnos-
tik ya da ateistik yaklaşımlar olan ‘doğal ateolojiyi’ kapsamaktadır.

Dinin veya dinî bir bakış açısının hâkim olduğu çoğu kez dinin hizme-
tinde olduğu Ortaçağ düşüncesinden köklü bir kopuşu ifade eden Batı dü-
şüncesinin modern zamanlardaki köklü dönüşümü ve buna bağlı olarak 
dine/dinî kurumlara yönelik eleştirel yaklaşımlar günümüz din felsefesinin 
ortaya çıkışında ve biçimlenmesinde oldukça etkili olmuştur.3 Batı düşün-
cesinde din-felsefe çatışması olarak karşımıza çıkan, fideistlerin iman ile 
aklı köklü bir şekilde birbirinden ayırıp, uzlaşmasını bir bakıma mümkün 
görmeyen olgu İslâm düşüncesinde din ile felsefenin arasında değil de bel-
li bir felsefî anlayış ile belli bir dinî anlayış arasında gerçekleştiğini söyle-
mek mümkündür.4 İslâm düşüncesi içerisinde Gazzâlî (ö. 505/1111)’nin 
Tehâfüt’ül Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı) eserindeki eleştirilerin felsefeye 
değil de filozoflara yöneltilmesi kayda değerdir. Ayrıca akletmeyi iman et-
mek için gerekli gören İslâmi anlayış doğru ve yanlış inançlar arasındaki 
farklılığın delillendirmeci bir yolla ortaya konulabileceğini öngörür.

2. William J. Wainwright, “Introduction”, W. J. Wainwright (ed.), The Oxford Handbook of 
Philosophy of Religion, (New York: Oxford University Press, 2005) içinde, s.8.
3. Ramazan Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş (İstanbul: Yarın Yayıncılık, 2012, s.15.
4. Mehmet Sait Reçber, “Din Felsefesi,” Recep Kılıç, M. Sait Reçber (ed.) Din Felsefesi El 
Kitabı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2014) içinde, s.17.
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Din felsefesi disiplininin doğuşunda ve gelişiminde özellikle Batı düşünce-
sinde felsefe ile dinin birbirinden bağımsız alanlar olarak görülmesinin etkili 
olduğu söylenebilir. Din felsefesinin din ile felsefenin birbirinden ayrılmadığı 
Doğu kültüründe değil de birbirinden ayrı olduğu Batı kültüründe ortaya çık-
mış olması bu bağlamda dikkate değerdir. Dolayısıyla din ile felsefenin birbir-
lerinden ayrı tasavvur edilmedikleri bir durumda din felsefesi gibi bağımsız 
bir disiplinin ortaya çıkması beklenemezdi. Yani, felsefe din alanını da kendisi 
için eleştirel açıdan değerlendirecek bir alan olarak görmemiş olsaydı, din 
felsefesi gibi bir disiplin doğmayabilirdi.5 Doğu kültüründe ‘din ile felsefenin 
bir şekilde özdeşleştirilebileceği değil, din ve felsefenin hakikatlerinin nihai 
anlamda birbirinden ayrı düşünülemeyeceği, dolayısıyla ideal anlamda bu iki 
entelektüel yapının birbirlerine kapalı olamayacakları’ gerçeği vurgulanmalı-
dır. Bu noktada felsefe ve din uzlaşmasını hakikatin hakikatle çelişmeyeceği 
düşüncesiyle vurgulayan İbn Rüşd’ün gözlemlediği gibi hakikatin birliğine ve 
epistemik bütünselliğine dikkat çekmek yerinde olacaktır.

Din felsefesinin amacı dinî inançları tahkik etmek, yani semantik açıdan 
çözümlemek ve ne ölçüde doğru olduklarını, onlara inanmanın hangi koşul-
larda makul olabileceklerini ele almak ve değerlendirmektir. Yine böyle bir 
amacın gereği olarak bir dinî inançlar kümesinin kendi içinde bir tutarlılığa 
sahip olup olmadıklarını, ne tür felsefî sonuçlar doğuracaklarını ve keza tü-
mevarımsal açıdan nasıl bir açıklama gücüne sahip olduklarını irdelemeye 
ve değerlendirmeye çalışmak din felsefesinin görevidir.6

II. Dinî İlimler ve Din Felsefesi 

Dinî ilimler, Hz. Peygamber’in vefatından sonra ikinci nesil olan Tâbiu‘un 
İslâm’ı anlama noktasında ortaya çıkan sorunlara cevaplar aramasıyla olu-
şum sürecine girmiştir. Hicri I. ve II. asırda bu ilimler beraber yürütülürken 
daha sonra metodolojilerinin farklılaşması ve bu alanlarda yazılan müstakil 
eserlerle her birisi bir ilim sahası olmuştur. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm gibi dinî 
ilimler her ne kadar farklı ilim grupları olarak telakki edilseler de birbirlerine 
benzer tarafları da vardır. Hatta çoğu zaman bu disiplinler birbirine yardımcı 
ilim dalları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde yaşayan âlimler dinî 

5. Linda T. Zagzebski, Philosophy of Religion: an Historical Introduction (Oxford: Black-
well Publish, 2007), s.1.
6. Michael Peterson ve diğerleri, Reason and Religious Belief: An Introduction to Philo-
sophy of Religion (New York: Oxford University Press, 2003), s.8.
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ilim disiplinlerinin halen oluşmamasına bağlı olarak ilimde bir sınıflandır-
maya tâbi olmadan farklı alanlarda ilim tahsilinde bulunmuşlardır. İlk döne-
me baktığımızda usûlu’d-din (kelâm) ve usûlu’l fıkh (fıkıh) gibi bir ilim tasnifi 
ile karşılaşmamız mümkündür. Nitekim Ebû Hanîfe (ö. 150/767) dinde fıkh 
(el-fıkh fi’d-dîn) ve ahkâmda fıkh (el-fıkh fi’l ahkâm) kavramlarını telaffuz 
etmektedir. ‘‘Dini kuvvetlendirme binasının temeli olan tevhid ilmi (kelâm), 
uyulması icab eden bilgiler yönünden ilimlerin en şereflisidir.’7 diyen Ebû 
Hanîfe, devamla, kulun Rabb’ine nasıl ibadet edeceğini bilmesi, birçok ilmi 
bilmesinden daha iyidir demek suretiyle dindeki fıkıh tabiri ile belli ölçüde 
amelî konuları kastetmiş olmaktadır. Aynı şekilde Ebû Hanîfe’nin ‘kişinin 
hak ve sorumluluklarını bilmesi’ şeklinde yaptığı fıkıh tanımının kelâmi bir 
eser olan Fıkhu’l Ekber’inde geçmesi de önemlidir. Ancak onun, kendisine 
sorulan en üstün fıkh (efdalu’l-fıkh) nedir sorusuna, ‘kişinin Allah’a imanı, 
farzları (şerâi’i), sünnetleri, haddleri, ümmetin ihtilafını-ittifakını öğrenmesi-
dir’ diye cevap vermesi ve ilk sıraya Allah’a imanı koymak üzere dinî bilgiler 
arasındaki hiyerarşiye işaret etmesi dikkate değerdir.”8 Böylelikle, o iman 
ve amel arasında sıkı bir ilişki olduğunu da ortaya koymaktadır.

 Dinî ilimlerin anlaşılmasında Gazzâlî’nin yapmış olduğu tasnif de sonraki 
âlimleri etkilemesi bakımından önem arz etmektedir. Ona göre; ilimler, aklî 
(tıp, matematik, geometri) ve dinî (kelâm, fıkıh, fıkıh usûlü, ilmu’l-hadîs, ilmu’t-
tefsîr, ilmu’l-bâtın/ilmu’l-kalb ve kötü ahlaktan kalbi temizleme ilmi) olmak 
üzere ikiye ayrılır. Hem dinî hem de aklî ilimler ise küllî ve cüz’î olmak üzere 
ikiye ayrılır. Kelâm, dinî ilimler içerisinde küllî ilimdir. Diğer ilimler (fıkıh, fıkıh 
usûlü, ilmu’l-hadîs, ilmu’t-tefsîr) ise cüz’î ilimdir. Küllî ve cüz’î ayrımından ne 
anladığını açıklayan Gazzâlî, tefsirci “yalnızca Kitap’ın anlamını; hadisçi, yal-
nızca hadisin subût yollarını; fıkıhçı yalnızca mükellefin fiillerinin hükümlerini; 
usûlcü yalnızca şer’î ahkâmın delillerini konu edinmektedir. Hâlbuki kelâmcı, 
en genel şeyi (eammu’l-eşyâ) yani mevcûdu/varlığı konu edinmektedir.”9 
“Kelâm, varlığı kadîm (öncesiz) ve hâdis (sonradan olmuş) olmak üzere ikiye 
ayırır. Kadîmin niteliklerini (vâcib/varlığı kendiliğinden) ve hâdisin nitelikleri-

7. Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-Ekber Aliyyu’l Kârî Şerhi, ter. Yunus Vehbi Yavuz (İstanbul: Çağrı 
Yayınları, 1979), s.17.
8. Galip Türcan, Kelamda Kaynaklık Niteliği Bakımından Kitap (Ankara: Azizandaç Yayın-
ları, 2007) ss.14-15.
9. el-Gazzâlî, el-Mustasfâ min İlmi’l-Usûl, Ta’lîk: Şeyh İbrahim Muhammed Ramazan 
(Beyrut: Dâru’l-Erkâm b. Ebi’l-Erkâm, 1994), I, s.18.
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ni (mümkin/varlığı bir muhdise ihtiyaç duyan) tespit ettikten sonra hâdisin, 
kadîm bir varlığa ve dolayısıyla âlemin bir muhdise ihtiyacı olduğunu belirle-
mektedir. Kadîmin caiz fiilleri vardır. Âlem, kadîmin fiilleri arasındadır. Ayrıca 
peygamber göndermek ve o peygamberi mucize ile desteklemek de kadîmin 
caiz fiilleri arasındadır. Zikredilenler, aklın tasarrufundaki konulardır. Akıl, 
peygamberin iddiasında doğru olduğuna hüküm verir ve aklın fonksiyonu 
sona erer. Artık akıl, Allah’ı, ahiret gününü tek başına idrak edemeyeceğini, 
bunların imkânsızlığına da hükmedemeyeceğini, konulara ilişkin peygamber 
bilgisine ihtiyaç bulunduğunu kabul eder. Aklın tek başına kavrayamayacağı 
konuları şer’ bildirir. Kelâmın konusu genel olarak bu şekildedir.10 Şu halde 
‘kelâm, incelemeye en genel şeyden; mevcudâttan başlayıp tedrîcen ayrıntı-
lara inmektedir. Böylece Kitap, Sünnet ve Peygamber’in doğruluğu gibi dinî 
ilimlerin temel dayanakları ispat edilmiş olmaktadır.11 

Dinî ilimler ile din felsefesi ilişkisini incelendiğimizde din felsefesinin en 
yakın olduğu dinî ilim olarak kelâm ilmi ile karşılaşmaktayız. Kelâm, aklî ve 
naklî delillere dayanarak Allah’ın zatından, sıfatlarından peygamberliğe ait 
meselelerden, ölüm ve ölümden sonrası yaratılmışların hallerinden İslâm 
esaslarına göre bahseden ve İslâm inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüp-
heleri ortadan kaldırmak suretiyle dinî akideyi ispat ve müdafaa eden bir 
ilimdir.12 Dolayısıyla din felsefesinin dinî ilimlerle olan ilişkisini aynı zamanda 
kelâm ve dinî ilimler ilişkisi olarak düşünmek de mümkündür. Bu bağlam-
da yukarıda ifade ettiğimiz Ebû Hanîfe ve Gazzâli’nin görüşleri son derece 
önemlidir. Onların görüşlerinde belirttiği gibi iyi bir dindarlık öncelikle sağlam 
bir Tanrı tasavvuruna ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla her dinde olduğu gibi 
İslâm’da da mevcut olan iman, ibadet ve ahlâk esaslarının temellendirilme-
sinde önemli rol üstlenen kelâm ilmi; kişinin, Allah’a, evrene ve insanlara 
karşı olan görev ve sorumluluklarını bilmesi ve bunları yerine getirmesi ile 
doğrudan ilgilidir. Aksi takdirde, Tanrı sadece metafizik alanı ile sınırlandırı-
larak deist bir din anlayışı, giyim, kuşam ve söylem şeklinde zahire önem ve-
rilen ve kullukta samimiyetin kaybolduğu bir Müslüman tasavvuru oluşabilir. 

Din felsefesi ile kelâm benzer konuları içermekle birlikte aralarındaki 

10. el-Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, ss.18-19.
11. el-Gazzâlî, el-Mustasfâ, I, ss.19-20.
12. Mevlüt Özler, “Kelam Tarihi”, Şaban Ali Düzgün (ed.), Kelam El Kitabı, (Ankara: Grafi-
ker Yayınları, 2012), ss.22-23.
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en temel farklılık metodolojik noktada ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadey-
le, dinî ilimler ve din felsefesinin kaynakları bakımından farklı olmasıdır. 
Din felsefesi, felsefenin alt bir disiplini olmasından dolayı bir aklî ilim statü-
sündedir. Buna karşın dinî ilimler nassa bağlı olduğundan dolayı naklî ilim 
olarak kabul edilirler. Dinî ilimlerden olan kelâmın statüsü ise tartışmalı 
olmakla beraber genellikle dinî ilimlerin genel özelliği olan nassa bağlı ol-
masından dolayı din felsefesi gibi tam bir aklî ilim hüviyetine sahip değildir. 
Kelâmi ve teolojik bir yaklaşım belli bir dinin doğruluk iddialarını bağım-
sız bir şekilde temellendirme ihtiyacı duymayabilir ve bu sebeple bir takım 
dinî inançların doğruluğunu baştan kabul ederek veya bu konudaki dinî 
metinlere dayanarak yola koyulabilir. Buna karşılık din felsefesi felsefenin 
yöntemine bağlı kalacağından deyim yerindeyse dışarıdan yaklaşarak bir 
temellendirme olmaksızın bir dinin inançlarının doğruluğu hakkında bir şey 
söyleyemez. Dolayısıyla, din felsefesinin öncelikli amacı ne bir takım dinî 
inançları savunmak ne de onları çürütmeye çalışmaktır. Din felsefesinin 
amacı dine veya dinî inançlara deyim yerindeyse dışarıdan bakarak felsefî 
açıdan değerlendirmeye çalışmaktır. Din felsefesi bu sebeple temel dinî 
kavramları ve inançları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışan 
bir disiplindir.13 Din felsefesinde önemli olan söz konusu düşünsel etkinli-
ğin temel dinamiklerini baştan dinî inançlardan almaması, varılan sonuçla-
rın bu inançlardan bağımsız bir şekilde felsefî bir yöntemle temellendirilmiş 
bir biçimde ortaya konulmuş olmasıdır.

Sonuç

İslâm düşünce tarihi içerisinde filozofların aleyhinde tavır alınmasına 
rağmen felsefe ilmine karşı bir tepkinin olmaması felsefenin gerekli olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Çünkü felsefenin gereksiz olduğunu dahi ortaya ko-
yabilmemiz için de felsefe yapmamız kaçınılmazdır. Dinî ilimler bağlamında 
da din felsefesi ve kelâm ilmi arasındaki benzerlik İslâmi gelenek içerisin-
deki din-felsefe birlikteliğini belirgin bir şekilde ifade etmiştir. Mükellefiyet 
için âkil olmayı ilk şart gören İslâm’ın tutarlı bir dindarlık ve kulluk bilinci 
için felsefeye karşı olması bir yana, felsefeye davet etmesi kaçınılmaz gö-
rünmektedir. Din felsefesi, dinî ilimlerden farklı olarak sadece İslâm’ı kendi 

13. William L. Rowe, Philosophy of Religion: An Introduction, (Belmont: Wadsworth Pub-
lishing, 2007), ss.1-2.



  215 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

içerisinde incelemekle kalmayıp diğer dinlerle mukayese edebilecek bir ze-
mine taşımasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir. 
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ÖZET

Din dili ifade ettiğinden daha üst bir anlam taşıması için sembolik ola-
rak ifade edilir. Bu makalede Paul Tillich›in din dilinin sembollik özellikleri 
ve dini metinlerin sembolik olarak yorumlanması konusundaki fikirlerini ele 
aldık ve Adem Kıssasını yorumlayışını örnek olarak verdik. Ayrıca bu tarz bir 
okumanın Kuran için mümkün olup olmayacağını yine Adem kıssası üzerin-
den incelemeye çalıştık.

Anahtar kelimeler; Sembolizm, Paul Tillich, Adem Kıssası.

“Paul Tillich’s Wiev of The Adem Story in The Triangle of Reli-
gion Philosophy, History of Religions and Tafsir” 

ABSTRACT

Religious language is expressed in symbolic way in order to carry more 
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upper meaning than it express. In this article we dealt with Paul Tillich’s 
toughts  about symbolic features of religious language and symbolic com-
ment of religous texts and we used comment of parable of Adam as examp-
le. In addition we tried to investigate whether this type reading is possible 
for Quran or not using parable of Adam.

Key Words: Paul Tillich, Sembolism, Adam.

GİRİŞ

Sembolik dili kullananların genel amacı dil ile tecrübenin örtüşmediği 
noktasına dayanmaktadır. Yani dilin sınırları tecrübenin son sınırları değil-
dir. Dolayısıyla dil ile ifadesi imkânsız veya sınırlı olan yerde devreye dili 
daha esnek hale getiren sembolik dil tercih edilmiştir.1 İnsanın zihni dün-
yayı tasavvur etmek için iki tarzdan faydalanır. “Bunlardan biri doğrudandır 
ve bizzat eşya algıda ve basit duyuda olduğu gibi zihinde mevcut görün-
mektedir. Diğeri ise dolaylıdır herhangi bir nedenden dolayı eşyanın duyuya 
canlı bir şekilde görünmemesinden ortaya çıkar.2 Sembol yoluyla insan, bir 
katılma faaliyetinde ve benzerliğin temin ettiği bir basamak sayesinde ken-
dini aşan bir boyuta yükselir. Sembol görünmez olan şeyi bir formda görme 
işidir ve en önemli özelliği de çok anlamlı oluşudur.3

İnsanın inandığı varlığın bütün özellikleri ihata eden bir kavram söz ko-
nusu değildir dolayısıyla Tanrısal gerçekliğe doğrudan nüfus edemez. O’na 
ulaşabilmesi ancak sembollerin dolaylı anlatımıyla mümkün olmaktadır. 
Bu semboller ise gerçekliğini nesnel, duyusal ve toplumsal düzlemlerden 
ödünç almıştır.4

Teolojik söylem bizatihi kendi başına düşünüldüğünden şüphesiz ima-
nın sembolleştirilmesi gibi görünür. Sembol vahyin dile getirilmesine ve de-
rinleştirilmesine yardım eden orta terim verir.5 Teolojik söylemde tanrının 
mahiyeti anlatım biçiminde ortaya çıkmaktadır, adeta hikâyenin yapısından 
ayrılmamaktadır. Örneğin Kuran-ı Kerim’de Allah’ın pek çok sıfatı bizzat 
tarihi olayların anlatılmasında zikredilmektedir. Kuran’a göre haber veren 

1. Turan Koç, Din dili, Rey yay., Kayseri, 1995, s.89
2. Gilbert Durand, Sembolik imgelem, İnsan yay., İstanbul, 1998, s.7.
3. Aliye Çınar, Varoluşçu Teoloji, İz yay., İstanbul, 2007, s. 207.
4. Çınar, s. 218
5. Zeki Özcan, Teolojik Hermenötik, Alfa yay., Bursa, 2000, s. 75
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teolojinin kurucusu Allah’tır.6

Tanrının bedeni olmadığından sözü söyleyen ağzı da yoktur. Bununla 
birlikte Tanrı’nın kişisel bir iletişim gibi düşünülen söz söylediği kabul edilir. 
Tanrı sözü, açıklamak istediği hakikatleri insanlara bildirmenin vasıtasıdır. 
Tanrının sesi bu taşınmanın sembolik bir aracıdır.7

Tillich’e göre din, nihai kaygının objesidir. Bu nedenle hem felsefe hem 
teoloji din meselesiyle uğraşır. O’na göre teoloji, felsefeyle yapılan bir diya-
logdur. Felsefi sorular evrensel temellerle çözümlenebilirken teolojik sorular 
vahiy bağlamında cevaplandırılır. Tillich teolojiye varoluşsal bir bakış açısı 
getirmektedir. Çünkü Tillich, olduğu gibi anlaşılmasını problemli görecektir. 
Bunun iki çıkmaza sürükleyeceğini iddia eder. İlki, kutsal metinde nasıl geçi-
yorsa öyledir ve öyle inanılması gerekir bakış açısıyla yaklaşılmasıdır. İkincisi 
ise, böylesine bir algıyla bakıldığında kutsal metinlerin insana doğrudan hita-
bının zorlaşması ve artık sorunlara cevap veremeyecek duruma gelmesidir.8 

Tillich’in kendi teolojisi için önce insan gelmektedir, O önce insanı dinler 
onun kültürel, sosyolojik, psikolojik durumları ile istişare halinde olur ve in-
sanın sanat, edebiyat alanında kendilerini nasıl ifade ettiklerini gözlemleye-
bilir. Bu durum onun varoluşçu anlayışıdır.9 Böylesine canlı bir söylemi yeri-
ne getirecek olan, yani sorulara cevap verecek olan da o dinin sembollerdir.

Din dilinin sembolik olması nihainin ve imanın doğasından kaynaklanır. 
Çünkü nihai olan sonlu gerçeklik alanını kesinlikle aşar. Öyleyse sonlu hiç-
bir gerçeklik onu doğrudan doğruya ifade etmez. O halde nihai hakkında 
söyleyeceğimiz her şeyin sembolik bir anlamı vardır. İmanın semboller dı-
şında hiçbir dili yoktur.10 

Tillich’e göre öz ve varoluş ilişkisi hakkında konuştuğumuz zaman bu 
ilişki kavramlardan ziyade sembollerle sağlanmaktadır. Betimlenemez olan 
aşkınlığı betimleyemediğinden sembolik imge, ebediyen soyut bir algıyla 
somut tasvirin şekil değiştirmesidir.11 Semboller bir yandan insanın kutsal-

6. Özcan, s. 77
7. a.g.e., s. 82
8. Paul Tillich, İmanın Dinamikleri, çev. F. Terkan-s. Özer, Ankara Okulu yay. Ankara, 
2000, s. 7
9. a.g.e., s. 8
10. Tillich, s. 45
11. Durand, s.9.
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la iletişim kurmalarına aracılık ederken bir yandan da kutsalla doğrudan 
doğruya karşılaşmanın dehşetinden korumada iyi bir paravandır.12 Ne za-
man ki düşünce ve ritüelde sembolik bir ifade formu baskın olursa o zaman 
sembolü putlaştırma söz konusudur.13 

Tillich her şeyden önce sadece göstergeler olan sembollerin aksine 
temsili sembollerin varlığına dikkat çeker.

Aydınlanma döneminin ürettiği din ile vahiy geleneğine dayanan din 
birbirinden ayrışmaktadır. Dolaylı ve düşünsel din kendisinin felsefi ve sa-
natsal terimler çevresinde de açıklayabilir. Ancak dinin kendini doğrudan 
ifadesi semboller ve mit dediğimiz semboller grubu sayesindedir. 

Tillich başlangıçta işaret ve sembolleri ayırmaktadır. O’na göre bu ay-
rım olmazsa karışıklık çıkacaktır. Nitekim biz aslında işaret olan şeye de 
sembol demekteyizdir. Göstergeler kendisinden öte bir şeye işaret ederken 
sembol işaret ettiği şeyden pay alır. Örneğin, işaret ettiği kırımızı ışığın ara-
baların durmasıyla ortak hiçbir yanı yoktur ancak durma eylemine işaret 
eder. Oysa bir devleti sembolize eden bayrak o milletin yerini tutabilir ve 
bayrağa yapılan bir saldırı millete de yapılmış sayılabilir.14 Nitekim işaret-
lerin yer değiştirilmesi mümkün iken sembollerde bu imkânsızdır. İşlevini 
yerine getiren bir sembolün -Tanrı gibi- asla yeri değiştirilemez. Ancak sem-
boller pay aldıkları halde yerine ikame edilemezler fakat göstergeler pay 
almadıkların şeyin yerine geçebilirler.

Bu paragrafta sembolün karakteristiklerinin bir kısmına değinmiştir. İma-
nın Dinamikleri kitabında altı kısımda ele almıştır biz yer yer değineceğiz.

Sembolün en önemli özelliklerinden biri onun gerçekliği açımlamasının 
yanı sıra ruhumuzdaki gizi de ortaya çıkarmasıdır.15 Yani anlatılan bir olayda 
veya müzikte ruhumuzun gizli derinliği gözler önüne serilebilir.

Semboller yaratılamaz onlar kolektif bilinçdışından doğan şeylerdir. 
Canlı varlıklar gibi doğar ve ölürler, kendisinde sembolün zuhur ettiği pey-
gamber bile ona inanan ya da kabul eden bir grup olmazsa sembolün can-

12  Çınar, s. 213
13. a.g.e., s. 220
14. Paul Tillich, Din Dilinin Doğası, Çev.: Aliye Çınar, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si, Cilt: 11, Sayı:2, 2002s.230
15. Tillich, s.46



220  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

lılığını koruyamaz daha doğrusu dini gücünü. Söz konusu grup onu kabul 
etmezse bir metafor halinde kalır.16

Sembol toplumun kültürel şifresidir. Sembollerin hem bütünleyici hem 
de ayrıştırıcı bir gücü vardır. Örneğin bir kral bütünleştirici bir sembol iken; 
kurban edilen çocuk parçalayıcı bir semboldür.17

Tillich’e göre dini olan ve dini olmayan sembolü ayırt etme yolu, dini 
sembolün doğrudan varlığa gönderme yapması diğerinin ise bu dünyada 
var olan bir şeye olan göndermesidir.18 Sembolleştirmenin yalnızca nihai 
olana ait olmayacağını söylerken başka bir şeyin örneğin ulus kavramının 
sembolleştirilmesi de ona nihai bir anlam yüklemekten geçmektedir. Bir 
kişi için ulus kavramı nihai bir kaygı taşıyorsa o kavram kendi realitesini 
aşan ilahi nitelikler kazanır ve dolayısıyla onu temsil ve sembolize eder.19

O halde Tanrı bizim nihai bir kaygımız olduğu için dolayısıyla semboldür. 
Peki, ne için sembol? Tillich bu soruya kendi için sembol der yani; ‘Tanrı, Tanrı 
için semboldür. Bu aslında iki sonuca ulaştırır hem nihailiğine hem de onun 
somutluğuna, yani biz nihai bir anlam yüklediğimiz şeyi sembolize ettiğimizde 
O, insanı kaygılandıran somut bir imaja sahip olacaktır. Bu bağlamda imana 
da değinen Tillich; iman, bu tür anlatımlara/kıssalar inanç değil nihai kaygı-
mızın ilahi aksiyonların diliyle ifade eden sembollerin kabulüdür der.20

Diğer bir iman sembolleri grubu ise kutsalın tecellisidir. Mekânda, keli-
mede, kişilerde, vesikalarda ve toplumlarda tecelli etmesi gibi. Bu bizzat o 
yerin, o kişinin kutsallığından ziyade bunun daha da ötesinde bütün kutsal-
lığın kaynağına bir işarettir.

Mitolojilerin anlaşılmasına da eleştiri getiren Tillich, kullanılan sembol-
lerin geçtiği gibi anlaşılmasına ve böyle kabul edilmesine karşıdır. Çünkü 
sembolün asıl amacı olan kendisinden başka bir şeye delalet etme karak-
teri göz ardı edilir. Yaratılış bir zamanlar vuku bulmuş sihirli bir iş olarak 
algılanır. Âdem’in günah işlemesi özel bir coğrafi alana hasredilip bir insan 
bireyine atfedilir. Böyle bir literalizm varlığı Tanrı’yı haşmetinden yoksun 

16. a.g.e. s. 229
17. Çınar,  s. 230 
18. a.g.e., s. 232
19. Tillich, s. 47
20.a.g.e., s. 50
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bırakmaktadır. Çünkü evrendeki herhangi bir varlık gibi olayları izleyen ve 
onlardan etkilenen varlık konumuna gelir Tanrı.21

Tillich’e göre dini sembollerin muazzam çokluğunu anlamlandırmak için 
sınıflandırmak gerekmektedir. Ve O’na göre Tanrı için ‘Bizzat-Varlık’ dışında-
ki söylenen her şey semboliktir.

Sınıflandırmasına gelince öncelikle asli ve tali semboller olmak üzere 
ikiye ayırır ve asli sembolleri de tecrübe dışında olanlara aşkın tecrübemiz 
dâhilinde olanlara ise içkin dini semboller demektedir. 22

Şartsız bir şeyin farkındalığı kesinlikle, onun sembolikliği olmayıp, ak-
sine bizzat her ne ise onun farkındalığıdır.” Biz ona tıpkı Skolastikler gibi, 
“Bizzat-Varlık” (esse qua esse, esse ipsum) diyebiliriz. Ancak biz bu nihaî 
(olan) ile ilişkimizi sembollere dökeriz ve dökmeliyiz de. Eğer o sadece 
“nihaî varlık” olsaydı onunla iletişime geçemezdik. Asli sembollerden Tanrı 
ile ilişkimizde şartsız olarak O’nun farkına varmak hem aşkınlığını yani son-
suzluğunu hem de şahıslığını kavramak demektir. Dolayısıyla Tanrıyla ilişki-
miz esnasında ya da onunla karşılaşmamızda aslında biz kendi kendimizin 
yani kişiliğimizin en yüksek seviyesi ile karşılaşırız. Tanrı hakkında sembolik 
form olarak konuştuğumuzda hem şahıslar olarak bizlerin tecrübesini son-
suzca aşan, hem Tanrı’ya sen diyebilen, hem de ona ibadet edebilen bizle-
rin kendi şahsımıza uygun olan şeyle karşı karşıyayız. Bu iki öge muhafaza 
edilmelidir. Eğer biz sadece şartsız ögeyi muhafaza edersek, bu durumda 
Tanrı ile hiçbir ilişki mümkün değildir. Şayet sadece –bugün ifade edildiği 
gibi– ben-sen ilişkisi ögesini korursak, o zaman da ilahi unsuru yani suje ve 
objeyi ve de bütün diğer kutuplulukları aşan şartsız boyutu kaybederiz. Bu 
aşkın seviyeye ilişkin ilk husustur.23

Tanrı’nın eylemleri söz konusu olduğunda ise, Tillich’e göre yaratma, 
inayet, mucizeler gibi ilahi fiilleri aynı şekilde sembolik karakterdedir. Sem-
bollerin sembolik karakterini vurgulamak özellikle önemlidir; çünkü onların 
genellikle lafzi olarak anlaşılması, karmaşıklığa ve çözümsüzlüğe yol açar. 
Bütün bu sembollerde dini imgelem, zaman, uzam, töz ve nedensellik kate-
gorileriyle nihai gerçeklik olan şeye boyun eğer. Bu kaçınılmazdır ve sembo-

21. a.g.e., s. 53
22. Çınar, s. 237
23. Tillich, Din Dilinin Doğası, s. 233
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lik karakter onandığı sürece sakıncası yoktur.24

İçkin düzlemde ise Tillich enkarnasyon, ayinsellik, işaret-sembole yer ver-
miştir. Ayinsellik konusunu ele alacak olursak; bilindiği üzere ayin, özel bir 
şekilde ve belirli şartlar altında kutsalın burada ve şimdide bulunmasıdır. Til-
lich özellikle son akşam yemeğindeki materyallerin sembolik olduğunu ifade 
eder. Burada sembole dikkat çekmek için ‘sadece Sembol mü?’ sorusunu 
ele alır ve lafzi ifade sembolik ifadeden daha üstünmüş gibi bir algıyı yıkmaya 
çalışır. O’na göre sembol elbette lafziden daha fazla bir şeydir. Eğer kastedi-
len şey işaret anlamında bir sembol ise o zaman bu soruyla çıkış anlamlı hale 
gelecektir. Ancak kendisinin ötesine taşıyan bir sembol için ise anlamsızdır. 25

Tillich’e göre bütün asli semboller ‘Tanrı’nın üstündeki Tanrı’ya ulaşmak 
için araçlardır. Hatta Tanrı da kendi adını aştığı için şartsıza ulaşmak için o 
da bir semboldür. Ancak yukarıda da belirttiğimiz asli sembollerin inanana 
kendisini açması yine semboller sayesinde olacaktır yani çift kutuplu bir ile-
tişim söz konusu olması için ve bu açım için ihtiyaç olan şeylere Tillich, tali 
semboller adını verir. Bunlar su, ışık, yağ gibi fiziksel sembollerdir.26

Dini sembollerin hakikati konusunda ise Tillich, -buna dini sembollerin 
otantikliği de der- dini sembollerin gerçeklik kriterlerini pozitif ve negatif 
olmak üzere ikiye ayırır. 

Dini sembolün gerçekliğini belirleyen negatif kriter, temel referansa 
aracılık eden sembolün bizzat kendini olumsuzlaması ve onun şeffaflaş-
masıdır. Buna putlaşmak anlamı da verilmiştir. Dini semboller kendilerini 
bütünüyle aşan şeye sembolik olarak işaret ederler. Tıpkı semboller gibi 
dini semboller de işaret ettikleri şeye katıldıkları için onlar işaret ettikleri 
şeyle yer değiştirme ve insan zihninde bizzat nihai olma yönü her daim 
vardır. Dini semboller böyle olduklarında putlaşırlar. Putperestliklerin hepsi 
Kutsalın sembollerinin mutlaklaştırılmasından başka bir şey değildir.27

Dini sembolün hakikatini belirleyen pozitif nitelik, onda kullanılan sem-
bolik materyalin kendini sembol olarak hissetmesidir. Dini tasavvur genel 
olarak dinlerde kişisel bir gelişme üstüne odaklanır. Dinlerin soyut felsefi 

24. Çınar, s. 243
25. a.g.e., s. 246
26. a.g.e, s. 247
27. Tillich, Din Dilinin Doğası, s.236
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öğreti olmasının önüne geçilmiştir. İsa, Muhammed, Buda buna karşı çı-
kanlar arasında sayılabilir. demek ki dinin somuta dokunduğunun en so-
mut ifadesi merkezi kişilikler üzerinden kendi toplumlarına açılmalarıdır. 
Dolayısıyla pozitif kriter sembolün insanın şahsıyla ne kadar ilgili olmasıyla 
doğru orantılıdır.28

Kutsal metinlerde dini sembolik forma, öncelikle Tillich’in yani İncil’de 
geçen Âdem anlatısı üzerindeki görüşlerine daha sonra buna paralel olarak 
Kuran’daki Âdem kıssası üzerine sembolik çıkarımlar yapanların görüşleri-
ni ele alacağız. Âdem kıssası özellikle varoluşçu teologlar tarafından her 
bireyin yaşadığı varoluşsal durumu ve her bireyin varoluşunun anlatımı ola-
rak değerlendirilmiştir.

Adem kıssasını yorumlayan Tillich, Adem’in yasağı çiğnemesinin düşü-
şün başlangıcı olarak değerlendirmektedir. Bu durumda acaba Âdem’in 
düşüşten önceki durumu nedir? Tillich’e göre düşüş öncesi durum insan 
gelişiminin aktüel bir aşaması değildir. O aşama herhangi bir zamanda ve 
mekânda aktüelleşmemiş bir potansiyel durumu olarak anlaşılmalıdır. Bu 
durum psikolojik bir yorumla, masumiyet rüyasının görüldüğü durum olarak 
da yorumlanabilir. Tillich Âdem’in yasağı çiğnemeden önceki halini rüyada-
ki masumiyet olarak adlandırır. Masumiyet durumunda özgürlük ve kader 
aktüelleşmemiş ancak potansiyel olarak vardırlar. Âdem’in günaha eğilimi 
yani yasak ağaca yaklaşması özgürlüğün uyandırılması olarak adlandırıla-
bilir. Özgürlük uyanınca insan kendisinin farkında olur ve kaderle bir reak-
siyona girer. İnsan bu durum bir günahkârlık durumudur, yani rüyadaki ma-
sumiyet ve özgürlük arasında bir git-gel yaşamaktadır ve bu da insandaki 
kaygıya neden olmaktadır. yani aslında insanın her zamanki durumuna. So-
nuç olarak Kıssada anlatılmak istenen şey insanın nasıl yaratılmış olduğu 
ve nereden geldiği değildir. Tillich Âdem’in yasağı çiğnemesi ve düşüşünü 
zamansal ve tarihsel bir olay olarak anlaşılmaması gerektiğini savunmuş-
tur. Bütün insanlar için özsel tabiatta aktüel varoluşa düşüş söz konusudur. 
Tillich bunu özden varoluşa geçiş olarak isimlendirir.29

Kuran’da Âdem kıssa için topraktan yaratılış, yasak ağaç, yasağı çiğne-
dikten sonra düşüş gibi konulara yer verilmiş ve geleneksel yorumda zahir 
anlam ön plana çıkmış dolayısıyla Tillich’in korktuğu şey olan, anlatıyı o 

28. Çınar, s. 255
29. Latif Tokat, Varoluşçu Teoloji, Elis yay., Ankara, 2013,  s.126.
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tarihte bırakmak ve ihtiyaçlara cevap veremiyor oluşu meydana gelmiştir. 
Biz bu anlatıların yanı sıra Tillich’ yakın bir görüşü ele alacağız.

Sembolik anlamda Kuran’da Âdem kıssasına bakıldığında, dünya sah-
nesine inişin düşüşün cennetten olduğu dile getirilmektedir. Âdem kıssa-
sı beşeri varlığın kozmik kaderine ilişkin dramatik bir anlatı olup herhangi 
bir zamansal ve mekânsal duruma tetabuk etmemektedir. Bu kıssa niçin 
yaratıldığına ilişkin anlam taşımaktadır. Bu yüzden kıssada geçen cennet 
sözcüğü gerçek bir mekân olarak anlaşılmamalıdır. Nitekim bir bahçe veya 
dünyada iskan ettikleri herhangi bir yerden ziyade cennet demek çıkmaz-
lara da sokmaktadır. Bu görüş, cennetten yasak olmasının anlamsızlığını 
veya cennette kötü şeylerin yaratılması gibi problemleri de doğuracaktır. 
Dolayısıyla Adem kıssasının özelinde aktarılan dramatik kıssa, insanın koz-
mik kaderine ve dolayısıyla nesneler dünyasındaki varoluş tecrübesine iliş-
kin bu hakikati özetler.30 

SONUÇ

Makalede görüldüğü üzere öncelikle sembolizmi daha anlamlı kılabil-
mek adına ayrıntılı olarak ele aldık ve Paul Tillich›in sembolik dil açılımları 
ile kutsal metinleri bu dil ile yorumlamalarına yer verdik. Amacımız ise kı-
saca yer vermiş de olsak Tillich’in sembolik din dili ile İncil’i yorumlama ça-
balarının benzerlerini Kuran için de söz konusu olabileceğini göstermektir. 
Nitekim bu yargı geniş bir çalışma yapmadığımızdan dolayı bütün hepsi için 
geçerli anlamı taşımamakta, Adem kıssası ile sınırlı kalmaktadır.
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Özet

İslam düşüncesinde ekoller,aklı ya da nakli temele almalarına göre-
farklı görüşler belirtmiştir. İç karışıklıklar ve fetihlerin etkisi sonucu değişik 
kültürlerle karşılaşma, yorumlamaların akıl temelli olmasına yol açmıştır. 
Aklın konumu, Yunan kaynakların Arapçaya çevrilmesiyle yeni bir boyut 
kazanmıştır. Tüm bu gelişmelerle birlikte felsefe güçlenmiş ve dini ilimler 
kategorisinde yer alan kelamı da etkilemiştir. Kelam literatüründe felsefî 
kavramlar kullanılmaya başlanmış ve düşünce yapıları felsefî argümanlarla 
şekillenmiştir. İki ilim arasındaki etkileşimde felsefî olan İslamî formata dö-
nüştürülmüştür. Bu çalışmada, İslam düşünce tarihinde felsefe ile kelamın 
konumu değerlendirilecek ve bu iki disiplin arasındaki etkileşim detaya in-
meden verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Kelam, Akıl, Nakil.
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POZITION OF PHILOSOPHY AND RELATIONSHIP WITH ISLA-
MIC THEOLOGY IN THE ISLAMIC THOUGHT

Abstract

The schools in Islamic thought which is based on reason (aql) or nar-
ration (naql) has expressed different opinions. Internal turmoil and enco-
unters with different cultures which was sourced by conquest has lead to 
interpretations that based on reason. The position of reason has gained a 
new aspect by translating Greek sources into Arabic. In addition to these 
development, philosophy has became strong and affected Islamic theology 
which was situated in category of religious sciences. Philosophical term 
has been started to use in literature of Islamic theology was taken shape 
with philosophical argument. The philosophical ones has transformed into 
Islamic form in the interaction between them. In this essay, I’m gonna eva-
luate the position theology and philosophy in the history of thought and try 
to express the interaction between these disciplines briefly.

Key Words: Philosophy, Kalam, reason (aql), narration (naql).

Giriş

İlmî disiplinlerin sınırlarını birbirinden ayırmak, aralarındaki ilişkileri belir-
lemek ve eğitim müfredatını oluşturmak üzere ilimler tasnifine İslâm düşü-
nürleri tarafından büyük önem verilmiştir. İlimlerin kendine özgü literatürle-
rinin de gelişimiyle İslâm ilimler tasnifi, dinî ve felsefî ilimlerin aynı şemada 
yer aldığı ancak inceledikleri alanlar bakımından farklı yönlere işaret eden 
ilimler sistemine dönüşmüştür. Tarihî süreçte dinî ve felsefî ilimlerle uğraşan 
âlimler arasında eleştiri yönü ağır basan tartışmaların yaşandığı ve bu du-
rumun söz konusu ilimlerin iki ayrı uç gibi algılanmasına yol açtığı gözden 
kaçırılmaması gereken bir meseledir. Ancak düşünürlerin ilimleri belirtilen 
formatta dinî ve felsefî olarak iki ana kola bölmesi, bu ilim dallarının keskin 
bir şekilde birbirinden ayrılacağı anlamına gelmemelidir. Zira felsefenin ve 
kelâmın özellikle de Mutezile ekolünde farklı bir işlev yüklenmesine rağmen 
aklın merkezî bir rol oynadığından bahsetmek mümkündür. Felsefe ve kelâm, 
aklın bilgi edinmedeki konumu ve varlık ile olayları kavraması vb. konularda 
farklılaşmaktadır. Bununla birlikte iki ilim arasında etkileşimin gerçekleş-
tiği de açıktır. Grekçeden Arapçaya tercüme edilen felsefe kitapları, kelâm 
âlimlerini etkilemiştir. Bunun neticesinde felsefî konular, kelâmcılar tarafın-
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dan incelenmiş ve felsefî kavramlar, kelâm literatüründeİslamî bir anlam ka-
zandırılarak kullanılmaya başlanmıştır. İslam düşüncesinin şekillenmesi ele 
alındığında felsefe ve kelâm ilminin bu sürece etkileri ile bu iki ilim arasındaki 
ilişki konusu tazeliğini koruyan bir meseledir. Bu sebeple çalışmamızda İs-
lam düşüncesine felsefe ve kelâmın katkılarının ne olduğunu tespit etmek 
amacıyla; felsefe ve kelâmın ilimler tasnifindeki yeri, bu iki ilim arasındaki 
etkileşimin hangi boyutlarda olduğu, tarihî süreç içerisinde siyasî olayların bu 
ilimleri nasıl etkilediği konularına değinilecektir.    

A. İlimler Tasnifinde Dinî ve Felsefî İlimler

1.Dinî İlimler

Dinî ilimler; kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve tasavvuf ilimlerinden 
oluşmaktadır. Kıraat, Kur’an lafızlarının nasıl okunacağını ele alan ilimdir. 
Tefsir; Kur’an, dil,rivayet ve yöntem bilimlerinden yararlanarak Kur’an’ın 
manalarının açıklanmasını ve bu açıklamalardan hüküm çıkarılmasını kap-
sayan ilimdir. Hadis, Hz. Peygamberin söz, fiil ve ahvalini bildiren ilimdir. 
Fıkıh; farz, haram, sünnet, mekruh ve mübah olmaları yönünden mükel-
leflerin fiillerine dair olan ilahi hükümleri içeren ilim dalıdır.1 Kelâm, aklî 
delilleri temele alarak imanî kuralları savunmayı ve itikadî konularda doğru 
yoldan ayrılmış bidatçıları reddetmeyi ön gören ilimdir. Tasavvuf ise kalbi 
bulanıklıktan arındırma, yaratılmışlara karşı güzel muamelede bulunma ve 
şer‘îmeselelerde Resûlullah’a uyma vb. kaideleri temele alan ve bunları uy-
gulamaya önem veren bir ilimdir.2

Dinî ilimlerin, Hz. Peygamberin vefatından sonra sistemli bir şekilde tas-
nif edildiğini görmekteyiz. Bunu tetikleyen unsurlar, Kur’an ve hadis gibi dinî 
olguların unutulma riskiyle karşılaşılması ve Müslümanlarda bilgi düzeyle-
rinin artmasıyla ilimlerde belli bir metot uygulama ihtiyacının oluşmasıdır. 
İlimlerde ilerleme, Grek eserlerinin Arapçaya çevrilmesi neticesinde yeni 
bir ivme kazanmış ve dini ilimler haricindeki ilimlerde çeşitlenme gündeme 
gelmiştir. Bu çeşitlilik, değer bakımından meselenin irdelenmesini berabe-
rinde getirmiştir ve bilginin kaynağının naklî ya da aklî oluşu değerlendir-
meyi etkileyen önemli bir kriter olarak kabul edilmiştir. İlimleri sınıflandıran 

1.İbn Haldun, Mukaddime II,çev. Süleyman Uludağ, (İstanbul:Dergâh Yayınları, 2014), 
s. 786-802.
2.İbn Haldun, a.g.e, s. 820-849.
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âlimlerin zihninde dinî ilimlerin vahyi temele alan tavrı karşısında, aklı ön 
planda tutan felsefî ilimler konumlanmıştır.   

2.Felsefî İlimler

Aklî ilimler; bir yönüyle bilgi, varlık vb. konuları inceleyen ve bilgiyi biza-
tihi kendisi için öğrenmeyi amaçlayan ‘nazarî’ ilimlerden diğer yönüyle in-
san davranışlarının temelinde bulunan ilkeleri, eylemin yöneldiği amaçları 
konu alan ‘amelî’ ilimlerden oluşmaktadır. Her bir kategori kendi içerisinde 
farklı alt bölümlere ayrılır. Nazarî ilimler; İbn Sina’nın fî Aksami’l-Ulûmi’l-
Akliyye (Aklî Bilimlerin Bölümleri) adlı kitabında yaptığı ilimler sınıflamasına 
göre “fizik (el-ilmü’ttabiiyyât)”, “matematik (el-ilmü’rriyâziyyât)” ve “metafi-
zik (el-ilmü’lilâhiyyât)” şeklinde üçe ayrılır. Amelî ilimler ise “ahlak ilmi (el-
ilmü’l-ahlâk)”, “ev yönetimi ilmi (el-ilmübitedbîri’l-menzile)”, “siyaset ilmi 
(el- ilmübitedbîri’l-medine)” olarak üç bölümde incelenmektedir. Nazarî 
ilimlerden fizik, tözsel bir varlığa sahip olan ve hareketli varlıkları inceleyen 
ilimdir. Matematik, hareketsiz ve tözsel bir varlığa sahip olmayan nesneleri 
ele alan ilimdir. Metafizik, hem bağımsız bir varlığa sahip olan hem de ha-
reketsiz olan varlıkları araştıran ilimdir.3

Amelî ilimler, daha önce belirtildiği gibi, üç bölümden oluşur: Ahlak ilmi, 
insanın davranışlarının nasıl olması gerektiğinin bilgisini vererek dünya 
ve ahiret mutluluğunaulaşmak için nelerin yapılması gerektiğini gösteren 
ilimdir. Ev yönetimi, aynı evde yaşayan kimseler arasındaki ortak durumları 
inceleyen ilimdir. Siyaset ilmi ise yönetimlerin ve başkanların çeşitleri ile 
şehir ve toplumları tanıtarak erdemli topluma nasıl erişileceğinin bilgisini 
temin etmektedir.4

İlimler tasnifinde felsefenin yeri her ne kadar belirtilmiş olsa da bu il-
min, İslâm düşüncesinin oluşmasında etkisi ve kelâma göre konumu açık-
lık kazanmamıştır.İslâm felsefesinin kapsamı ve İslâm dünyasında kelâm ile 
ilişkisinin yönünü belirleme; bu konunun tarihî arka planını da göz önünde 
bulundurarak incelemekle bunun yanı sıra felsefe ile kelâmın mahiyetini be-
lirlemekle mümkün olacaktır. Bu sebeple tarihî süreçte nakil-akıl etkileşimini 
ve nakil ile aklı temele almasına göre sistemlerini oluşturan ekolleri ifade 
etmeden önce felsefe ve kelâm ilminin ne olduğunu belirlemeye yönelelim.

3.İlhan Kutluer, İlim ve Hikmetin Aydınlığında,(İstanbul: İz Yayıncılık, 2012), s. 93-94.
4. Ömer Mahir Alper, İbn Sina,(İstanbul:İsam Yayınları, 2010) s. 54.
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3.Felsefe ve Kelâmın Mahiyeti

a.Felsefenin Tanım, Konu ve Amacı

Felsefe; Yunanca sevgi anlamına gelen ‘phileo’ ve bilgelik manasına gelen 
‘sophia’ sözcüklerinden türeyen philosophia teriminin işaret ettiği disiplindir.5 
Tanımına uygun olarak felsefe, belli bir varlık ve olay gruplarını ele alan, diğer 
bilimlerden farklı olarak âlemi bir bütün halinde açıklayan, küllî olayları an-
latmak için ilim gruplarının özel kurallarını temele alan zihnin bir çabasıdır.6

Felsefenin hangi konuları ele alıp incelediği, bu ilmin yapısını araştırır-
ken üzerinde durmamız gereken bir yönü oluşturur. Felsefe; ‘nihaî ve en 
yüksek şeyleri’, genel olarak varlığı, bir bütün olarak evrenin kendisini ve 
insanın eylemlerini etkileyen şeyleri araştırmaktadır. Felsefe; metafiziksel 
boyutuna ek olarak, ayrıca bilgiyi, inançların oluşumunu, insan ve onun ev-
renle ilişkisini ele alır. Felsefenin konusunun çerçevesini belirlediğimizde 
görmekteyiz ki felsefe, diğer bilimlerle yakın bir münasebet içinde olsa da 
metot bakımındandiğer disiplinlerden farklı bir özelliğe sahiptir. Bu özellik, 
onun düşünmede mantıksal argüman kullanmasıdır.7

İslâm dünyasındaki felsefeye yöneldiğimizde ise çok geniş bir coğ-
rafyayı, zaman zaman fikri eğilimleri değişse de bugüne kadar kesintisiz 
devam eden bir geleneği, birçok filozofu, Müslüman olsun olmasın İslâm 
felsefesiyle ilgili eserler vermiş değişik milletlerden kişilerin katkılarını içi-
ne alan bir bütünle karşılaşıyoruz.8 Miladi VIII-XIII. yüzyıllar arasında İslâm 
toplumunda beş yüz yıl devam eden bir felsefe hareketi olmuş; bu hare-
ket, kendi fikrî oluşumlarını da meydana getirerek birçok felsefe ekolünün 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bundan dolayı İslâm felsefe tarihinde felsefe 
denince, Kindî›denİbnRüşd›e kadar İslâm coğrafyasında yetişen filozofların 
gerçekleştirdiği fikrî faaliyetler akla gelmektedir.9

Felsefenin yapısına dair yaklaşmak istediğimiz diğer bir yön, felsefenin 
hedefinin ne olduğudur. Felsefe, insanın gücü yettiği ölçüde var olanların ha-
kikatlerine vâkıf olmayı amaç edinmektedir. İnsan, bu disiplinden bilgi elde 

5. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi,(İstanbul:Remzi Kitabevi, 2008), s. 12. 
6. Necip Taylan, Anahatlarıyla İslâm Felsefesi,(İstanbul:Ensar Yayınları, 2011), s. 14.
7. Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü,(İstanbul:Paradigma Yayıncılık, 2013), s. 642.
8. Harun Anay, “Felsefe-Literatür”, DİA, C. 12, İstanbul: 1995, s. 319.
9. Mahmut Kaya, “Felsefe”, DİA, C. 12, İstanbul: 1995, s. 312.
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etme noktasında iki açıdan istifade eder: Felsefe; tüm varlığın, özü itibarıyla 
nasıl bir durumda bulunduğunu tespit eder. İkinci olarak ise, felsefeyle varlı-
ğın ne tür fiillerde bulunması gerektiği belirlenir.Bu sayede insan nefsi değer 
kazanır, yetkinleşir ve ahiretteki en büyük mutluluğa hazırlanmış olur.10

b.Kelâmın Tanım, Konu ve Amacı

Kelâm; Allah’ın zâtından ve sıfatlarından, peygamberlerin sıfatlarını ve 
risâletini ispattan, mebde’ ve me’ad itibariyle yaratılmışların durumların-
dan İslâmî kurallara göre bahseden bir ilimdir.11İslâm düşünce tarihindeki 
gelişmeye paralel olarak kelâm ilminin konusundaki değişiklikleri üç mad-
dede özetleyebiliriz:

a.Mütekaddimin adı verilen Gazzâlî (öl.555/1111)’den önceki 
kelâmcılara göre kelâmın konusu; Allah’ın zâtı, sıfatları ve fiilleridir. 

b.Felsefenin İslâm âleminde yayılmasından sonra kelâm ilminin konusu 
da genişlemiştir. Müteahhirinkelâmcılardan olan İmam Gazzâlî’nin de kabul 
ettiği görüşe göre bu dönemde kelâm ilminin konusu, ‘mevcut’ tur. Ancak 
kelâm ilmi, mevcudu konu edinirken mutlak var olması bakımından konu edi-
nir. Felsefe de varlığı sırf var olması yönünden incelemektedir; ancak felsefe, 
hareket noktası olarak aklı kabul ettiği halde kelâm, nakle bağlı kalır.

c.Gazzâli’den sonraki müteahhirinkelâmcıları döneminde ise kelâm ile 
felsefe iç içe girmiş, mantık ilmine ait konular kelâm kitaplarında yer al-
mıştır. Kelâmın konusunungenişlemesine bağlı olarak dış âlemde varlığı 
olmayan ma’dum, nazar, delil vb. mücerred bazı konular da kelâm ilminin 
konusuna dâhil olmuştur.12

Kelâm ilminin dinî ilimlerin ortak amacı olan insanı dünya ve ahiret 
saadetine ulaştırma haricinde başka gayeleri demevcuttur. Kelâm,kişinin 
imanını taklitten kurtarıp, tahkiki ve sarsılmaz iman derecesine yükseltir. 
Doğru yolu arayanları irşat eder, inatçıları da ileri süreceği delillerle sus-
turur. İman esaslarını batıl ehlinin ileri süreceği şüphelerle sarsıntıya uğ-
ramaktan korur. Kişiyi amelinde ihlaslı kılar, niyetini saflaştırır ve inancını 

10. M. Cüneyt Kaya, “İslâm Felsefesinin Mahiyeti Üzerine”, İslâm Felsefesi-Tarih ve 
Problemler,ed. Cüneyt Kaya, (İstanbul:İsam Yayınları, 2013), s. 21.
11. A. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akâidi ve Kelâma Giriş, (İstanbul: Ensar Yayın-
ları, 2010), s. 246.
12.Şerafettin Gölcük &Süleyman Toprak, Kelâm,(Konya:SÜİF Yayınları, 1988), s. 6-7.
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sağlamlaştırır.13

B.İslâm Düşüncesinin Şekillenme Süreci

1.İslâmDüşüncesinde İslâm Filozoflarının Konumu

İslâm dünyasında felsefî sistemin yapısı, Grek kaynaklı eserlerin Arap-
çaya çevrilmesiyle Yunan kültürünü temele alan fikirlerin İslâm filozofları ta-
rafından İslâmî bir görünüm kazandırılması veya İslâmî olguların felsefî bir 
söylemle yorumlanmasıyla şekillenmiştir.Bu yapıyı oluşturmada katkı sağ-
layan ilk İslam filozofu Kindî(öl. 252/866) olmuştur. Kindî, İslâm dünyasına 
felsefenin mahiyetini ilk defa anlatma görevinin kendisine ait olduğunun 
bilincinde olan bir filozoftur.

Kindî;İlk Felsefe adlı risalesinde felsefe sanatını, insanî sanatların en 
yükseği ve şereflisi olarak görmektedir. Ona göre filozofun amacı, hakikate 
ulaşmak ve bu doğrultuda uygun olan fiili uygulamaktır.14Kindî, hakikate 
ulaştırmaları yönüyle vahyî ve felsefî bilgiyi aynı düzeyde değerlendirmek-
tedir. Fakat bu bilgi türleri değer açısından ele alındığında filozofumuz ilahî 
bilgiyi; veciz, açık-seçik, kapsamlı olması ve uzun bir düşünme sürecini ge-
rektirmemesi bakımından beşerî bilgiden üstün tutmaktadır.15

Kindî; vahyî ve felsefî bilgi arasındaki uyumu, Kur’an’daki bazı ayetleri 
felsefî açıdan yorumlama yoluna giderek göstermek istemektedir. Şöyle ki 
Kindî, Risâle fi’l-İbâne an Sucûdi’l-Cirmi’l-Aksâ(Göklerin Allah’a Secde ve 
İtaat Edişi Üzerine) adlı risalesinde “yıldızlar ve ağaçlar secde ederler (Rah-
man 55/6)” ayetindeki secde etmenin namazdaki şekliyle olmayıp bu ayet-
te “Allah’a itaat etme” anlamının kastedildiğini belirtmektedir.16Kindî’nin 
felsefî literatürü kullanarak ayetleri yorumlamaya yönelik davranışı felsefe-
din uzlaşmasını sağlama noktasında büyük bir adım olmuştur. 

Kindî’den sonraki felsefî sistemler hem İslâmî öğretiler hem de tercüme 
faaliyetlerinin de etkisiyle Yunan felsefesi göz önünde bulundurularak şekil-
lenmiştir. Fârâbî(öl.339/950)’nin Tanrı anlayışı, Aristoteles’in “kendi kendisi-
ni temaşa eden salt düşünce” olan ya da evrenin sadece “ereksel nedeni” 

13. Yusuf Şevki Yavuz, “Kelâm”, DİA,C. 25, Ankara: 2002, s. 197.
14. Ahmet Arslan, İbn Haldun,(İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014), s. 233.
15. Ömer Mahir Alper, İslâm Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi,(İstanbul:Kitabevi, 
2008), s. 50-52.
16. Mahmut Kaya, Kindî Felsefî Risaleler,(İstanbul:Klasik Yayınları,2002), s. 229. 
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olarak gördüğü Tanrısı olmamakla birlikte Plotinus’un hakkında hiçbir sıfatın 
tasdik edilemeyeceği Bir’i de değildir. Filozofa göre tüm mükemmellik bil-
diren sıfatlarının tasdik edileceği bir, basit, ezelî, ebedî Tanrı’dır. Fârâbî’nin 
Tanrı’nın evreni var etmesiyle ilgili teorisinde ise Aristotelesçi, Plotinusçu ve 
İslâmî unsurlar iç içe bulunmaktadır. Fârâbî;yaratılışı, Plotinus’un öğretisinde 
yer alan sudûr şeklinde düşünürken Aristoteles’le maddenin ezeliliğini ka-
bul etmektedir. Şu farkla ki; madde,Fârâbî’de ezelî olmakla birlikte Tanrı’dan 
bağımsız bir varlığa sahip olmamakta, Tanrı’dan sudûr etmektedir. Böylece 
Fârâbî, ezelî olan sudûr olayını İslâmî yaratılış formatında tasdik etmek iste-
mektedir.17 Söz konusu sudûr süreciyle ilgili Fârâbî’nin sisteminde orijinallik 
oluşturan bir yön de onuncu akıl olan Faal akla önemli bir işlev yüklenmesidir. 
Kısaca belirtmek gerekirse; Tanrı tarafından Faal akla sudûr eden bilgileri; bu 
akıl, kazanılmış akıl vasıtasıyla edilgen akla ve sonrasında mütehayyile gücü-
ne aktarır. Bilgilerin müfekkireye ulaşması neticesinde bu kişi filozof, muhay-
yile gücüne ulaşması sonucunda ise peygamber olur. Bu konumdaki filozof, 
düşünme gücü sayesinde müstefâd akıl düzeyine ulaşarak Faal akıl ile ittisal 
sağlar. Böylece en üst mertebeye ve mutluluğun en yüksek derecesine ulaşır. 
Açıklanan yetiyi elde eden filozof, ideal toplumu yönetmede öncelik kazanır.18

Fârâbî, Faal akılla ittisalin sadece filozoflara yönelik olmadığını farklı bir 
şekilde peygamberlerle de sağlandığını belirtir. Fârâbî’nin nübüvvet teorisi 
çerçevesinde ele aldığı peygamberlik ve vahyin işleviyle ilgili görüşleri, İbn 
Sina(öl. 428/1037) tarafından takip edilerek geliştirilmiştir. İbn Sina, nü-
büvvetin gerekliliği fikrini toplumsal bir ihtiyaç olarak görmekte vebu temeli 
teleolojik bir yaklaşımla açıklamaktadır. Onun düşünce sistemine göre, in-
san kendi dışındaki canlılardan farklı olarak hayatını tek başına sürdüreme-
yen sosyal bir varlıktır.Sosyal ilişkilerin devamı ise ancak kanun ve adaletin 
varlığı ile sağlanabilir. Bu durumda kanun ve adaleti belirleyen bir insana 
yani peygambere ihtiyaç vardır. Nebinin varlığı ve onun diğer insanlarda bu-
lunmayan bazı özelliklere sahip bulunması zorunludur. Bütün bu açıklama-
lardan anlaşıldığı üzere İbn Sina’ya göre peygamberlik kurumu, toplumsal 
hayatın bir gereği olmakta ve ilahi inayet neticesinde gerçekleşmektedir.19

17. Arslan, a.g.e, s. 249.
18.Fârâbî, İdeal Devlet-(el-Medinetü’lFâzıla),çev. Ahmet Arslan,(İstanbul: Divan Kitap, 2012), 
s. 104; Yaşar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi,(İstanbul:İz Yayıncılık, 2011), s. 137.
19. Hidayet Peker, İbn Sina’nın Epistemolojisi,(Bursa:Emin Yayınları, 2011), s. 132-133; Hül-
ya Alper, “İbn Sina ve Bâkıllâni Örneğinde İslâm Filozofları ile Kelâmcıların Nübüvvet Anlayı-
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İbn Sina, nübüvveti temellendirirken bu noktalar haricinde nübüvvetin 
epistemolojik açıdan tasvirini de yapmaktadır. Filozofa göre insanlar içerisin-
de bilgisel donanım ve imkânları harekete geçirmeden bilgiyi alma diğer bir 
ifadeyle Faal akılla ittisali gerçekleştirme yeteneğine sahip olan kişiler mev-
cuttur. Bu yeteneğe sahip olan kişi, her şeyi kendiliğinden biliyor gibidir. İbn 
Sina, bu yeteneğin en üst derecesini ‘Kutsî akıl’ olarak isimlendirmektedir. 
Nebi, hem sahip olduğu kutsî güç hem de bu güç ile bilgiyi alma noktasında 
diğer insanlardan ayrılmaktadır. İbn Sina’ya göre nebi, Faal akıldan feyezan 
eden bilgileri hızlı bir şekilde elde eder. Nebiye ulaşan bu bilgiler,İbn Sina siste-
minde ‘vahiy’ olarak tanımlanmaktadır. İbn Sina; vahyi, nebinin hem kutsî aklı 
hem de mütehayyile gücü aracılığıyla elde ettiği bir bilgi olarak görmektedir.20

İslâm filozoflarınca oluşturulan bu sistem gerek yetiştirdiği filozoflarla 
gerekse oluşturduğu teorilerle insan düşüncesinin şekillenmesinde önemli 
bir rol oynamıştır. Bununla birlikte felsefî düşünce ile dinî ilimler arasın-
da gerginlikler yaşanmış ve bu durum uzun süre etkin olacak tartışmala-
ra sebep olmuştur. Felsefe ve filozoflara gösterilen eleştirel tavır, zirvesine 
Gazzâlî’de ulaşmıştır. Bu tavır, onun eserlerinde filozofları küfürle suçlaya-
cak kadar ileri düzeydedir.

2.İslâmDüşüncesinde Kelâmın Konumu

a.İslâmDüşüncesinde Mutezile Kelâmının Pozisyonu

İslâm dünyasında fetihlerin de katkısıyla İslâm coğrafyasının genişle-
mesi vedış kültürlerle etkileşimin sonucu gerçekleşen sosyal ve kültürel 
gelişmeler; düşünce hareketini Hicâz dışında ve özellikle Irak’ta felsefî 
nazariyelere yöneltti. Irak, İslâm’dan önce farklı fikirlerin savaş alanı du-
rumundaydı. Helenizm, Helenleşmiş Hristiyanlık, Gnosticism, Mecûsîlerin 
ikiciliği ve Budist unsurlar; felsefî, dinî ve ahlâkî nazariye için mevcut fikir-
leri temin etti.21 Ön planda olan bu dış faktörler, özellikle de Yunan temelli 
düşünceler, İslâm’a önce o dönemdeki düşünce geleneğinin farklı temas 
şekilleri ile girerken daha sonrasında bu durum Grek eserlerin Arapçaya 
çevrilmesiyle sistemli olarak gerçekleştirildi.22

şının Kur’ani Perspektifle Değerlendirilmesi”, MÜİF Dergisi,S. 28, İstanbul,(2005), s. 56-57.
20. Peker, a.g.e, s. 138-139.
21.Fazlur Rahman, İslâm, çev. Mehmet Dağ & Mehmet Aydın, (Ankara:Ankara Okulu, 
2009), s. 145.
22. W. MontgomeryWatt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri,çev. Ethem Ruhi Fığ-



  235 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

Me’mun döneminde tercüme edilen felsefe kitapları, Ebu’lHüzeyl el-
Allâf (öl.235/849) ve Nazzâm (öl.231/845) gibi Mutezile âlimlerini etkiledi.  
Ebu’lHüzeyl, Allah’ın ilim ve âlim olduğu, ilminin ise zâtı olduğu, kudreti-
nin de aynı şekilde zâtı demek olduğu görüşüyle felsefecilere muvafakat 
etmiştir. Tercüme faaliyetlerinin etkisiyle, Mutezile’nin Yunan felsefesi ile 
fikrî bağlantısı sonucunda sıfatlar hakkındaki görüşleri şekillenmiş, tead-
düd endişesi ile sıfatların ezeliyetini inkârları, felsefî renge bürünmüştür. 
Kadim felsefeyle ilgili yaşanılan yoğun tercüme hareketi sonucunda yeni 
bir dil oluşmuştur. Kelâmîliteratürde cevher-araz, zaman-mekân, keyfiyet-
kemiyet, cihet-izafe, illet-ma’lûl, madde-sûret, vücut-mahiyet gibi felsefî 
kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.23

Tarihî süreçte Müslümanlar ile gayr-i Müslimler arasındaki temaslar, mü-
nakaşalı delillere yol açmış ve bunlar, İslâm kelâmında aklî tefekküre bir mu-
harrik olmuştur. Şüphesiz ki Hz. Osman’ın(öl. 35/656) şehit edilişinden iti-
baren İslâm dünyasında tartışma ortamları oluşmuştu. Müslümanların kendi 
aralarındaki tartışmalar, Kuran’daki fikirler çerçevesinde meydana gelmişti. 
Fakat Hristiyan ve zındıklarla tartışırken Kuran temelli bir savunma şekli ye-
terli olmadı. Bu sebeple inanç esasları ve düşünce yapısını korumada Yunan 
kavramları kullanılmaya başlandı. Bu şekliyle daha da güçlenen tartışmalar, 
Kelâm ilminin gelişmesine yol açtı. İslâm bünyesi içindeki tartışmalar böylece 
kelâm ilminin bir disiplin, Mutezile’nin ise bir hareket olarak gelişmesini sağ-
ladı.24 Mutezile ekolü oluşmamışken de Ma’bedCühenî (öl.80/699), Geylan-ı 
Dımışkî (öl.126/743) ve Cehm b. Safvan (öl.128/745); irade ve kader hürriye-
ti gibi konularda ilk defa akla dayanarak nasslarıte›vil etmişlerdi. Bunların et-
kisinde gelişen Mutezile’den, özellikle Vasıl b. Ata (öl.131/748), Âmr b. Ubeyd 
(öl.179/745), Ebu Hüzeylel-Allâf (öl.226/ 840), Nazzâm(öl.231/845), Cahız 
(öl.255/ 868), KadîAbdülcebbâr (öl.415/1025), Zemahşerî(öl.538/1144)
nassları tevil ederken akla daha geniş yer vermişlerdir.25

lalı, (Umran Yayınları, 1981), s. 232; Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça 
Kültür,(İstanbul:Kitap Yayınevi, 2011), s. 38.
23. Kamil Güneş, İslâmî Düşüncenin Şekillenişinde Akıl ve Nass,(İstanbul:İnsan Yayınla-
rı, 2003), s. 172-173.
24.Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri,s. 232.
25.Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi,çev. Kasım Turhan,(İstanbul: İklim Yayınları), s. 45; 
Süleyman Uludağ,İslâm Düşüncesinin Yapısı- Selef, Kelâm, Tasavvuf, Felsefe,(İstanbul: 
Dergâh Yayınları, 2013),  s. 73.
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Akıl temelli düşünce sisteminin siyasî yönden desteklenmesi de aklî 
düşüncenin ön plana çıkmasının nedenleri arasında ifade edilebilir. Bu 
durumun oluşmasında İslâm dünyasını tehdit eden zındıklarla mücadele 
edilmesi etkili olmuştur. Abbasî halifeleri, aklı öne çıkarmaları nedeniyle 
özellikle Mutezilileri bu gruplara yönelik kullanılabilecek hazır kuvvet olarak 
görmüşlerdir.26 Siyasî yönden destek görülmesine rağmen Mutezile’nin dinî 
konularda vahye verdiği değeri akla da vermiş olması ve bazı durumlarda 
aklı, vahyin de önüne geçiren tutumu bir takım tepkilere yol açmıştır. Böy-
lece Mutezile’nin bu hareket ve düşünce tarzı, özellikle Ehl-i hadîs ile bazı 
fukahânın şiddetli eleştiriler yöneltmelerine yol açmıştır.27

Mutezile, vahiyle eşit görecek kadar akla yüksek bir değer atfetmiştir. 
Aklı, Allah’ın kelâmıyla aynı düzeye yerleştirmesinden rahatsızlık hissedip 
Mutezile’ye karşı tavır sergileyenlerden biri de Ehl-i Sünnet inancına men-
sup olanlardır. Mutezile tarafından aklın aşırı şekilde öne çıkarılması,Ehl-i 
Sünnetin tepki göstermesine yol açmıştır. Ehl-i Sünnet, kendi sistemini ku-
rarken bu tepkilere cevap niteliğinde ilkeler meydana getirmiş ve düşünce 
tarihinde bütünlüğü sağlayıcı bir etki oluşturmuştur.

b.İslâmDüşüncesindeEhl-i Sünnet Kelâmının Pozisyonu

İslâm kültüründe filozoflar ve Mutezileden sonra,aklîleşmeye katkıda 
bulunanların başında Ehl-i Sünnet kelâmcıları gelir. Ehl-i Sünnet kelâmı 
henüz oluşmamışken, Mutezile kelâmının kuruluşundan bir buçuk asır 
sonra; Selef âlimlerinden Abdullah b. Küllâb el-Basrî (öl.240/854), Hâris 
el-Muhâsibî (öl.243/857) ve Ebu’l Abbas el-Kalânisî; Sünnî inanca yönel-
tilen itirazları cevaplamak düşüncesiyle kelâmı öğrenmişlerdir.Selefiye’nin 
inançlarını kelâm delilleriyle destekleyerek mantıkçıların burhanlarıyla güç-
lendirmişlerdir.28 Sonraki süreçte ise Ebu’l Hasan el-Eşârî (öl.324/935) ve 
EbûMansûr el-Maturîdî (öl.333/944), Sünnî düşünceyi sistemleştirmeyi he-
deflemiştir. Bâkillânî (öl.403/1013), İbnFûrek (öl.406/1015) ve İsferâînî’nin 
(öl.418/1027) katkılarıyla Eş’arî anlayış, özellikle Bâkillânî’nin çalışmaları 
sayesinde sistemli bir yapıya kavuşmuştur. Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, Ömer 
en-Nesefî ve Ebü’l-Berekat en-Nesefî gibi âlimler eliyle Matüridîlik güç ka-

26.İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcebbar,(İstanbul: Rağbet 
Yayıncılık, 2002), s. 88.
27. Alper, İslâm Felsefesinde Akıl- Vahiy Felsefe-Din İlişkisi, s. 9.
28. Kılavuz, a.g.e,  s. 417.
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zanmış ve kurumsallaşmıştır. Bu gruptaki kelâmcılar, İslâm inançlarını yeni 
bir terminoloji ile ifadeye çalışırken akıl-vahiy dengesini sağlamaya özen 
göstermişlerdir. Bu doğrultuda Ebu’l Hasan el-Eşârî; insanın, aklıyla Allah’ın 
varlığının bilgisine ulaşsa, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırabilse bile bun-
ların doğruluğuna inanmayı gerekli kılanın akıl değil, nakil olduğunu savun-
maktaydı. Böylece İmam Eşârî; naklin esas olduğu, aklın ise nakil tarafın-
dan belirlenen hususları kabul ettiği bir sistemi benimsiyordu.29

Dinî düşüncede aklîleşmeye katkıda bulunanlardan biri de Ehl-i Sünnetin 
itikadî konulardaki önemli temsilcilerinden olan EbûMansûr el-Maturîdî’dir. 
Maturîdî, Eşâri’ye göre akla daha çok vurgu yapar. O, duyular âleminin sır-
larını öğrenmek, Yaratıcının varlığını bilmek ve nassları anlamak için aklın 
gerekli olduğunu, nakil olmadan da aklın bazı hususları bilebileceğini fakat 
aklın, vahyin önüne geçemeyeceğini ifade eder.30

Ehl-i Sünnet kelâmının yaygınlaşmasının arka planına baktığımızda 
siyasî yönetimin değişmesinin de etkili olduğunu görüyoruz. Mütevekkil’in 
idaresinin ilk yıllarında yani 235/850’de Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki türbe-
sinin tahribi ve bu mekân ziyaretinin yasaklanması gibi olayların meydana 
gelmesi, Mutezile’nin uzlaştırma siyasetinin fiiliyatta işlemez olduğunun an-
laşılmasına sebep olmuştur. Bu da siyasî yönden Mutezile’ye desteğin son 
bulmasına yol açmıştır. Böylece Mutezile vesilesiyle ön plana çıkan akıl ve 
aklî metot eskisi kadar itibar görmemiştir.31

C. İslâmî Düşüncenin Oluşumunda Dönüm Noktası: Gazzâlî

İslâm düşünce tarihinde, ilmî disiplinler hakkında yaptığı değerlendir-
meler, dinî düşünceye uygun bulmadığı yönlerle ilgili yönelttiği eleştiriler 
bakımından Gazzâlî, kendi dönemine tesir ettiği gibi sonraki sürecide etki-
leyen önemli bir kavşaktır. Bir yandan vehmin yanıltıcılığından uzaklaşmak 
amacıyla aklın kurallı bir şekilde kullanılmasını ön gören mantık ilmini vur-
gulaması diğer taraftan mantık kurallarını metafizik alana taşıyarak buna 
göre metafiziksel meseleleri yorumlamaya çalışan filozofları tenkit etmesi 
her ne kadar Gazzâlî’de çelişki gibi görünse de onun sistemini kendi sınır-

29. W. MontgomeryWatt, İslâm Felsefesi ve Kelâmı, çev. Süleyman Ateş, (Pınar Yayınları, 
İstanbul: 2004), s. 118.
30. Louis Gardet&Georges Anawati, İslâm Teolojisine Giriş,çev. Ahmet Arslan, 
(İstanbul:Ayrıntı Yayınları, 2015), s. 95; Çelebi, a.g.e, s. 94.
31.Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s. 318.
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ları çerçevesinde ele aldığımızda onda bu durumun birbirini bütünleyen bir 
orijinallik olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz.

Gazzâlî’ninel-Münkızmine’d-Dalâlve Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserlerine 
baktığımızda kendi dönemindeki düşünce yapısındaki kargaşa ve bunun yol 
açtığı toplumsal düzensizlikten şikâyetçi olduğuna şahit oluruz. Gazzâlî, Ehl-i 
sünnet inancının tehlikeye açık olmasından rahatsızlık duymaktadır. Özelde 
Ehl-i sünnet genelde ise İslâm’ı hedef alan fikrî saldırılara karşı Gazzâlî, za-
rarlı akımlarla mücadele etmeyi toplumsal bir sorumluluk olarak hissetmiştir. 

Gazzâlî, siyasi ortamın da etkisiyle felsefeyi eleştirmiş olsa da insanın en üs-
tün niteliğinin akıl olduğunu belirtmektedir. Ona göre ahiret hakkındaki bilgiler 
ancak aklın yetkinliği ile belirlenir. Kul; Allah’a yakınlığı, akılla elde eder. Akıl; bilgi-
nin kaynağı, esası ve doğduğu yer olması bakımından en yüksek şerefe sahiptir. 
Her şeyden önemlisi akıl, dünya ve ahiret mutluluğunun vesilesidir.32Gazzâlî’nin 
akla yönelik bu tavrı zihinde temel bir sorun oluşturmaktadır: Gazzâlî’nin akıl-
la ilgili övgü dolu sözler ifade etmesine rağmen aklı ön planda tutan filozofları 
eleştirmesinin nedeni nedir? Bu sorunun cevabıyla bağlantılı olması nedeniyle 
Gazzâlî’ninel-Münkızmine’d-Dalâl adlı eserinde yapmış olduğu insan tasnifine ve 
özellikle filozoflar hakkındaki tespitlerine bakalım.

Gazzâlî; -söz konusu eserinde- hakikati arayanları kelâmcılar, bâtinîler, fi-
lozoflar ve sûfîler olmak üzere dört grupta incelemektedir.33Odaklandığımız 
nokta, Gazzâlî’nin filozofları hangi gerekçelerle eleştirdiğini tespit etmek 
olduğu için Gazzâlî’nin filozoflar haricindeki bu üç grup üzerine yaptığı in-
celemeleri ele almayacağız. Gazzâlî, Münkız adlı eserinde bu sorumuza 
aradığımız cevabı vermeden önce filozoflarla ilgili bilgilendirmede bulunur. 
Şöyle ki, Gazzâlî; filozofları “mantıkçı olduğunu ve kesin delile sahip bulun-
duklarını ileri sürenler” şeklinde tarif eder. Onları; materyalistler, tabiatçılar, 
metafizikçiler olarak üç alt grupta inceler ve özelliklerini şu şekilde açıklar: 
Materyalistler, Tanrı anlayışını reddederler. Onlara göre âlem, ezelî olarak 
mevcuttur.34İkinci grubu oluşturan tabiatçılar, doğayı araştıran ve yaptıkları 
incelemeler neticesinde Yaratıcının varlığını itiraf etmek zorunda kalmış filo-

32. Yaşar Aydınlı, Gazâlî Muhafazakâr ve Modern,(Bursa:Emin Yayınları, 2013), s. 87.
33.Gazzâlî, Hakikat Arayışı-(el-Münkızmine’d-Dalâl),çev. Abrürrezzak Tek, (Bursa: Emin 
Yayınları, 2013), s. 9.
34.Gazzâlî, aynı yer, s. 15; Hayranî Altıntaş, “Munkız’ın Bilgileri Işığında Gazzâlî ve Felse-
fe”, AÜİF Dergisi,C. XXXV, Ankara,(1996), s. 95. 
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zoflardır. Bu araştırmalar Gazzâlî’ye göre onların tabiata öncelik vermelerine 
sebep olmuştur. Bu düşüncelerinin uzantısı olarak insanın ölmesiyle nefsinin 
yok olacağını kabul etmiş ve ahireti inkâr etmişlerdir.35Gazzâlî; metafizikçiler 
grubunda Sokrat, Platon ve Aristoteles’i zikretmektedir. Gazzâlî’ye göre bu 
grupta bulunanlar, ilk iki grubu kabul etmemektedir. Gazzâlî, metafizikçiler ile 
ilk iki grupta bulunanlar arasında ortak bir kanı görmemesi ve sapkın düşün-
celere sahip olmaları nedeniyle bu gruplarda bulunanları tekfir etmektedir. 36

Gazzâlî’nin gruplandırdığı filozofların ortak noktada buluşmayıp birbi-
rini eleştirdiklerini vurgulaması anlamlıdır. Bu şekilde bir yöntem izleyerek 
Gazzâlî, filozofların farklı görüşlere sahip olmalarıyla sağlıklı bir metot ve 
hakikat elde edemediklerini ortaya çıkarmayı istemektedir.37Gazzâlî’ye göre 
yaratmayla başlayan ve ahiretle biten birçok konuda filozoflar yanılmıştır. Fi-
lozofların âlemin ezelî ve ebedî olması hakkındaki görüşleri bâtıldır. Filozoflar, 
Tanrı’nın küllî ve cüzî hakkındaki bilgisinin varlığını, birliğini, basitliğini ve bu 
bilginin cismânî olmadığını kanıtlayamamışlardır. Onların feleklerin nefsle-
ri, feleklerin cüzîlere dair bilgileri ve hareketlerinin gayesi ile ilgili görüşleri 
temelsizdir. Gazzâlî, filozofların nedensellik teorisinin batıl olduğunu, nefsin 
manevî olduğunu kabullenemeyeceklerini ve ölümsüzlüğünü ispatlayamaya-
caklarını, ahiret hayatında cismânîhaşri inkârlarının felsefî açıdan savunula-
maz olduğunu kanıtlamaya çalışır. Gazzâlî; filozofları âlemin ezelîliği, Allah’ın 
cüzîleri bilmesinin inkârı ve cismânîhaşrin inkârı konularında küfürle suçlar.38

Gazzâlî’nin tavrına baktığımızda filozofları tenkit ederken eleştirdiği konu-
yu her yönüyle inkâr etmediğini fakat kabule yatkın olduğu kısımları da kendi 
düşünce sistemi doğrultusunda ele aldığını görmekteyiz. Ona göre filozoflar; 
metafizik ilminin, keskin zekâ sahiplerinin bile anlayamayacağı kadar kar-
maşık, kapalı ve içinden çıkılmaz bir ilim olduğunu belirtmektedir. Filozoflar, 
bu problemlere cevap verecek bilgiye, ancak bu ilimden önce matematik ve 
mantık ilimlerini öğrenmekle ulaşıldığını ifade etmişlerdir. Tabi ki Gazzâlî’ye 
göre matematik ile mantığı bilmek gereklidir. Ancak Gazzâli, matematik ve 

35.Gazzâlî, aynı yer,s. 16.
36.Gazzâlî, aynı yer, s. 17.
37. Ömer Mahir Alper, “Gazzâlî’nin Felsefî Geleneğe Bakışı: O Gerçekten Bir Felsefe Kar-
şıtı Mıydı?”, İÜİF Dergisi, S. 4, İstanbul,(2002), s. 91.  
38.Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı-(Tehâfütü’l-Felâsife)-,çev. Mahmut Kaya &Hüseyin Sa-
rıoğlu, (İstanbul:Klasik Yayınları, 2012), s. 6-8; İlhan Kutluer, Gazzâlî Konuşmaları,haz. 
M. Cüneyt Kaya, (İstanbul:Küre Yayınları, 2012), s. 21.



240  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

mantığın,hem metafiziğe ulaşmada bir basamak olarak görülmesine hem de 
sadece filozoflara özgü kabul edilmesine karşı çıkmaktadır.39

Gazzâli’nin filozofları metafiziği öğrenmede matematik ve mantık gibi 
ilimleri bir derecelendirmeye tabi tutmalarını eleştirmesinin yanı sıra o; fi-
lozofların, metafizik meselelerde aklın kesin sonuçlara ulaşabileceğini dü-
şünmelerini şiddetle eleştirmektedir. Filozofların en büyük yanlışlığı, aklın 
metafizik alanda bu tarz sonuçlara ulaşılması imkânsız olmasına rağmen 
bu sonuçları elde etmiş olduklarını iddia etmeleridir. Kesinlik filozofların da 
onayladığı gibi matematik ve mantıkta mümkün olmaktadır. Fakat filozoflar, 
mantıkta öngördükleri ilkeleri göz ardı ederek tecrübenin dışında bir alan 
hakkında da bu kesinliği uygulamaya çalışmışlardır.40

Gazzâlî’nin filozofları tenkit ederken kullandığı ağır ifadeler ile tekfir si-
lahı, birçok insanı felsefe ve dinî ilimlerde aklın kullanımı konusunda ihti-
yatlı olmaya, düşünerek küfre düşme tehlikesi yaşama yerine zihin tembel-
liğini tercih etmeye sevk etmiştir. Daha sonra gelen Fahreddin er-Razî(öl. 
606/1209) gibi âlimlerin felsefe ile kelâmı birleştirme, akla daha işlerlik 
kazandırma çabaları fayda vermemiş ve İslâm âleminde aklın ön planda 
tutma çabaları cılızlaşmaya başlamıştır.41

SONUÇ

Dört halife döneminden itibaren iç karışıklıklarla oluşan siyasî ve fikrî 
çatışma ortamlarında kendi düşüncesini savunma ve muhataba kabul 
ettirmeye çalışma çabası, bu dönemdeki âlimleri Kur’an ve sünneti kendi 
düşünce sistemlerine göre yorumlamaya sevk etmiştir. Bu çabanın netice-
si olarak alimler, dinî unsurları değerlendirmede yeni metot arama ihtiyacı 
hissetmiştir. Diğer yandan yapılan fetihler sonucu sınırların genişlemesiyle 
yeni merkezlerdeki âlimler, farklı inanç ve düşünce yapısına sahip şahıslar-
la karşılaştıklarında dinî olguları kullanarak muhatabına üstünlük sağlaya-
mayacağını anlamışlar bu da onları Kur’an ve sünnetten çıkardıkları dinî ve 
ahlakî hükümlerle yaşadıkları bölgenin inançlarını aklın hakemliğinde kar-
şılaştırarak yeni sentezler oluşturmaya yöneltmiştir. Bu yaklaşım, âlimlere 

39.Gazzâlî, aynı yer,s. 11; Mian M. Şerif, İslâm Düşüncesi Tarihi, çev. Mustafa Armağan 
& Fatma Bostan vd, C. I, (İstanbul:İnsan Yayınları, 2014), s. 746.  
40. Frank Griffel, Gazzâlî’nin Felsefî Kelâmı,çev. İ. Halil Üçer & M. Fatih Kılıç,(İstanbul: 
Klasik Yayınları, 2012), s. 169; Aydınlı, a.g.e, s. 131.
41. Çelebi, a.g.e, s. 98.
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yeni kıyaslar yapma imkânları kazandırmıştır. 

İslam düşünce yapısının şekillenmesinde belirtilen faktörlerin etkili olması 
kadar Grek eserlerinin Arapçaya tercüme edilmesi de ilmî ortamlarda yenilik 
sağlamıştır. Felsefî düşüncelerle ilgili farklı tutum içinde olan değişik ekoller 
oluşturulmuştur. Felsefî olanı özellikle aklı; bu ekollerden bazıları; sistemle-
rinde ön plana çıkarmış,bir kısmı sınırlı ve aciz görmüş, bir grubu ise şiddet-
le eleştirmiştir. Her ne kadar dinî ilimler, felsefeyi eleştirmiş olsa da bu ilimler 
gerek ilmî metot açısından gerekse literatür açısından felsefenin öngördüğü 
yöntemleri ve kavramsallaştırmada felsefeden etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin 
içeriği, Gazzâlî’nin doğruyu temele almak suretiyle kendinden önceki düşünce 
kalıplarını eleştirmesi ve tekrar yorumlamasıyla yeni bir görünüm kazanmıştır
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Birgül DOĞAN

Sayın Kocakaplan’a, yaptığınız sunumdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Böylece beş sunumumuzun da sonuna geldik. Şimdi oturumun müzakere 
kısmına geçiyorum. İlk müzakereyi yapacak olan İlyas Uçar. Kendisi Kırıkka-
le Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisidir. Buyrun sayın hocam.



Ar. Gör. İlyas UÇAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Teşekkürler sayın başkan. Kıymetli hocam, hocalarım, değerli misafirler 
ve sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla muhabbetle-
rimle selamlıyorum. En başta bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği 
geçen dekanımız Prof. Dr. Eyüp Baş Hocam olmak üzere tertip heyetine 
ve hocalarımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Ben ilk üç tebliğcinin su-
numlarını müzakere edeceğim. Üç tebliğindefarklı alanda olması benim de 
farklı alanda olmam hasebiyle sempozyumu’nda başlığı itibariyle de çok 
örtüşen çok güzel bir husus oldu. Üç arkadaşımıza da öncelikle birçok öğ-
rencinin kitap okumakta bile zorlandığı bu dönemde kendisine yük olarak 
gördüğü bir dönemde birçok kitabı okuyup bunu yazıya dönüştürdükleri ve 
bu yazıyı güzel bir şekilde ifade edip sundukları için hepsine teşekkür edi-
yorum ve başarılarının devamını diliyorum.

İlk olarak Onur Güler arkadaşımızın sunumuyla başlıyorum. Teolojik ve 
felsefi boyutlarıyla hukuk ahlak ilişkisi. Onur kardeşimiz konuya güzel ha-
zırlanmış yalnız giriş kısmında biraz konunun zayıf kaldığını gördüm. Onun 
haricinde diğer başlıklar İslam hukukunun, modern hukukun, Roma huku-
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kunun ve diğer hukukun genel olması hasebiyle ilgili hususların teolojik bo-
yutlarıyla değerlendirilmesi metnin geneli itibariyle başarılı olarak ön plana 
çıkmakta. Bu açıdan kendisine teşekkür ediyorum. Ancak şöyle bir eleştiri-
de bulunacağım. Kaynaklara baktığımız zaman genelde batılı kaynakların 
olduğunu görüyorum. Teolojik ve felsefi boyutu dediğimiz zaman sanki hep 
batı gözüyle tebliğ ele alınmış. Oysa İslam hukukuna değinildiği halde ana 
kaynakları ve bu alanla ilgili İslam hukuku ile ilgili temel kaynakları değinil-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki bir tavsiye niteliğinde. İkincisi şe-
kil olarak bir takım hususiyetler var. Onlar zaten hepimizin bu yolun başında 
olmamız hasebiyle yaşayabileceğimiz hatalar. Onun haricinde çok başarılı 
çok güzel ve gayet anlaşılır. Zaten sunumu da gayet başarılıydı. Kendisi de 
tebrik ediyorum teşekkür ediyorum.

İkincisi Tuğba Edis kardeşimizin tebliği. Hadis, toplum disiplini bağlamın-
da. Açıkçası tebliğ okumaya başladığımda ikinci sayfada dönüp dönüp baş-
tan tekrar baktım yanlış tebliği mi okuyorum diye. Çünkü hani başlıkta hadis-
le ilişkisi, Buhari falan deyince ben direkt hadisle ilgili bir şey bekliyordum. 
Ancak yanıldığımı farkettim. Çünkü çok güzel bir giriş olmuş. Gerçekten içti-
maiyat ilmi, içtimaa, sosyoloji bunların tanımları bunların geneli olarak İslami 
ilimlerle ilişkisi, daha sonra da biraz daha ileri giderek asrı saadet dönemine 
gidilmesi cahiliye toplumu üzerine giderek ve oradan Şahih Buhari’nin esas 
kısma geçilmesi gerçekten çok takdire şayan bir durum. Yalnız şöyle bir şey 
var orası kafama takıldı. 26 bab var dedi kendisi ancak 11 tane bab işlendi. 
Bu metnin uzamaması için miydi yoksa başka bir sebebi mi vardı bunu me-
rak ettim. Gözüme çarpan bir husus olarak bir de nevruz ve mihrican adlı iki 
bayramdan bahsetti. Bunların Hz Peygamber tarafından Ramazan ve Kurban 
Bayramı olarak isimlendirildiğini söyledi. Oysa nevruzun baharı niteleyen, 
baharın geldiğini müjdeleyen bir bayram. Mihrican ise sonbaharın geldiğini 
baharın bittiğini gösteren bir bayram olduğunu biliyoruz. Ramazan ve Kur-
ban Bayramı mahiyetleri açısından bu bayramlarla uyuşmuyor. Belki burayı 
da tekrar gözden geçirmesi gerekiyor olabilir, gerçekten bunlar birbirleriyle 
örtüşen bayramlar mı değil mi. Onun haricinde içerik olarak dipnotlar olarak, 
imla olarak, teknik olarak, şekil olarak, muhteva olarak gerçekten başarılı ve 
takdire şayan. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum.

Son tebliğ Gürkan Karababa’ya ait. Dini ilimlerin anlaşılmasında din fel-
sefesinin rolü. İlk eleştirimi tebliğye başlamadan o eleştirinin önünü kendisi 
kapattı. Çünkü tebliğ baştan sona kelamla ilişkisini ele alıyor ancak kendisi 
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tebliğe başlarken dil felsefesinin anlaşılmasında dini ilimlerin anlaşılma-
sında değil kelam örneği şeklinde başlığı açıkladı. Ama ben yine de burada 
ve tebliğin içinde bu şekilde geçtiği için bunu ifade etmek istedim Onun 
haricinde beni şaşırtan bir şey 19. yüzyılda Din Felsefesi kavramının lite-
ratüre girmiş olmasını ifade etti. Din felsefesinin din üzerine konuşmak, 
değerlendirmek olduğunu bildiğimiz gibi dininde çok eskilere dayanması 
çok ilginç gerçekten 19. yüzyıla kadar bu kavramın kullanılmaması. Bana 
çok ilginç geldi. Onun haricinde gerçekten baştan sona zevkle okuduğum 
herhangi bir kopukluk veya bozukluk görmediğim lezzetli, akıcı, kısa ve öz 
bir tebliğiydi. Kendisine de bu akademik yolda başarılar diliyorum. Başarılı 
sunumundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Beni de sabırla dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum

Birgül DOĞAN

Sayın İlyas Uçar, teşekkür ediyoruz yaptığınız müzakereden dolayı. İkin-
ci müzakereyi yapmak üzere Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık 
Anabilim Dalı araştırma görevlisi Muhammet Çelik’i huzurlarınıza davet edi-
yorum.



Ar. Gör. Muhammet ÇELİK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
MANTIK ANABİLİM DALI

Kıymetli hâzirûn; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizleri fazla yormak 
istemiyorum. Özet bir şekilde iki tebliği değerlendirip konuşmamı sonlan-
dırmak istiyorum.

Birincisi Din Felsefesi, Dinler Tarihi ve Tefsir Paul Tillich’in Âdem Kıssası-
na Bakışı. Ben konuyu çok ilginç buldum. Çünkü kendisi bir Hıristiyan vahiy 
anlayışıdır. Bizim İslam dininin bir vahiy anlayışı yok. Tamamen sembolik 
ama Kuran’ın tam tersine tam doğruluk iddiasında bulunan, Tanrı birdir 
diyen bir kitap nasıl olur da bu şekilde okunabilir. Ben anlamadım ve dahası 
ben Kur’an’ın bize özellikle kıssalar üzerinde düşünecek olursak tanrının 
bize fantastik hikayeler anlattığını düşünmüyorum. Yani bize Adem vardı, 
çıkageldi falan filan öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Adem vardır 
ve yaratıldı ve gerçek hikaye ben buna inanıyorum. Diğer türlü inancımın 
da doğruluğu ve yanlışlığı hakkında bir hüküm bulunamayacak. Ona göre 
yanlış bana göre doğru veya yanlış olabilir. Yani böyle bir sorun da ortaya 
çıkıyor. Bununla ilgili düşüncelerim böyle. Konuyu ele alış biçiminiz güzel. 
Bir kaç yerde ben not aldım. Düzeltmeler önerebilirim, soracak bir takım 
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sorularım var ama vaktimiz yok. Bunlara mail yoluyla sorabilirim belki. Me-
sela Türkiye’de Çelik Tillich Necmettin Tam ama onun tezine yer verilmemiş 
ve hocamız çok önemli bir konu çalışmış; iman ve vahiy. Yani temel olarak 
iman ve vahiy anlayışını bilmeden Kur’an ve kıssaları uygulamak, bizi çok 
tutarsızlığa götürecektir. Onu demek istiyorum genel olarak böyle. Ben di-
ğer kıssalar hakkında da ne düşündüğünüzü dinlemek isterim. Yani ne gibi 
fantastik açıları var acaba bunu dinlemek isterim daha sonra.

İkinci tebliğ gerçekten güzel hazırlanmış bir metin. Genel geçer bir ta-
kım bilgiler sunuyor bize. Bu konuda okunması kolay bu açıdan. Klasik me-
tinler neredeyse hiç kullanılmamış tamamen ikinci kaynaklar kullanılmış. 
Tabii büyük Profesör hocalarımızın eserlerini de klasik olarak sayarsak kla-
sik eser kullanmışsınız. Bir de benim en çok dikkatimi çeken konu bildiği-
miz gibi ilimlerin sınıflandırılması konusunda literatürdeki en eski eser bize 
müslümanlara ait olan Farabi’nin Lisan-ı Ulûm’udur ama burada ne ismi 
var ne de bahsi. Hiçbir şey yok yani. Buna da çok şaşırdım. Daha sonra bir 
de ben konunun genel olarak ele alınış tarzından ötürü çok problematik 
bir makale olarak bulmadım. Mesela Gazali’den sonra bu işi en iyi şekilde 
yapan filozoflardan bir tanesi el-Hamîdî. Onun mesela eseri var. Bu eseri ile 
Gazali’nin kelamla ilgili eseri karşılaştırılabilirdi. Mesaj olarak nasıl bir fark 
var veya Kadı Abdülcebbar onun eseri ile karşılaştırılabilirdi nasıl farklar 
var. Bunlar ortaya konulabilirdi. Çünkü çok genel geçer bilgiler olmuş anlat-
tığın şeyler. Çok fazla tekrar var ve tarihsel sürece değinmeseniz de olurdu 
bence. Sadece bir yerde tercüme faaliyetlerinizi anlattığınız yerden önce si-
yasetle ilgili bir şeylerden bahsediyorsunuz. Yani siyasi şartlar bunu gerek-
tirdi. O yüzden felsefeye başvurduk gibisinden söylüyorsunuz. Bence onlara 
gerek yok. Tabii o tarihsel süreci anlatabilirsiniz. Sonra ben şeyi anlamadım. 
Akli bilgi ve Akli olmayan bilginin imkânı nasıl oluyor. Bunu anlamadım ben 
çünkü bu çok telaffuz ediliyor. Bir de dini ilim ve dini olmayan ilim. Yani ben 
şöyle düşünüyorum. Kırmızının bilgisi vardır ve bilgisine vahiy gelmez buna. 
Ama kırmızı bilgisi yoktur veya dini bilgi yoktur ama alan olarak söyleyebili-
riz. Ama sıfat olarak bunu ekleyemeyiz. İsim tamlaması olarak kullanabiliriz 
ama sıfat tamlaması olarak kullanmak doğru değil bence. Böyle bir ayrım 
da bence yanlış bilginin doğası açısından. Nitekim Farabi İhsan-ı Ulûm adlı 
eserinde bunu bu şekilde yapıyor. Dini ve gayri dini şeklinde bir sınıflandır-
ması yok. Kelama ve fıkha medeni ilimler altında medeniyetle ilgili ilimlerin 
altında yer veriyor. Yani din ve sosyoloji nedeniyle zihinlerimizde nakşedil-
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miş bir düşünce biçimi ancak bir olguda bir düşünce dini olan ve dini olma-
yan şeklinde nasıl tam olarak ayıracağız. Ben bunu tam olarak çözemedim. 
O yüzden onun ikisini birbirinden nasıl ayıracağız. Dini olanla dini olmayanı 
nasıl birbirinden ayıracağız. Ben bunun olmayacağını düşünüyorum. Böyle 
güzel bir sunum için teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Birgül DOĞAN

Muhammet Çelik’e yaptığı müzakereden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Üçüncü oturumu kapatmadan önce başta tebliğcilere ve müzakerelerini 
yapan  hocalarımıza çok teşekkür etmekle beraber bu programı organize 
eden Prof. Dr. Eyüp Baş ve diğer emek veren hocalarımıza tekrar teşekkür 
ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum ve böylece üçüncü oturumu 
da kapatıyoruz.





DÖRDÜNCÜ OTURUM

Oturum Başkanı: Gürkan KARABABA

1. Canan TEKE
Din Sosyolojisi - Dinler Tarihi İlişkisi Bağlamında Yeni Dini Hareketler

2.Zemzem İNAN
Dinler Tarihi–İslam Tarihi İlişkisi Bağlamında Yahudi Geleneğindeki Kadın 
Algısının İslam Geleneğindeki İzdüşümleri

3. Tevhide Şehid CERAN
Mezhepler Tarihi İle Din Sosyolojisi

4.İbrahim Emre ŞAMLIOĞLU
Dinler Tarihi’nin Dini İlimlere Katkısı

5.Zehra ÖZTÜRK
İbn Sînâ’da Metafizik Problemler

Müzakere:  Ar. Gör. İmran ANNADİNÇ
 Ar. Gör. Halil İbrahim DOĞAN
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Oturum Başkanı

Gürkan KARABABA

Muhterem hocalarım, değerli arkadaşlar İLAMER’in düzenlemiş olduğu 
6.sı düzenlenen Öğrenci Sempozyumu’nun dördüncü oturumunu açıyorum. 
Toplam beş adet tebliğcimiz olacak. Başlamadan önce tebliğ sunan arka-
daşlara süre konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. İlk tebliğ 
sunacak kişi Canan Teke. Kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi 2. sınıf öğrencisi aynı zaman İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları 
Araştırma Grubu öğrencisidir. Buyrun söz sizde.



“DİN SOSYOLOJİSİ - DİNLER TARİHİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 
YENİ DİNİ HAREKETLER”

Canan TEKE

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2.Sınıf ve İLAMER 
İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu Öğrencisi)

ÖZET

Yeni Dini Hareketler insanlık tarihinden beri var olan bir gerçeklik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar zaman zaman kurumsal dinlerden kopup 
farklı hareketler ortaya koymuşlardır. Günümüzde de modernizmin etkisiyle 
birçok yeni dini hareket ortaya çıkmıştır. Bu yeni dini hareketler tebliğ me-
todu olarak farklı sistemler kullanarak faaliyetlerini yaygınlaştırmaktadırlar.

Çalışmamızda konumuz; Yeni Dini Hareketlerin yaygınlaşmasını ve in-
sanların neden bu hareketlere yöneldiklerini Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi 
bağlamında araştırmak olacaktır. Bu bağlamda bu hareketlerin insan ka-
zanma yöntemleri ve modernizmin getirdiği bazı zorlukları anlamak önem 
arzetmektedir. Bu çalışmadaki amacımız bunların anlaşılmasını sağlamaya 
çalışmaktır.

Bu çalışmayı yaparken mevcut teorik çalışmalardan istifade ederek in-
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sanların neden bu hareketlere girdiklerini tahlil etmeye ve aynı zamanda bu 
grupların uyguladıkları teknikleri analiz etmeye çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Dini Hareketler, Modernizm, Küreselleşme, Bi-
reyselleşme, Hazcılık

New Religious Movements in Relation to Religion Sociology 
and History of Religion

Abstract

New Religious Movements is a realitythat has been in the history of 
mankind. People waftingfrominstitutionalreligionhaverevealeddifferentmo-
vements. Today, the in fluence of modernismemergedmanynewreligious-
movements. Thisnewreligiousmovementsareexpandingtheiractivitiesusing-
differentsystems as thenotificationmethod.

 Inourstudy of our subject; New Religious Movement sand therea son why 
people will not attract the people they need toin vestigate new religious move-
ments. In this regar donemet hod of winning new religious movement sarealso 
important. The aim of this study is toprovide an understanding of them.

  This study is taking advantage of the existing the oretical work when 
people have triedtoanalyze how they won with a strategy. Wetried toanaly-
ze the techniques applied by new religious movements. Finally, wedeter-
minedthat modern humans developedmany new winning strategies with 
pedagogical techniques.

Keywords: New Religious Movements, Human Winningstrategies, mo-
dernism , globalization

GİRİŞ

Dinlerin günümüze kadar çeşitli tasnifleri yapılmıştır. Genel anlamda 
ise dinler bugün ikiye ayrılabilir: Kurumsal Dinler ve Yeni Dini Hareketler. 
Kurumsal dinlerden kastımız; Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’tir. İnsan-
lık tarihi boyunca YDH’ler1 hep var olmuştur. Bazı gruplar geleneklerinden 
kopma eğilimi göstermişlerdir. Günümüzde de geleneğine kısmen bağlı 
veya tamamen geleneğinden kopmuş gruplar mevcuttur. Gelişen modern 
hayatın getirdiği zorluklar, bazı insanları miras aldığı dinden ziyade, yeni 

1.YHD: Yeni Dini Hareketler, bu sayfadan itibaren bu kısaltmayı kullanacağız.
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dini hareketlere yönlendirmiştir. 

Bu çalışmada YDH’lere insanların yönelme sebeplerini Dinler Tarihi- Din 
Sosyolojisi disiplinleri çerçevesinde  ele almaya gayret ettik. Bunu yaparken 
elde ettiğimiz verileri tarihsel dökümantasyon tekniği içerisinde değerlendi-
rerek bir sınıflamaya tabi tuttuk. Çünkü günümüzde modernizmin etkisiyle 
insanların çok farklı dini gruplara yöneldiği görülmektedir. Dini grupların in-
sanların bu yönelimlerini avantaja çevirici stratejiler geliştirdikleri görülmek-
tedir. Bu yüzden bu konunun anlaşılması oldukça önemlidir. 

Dini Grupların Geçirdiği Aşamalar

Bütün dini grupların sosyolojik olarak geçirdiği evreler vardır. Bir dini 
gruba YDH diyebilmemiz için o grubun hangi sosyolojik aşamada olduğunu 
bilmek önem arzetmektedir. 

1)Zühd ve Takvaya Yönelmiş Dindarlık Grupları: Wach bu aşamayı şöy-
le ifade etmektedir : ‘Cari şartlar içerisinde gerçekleştirilebilecek olandan 
daha üstün bir manevi ve ahlaki mükemmelliğe erişmeye çalışan, sıkı bir 
disiplin, şiddetli bir dindarlık, özel kanaatler ve ortak bir vecd tarafından 
birleştirilmiş, sınırlı sayıdaki üyeler tarafından oluşturulmuş,  gayet gevşek 
teşkilatlı gruplar’dır.2 

Örneğin, Hz. İsa’nın ölümünden sonra havarilerinin bazı konularda farklı 
düşündükleri hususlar olmuştur.3 Fakat onların ana bünyeden ayrılarak bir 
grup kurma gibi düşünceleri olmadığı görülmektedir.  Farklı düşündükleri 
noktalar şahsi kemalat noktasında olmuştur. Bir başka örnek de sahabe 
döneminden verilebilir.  Peygamberimiz öldükten sonra  Ebu Zer’in, döne-
min dini uygulamalarına itirazları olmuştur. Onun itirazı, ayrı bir grup kurma 
gibi bir arzudan kaynaklanmamaktadır, O’nun arzusu peygamber dönemin-
deki samimiyeti geri getirmek istemesindendir.

2)Manevi Kardeşlik: İslam’da ve bütün evrensel dinlerde görülen bu 
aşamada grupların ana dini cemaatten ayrılma gibi düşünceleri yoktur. Bu 
tür gruplardaki kişilerin hedefleri tamamen dini esaslara uygun bir hayat 
tarzı oluşturabilmektir.4 Bu aşamada sadece ana gruptan farklı düşünceler 

2.Niyazi Akyüz, ‘Dini Gruplar Sosyolojisi’, Niyazi Akyüz,İhsan Çapcıoğlu (ed.), Din Sosyo-
lojisi, (Ankara:Grafiker Yayınları,2015) içinde , s:476
3. Özcan Güngör, Yayınlanmamış Ders Notu, Ankara (2016)
4. Akyüz, Dini Gruplar Sosyolojisi, s:477
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ortaya çıkmıştır.

Nurcu gruplar içerisinde Said Nursi öldükten sonra risalelerin Osmanlı-
ca mı yoksa Türkçe mi yazılacağı noktasında yaşanan ihtilaflar bu aşamaya 
örnek olarak verilebilir.  

3)Tarikat: Bu aşamada grup normunu ve formunu bulmuştur. Grubun li-
deri netleşmiştir. Ve liderin farklı yorumladığı noktalar artık bellidir. Grubun 
kendine has törenleri, usulleri, esasları, uygulamaları vardır. Grup üyeleri 
arasında ortak ilgi ve ortak kimlik bilinci oluşmuştur. Dini grup bu noktada 
artık teşekkül etmiştir.5

Nurculuk, Alevilik, Süleymancılık, Hizbullah, Nakşibendi, Kadirilik tari-
kat aşamasındaki gruplardan sayılabilir. Örneğin; Nurculuğu, Said Nursi’nin 
fikirleri İslam düşüncesi içinde tecdid veya ihya olarak bilinen geleneğin bir 
devamı ve son dönem Osmanlı alimleri arasında görülen yenilik hareke-
tinin bir parçası şeklinde ele almak mümkündür.6 Nurculuk hareketi belli 
aşamalardan geçmiş bir grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Soruşturma 
geçirdikleri süreçte grup, yavaş yavaş kendine has özellikler geliştirmeye 
başlamıştır. Topluluk, liderleri etrafında bilinçlenmeye, karizmatik bir üstat 
etrafında kenetlenmeye çalışarak “cemaat” kimliği kazanmaya başlamıştır. 
Said Nursi’nin gün geçtikçe çoğalan talebelerinin meydana getirdiği grup 
kimliği, mensuplarına aynı zamanda bir cemaat psikolojisi kazandırmıştır.7 

4)Mezhep: Ana bünyeye bağlı olan fakat farklı düşünceleri olanların 
başta ana dini gruptan ayrılma istekleri yoktur. İhtilaflı olan noktaların ana 
bünyede düzeltilemeyeceği kanaatine vardıklarında  ayrılmaya karar verir-
ler. Bu aşama bütün büyük dinlerde görülebilmektedir.8 

10. asırda Türkler İslamiyete girmeden önce bu aşamada bulunan grup-
lar varken, Türkler İslam’ın bayraktarlığını aldıktan sonra hiçbir dini grup bu 
aşamaya geçememiştir. Vahhabiler dışında mezhep olma iddiasıyla orta-
ya çıkan olmamıştır. Ancak sosyolojik olarak tarikat aşamasından mezhep 
aşamasına geçebilme potansiyeli taşıyan 3 grup bulunmaktadır: 

1) Cemaat-i İslami (Pakistan)

5. Özcan Güngör, Yayınlanmamış Ders Notu, Ankara (2016)
6. Alparslan Açıkgenç, ‘Said Nursi’, İslam Ansiklopedisi, c: 35,s: 567
7. Açıkgenç, Said Nursi,s: 570
8. Akyüz, Dini Gruplar Sosyolojisi, s:479
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2) İhvan (Mısır)

3) Gülen Cemaati (Türkiye)9 

5)Din: Bu aşamaya geçen grubun artık farklı bir geleneği vardır. İtikatta 
ve ibadetlerde farklı uygulamaları söz konusudur.  Moonculuk, Yehova Şa-
hitleri, İntihar Kültleri, New Age, Hare Krishna, Transandantal Meditasyon, 
Satanizm ve İslam Dünyası’ndan da Bahailik ve Kadıyanilik bu aşamaya 
örnek olarak verilebilir. Ve bu oluşumlara her geçen gün bir yenisi eklen-
mektedir.

Çalışmamız çerçevesindeki YDH’ler bu aşamadaki gruplardır.

Kavram Olarak Yeni Dini Hareketler 

YDH’lerin sanayileşmiş Batılı toplumlar yanında İkinci Dünya Savaşı sonra-
sı hemen hemen bütün dünyada görülen bu hareketlerin, hızlı, toplumsal ve 
kültürel değişmelere paralel olarak gelişme trendine girdikleri bilinmektedir.10 
1970’lerden itibaren de yaygın bir ilgi görmeye başlayan ve söylemlerinde coş-
kun dini, ruhi ve felsefi yaşantı vaat eden birbirinden farklı oluşumları ifade 
etmek için Yeni Dini Hareket kavramı kullanılmaya başlanmıştır.11

Bu gruplar genelde kült olarak da ifade edilmektedir. Kült ise; her top-
lumda yaygın bir kabul gören, kurumsallaşmış yerleşik ortodoks dini grup-
lardan ayrı bir takım inançlar ve ibadet şekillerini ve bunları benimseyen 
insanların bir araya gelmesiyle oluşan toplulukları ifade etmektedir.12

Sosyal bilimciler ise kült kavramını, toplumda egemen kültürden sap-
mış, heteredoks özellikleri ile ele almaktadırlar. Yeni dini hareketler kamu-
oyunda da kült olarak görülmektedir. Teolojik yaklaşımlar içinde olanlar 
kültün özü itibariyle dini olduğunu ifade etmektedirler.13Akademisyenler de 
‘Yeni Dini Hareketler’ tabirini benimsemişlerdir.14

9. Özcan Güngör, Yayınlanmamış Ders Notu, Ankara (2016)
10. H. Ezber Bodur, ‘Moonculuk Hareketi ve Türkiye’de Benzer Bir Cemaat Yapılanması-
nın Sosyolojik Analizi’, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 1,(2003), s:3 
11.M.Ali Kirman, Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi, (Ankara: Birleşik Yayınevi, 2010), 
s:15,16
12.M.Ali Kirman,’Yeni Dini Hareketleri Tanıma Problemi ve Tipolojik Yaklaşım’, Dinbilim-
leri Akademik Araştırma Dergisi, 4, (2013),s:29
13. Kirman, Tipolojik Yaklaşım, s:30
14. Kirman, Tipolojik Yaklaşım, s:31
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Görüldüğü gibi bu hareketler gelenekten kopma eğilimi göstermiş kimi 
zaman geleneğe bağlı olmakla beraber, çoğunlukla yeni liderlik tipleri ve 
yeni formlarla insan kazanma stratejileri geliştiren bir yapı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ve bu hareketler özellikle 2.  Dünya Savaşı’nın ardından Ku-
zey Amerika’da ve Batı Avrupa ‘da yer alan sanayileşmiş Batılı toplumlarda 
din görünümlü bir takım hareketler olarak ortaya çıkmış ve bütün dünyada 
yaygınlık kazanmıştır.

İnsanların YDH’ ye Yönelme Sebepleri?

İnsanların Yeni Dini Hareketleri neden tercih ettiklerini araştırırken, kurum-
sal dinlerdeki tarihi süreci gözden geçirmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Yahudilik tarihine bakıldığında;  Hz. Musa’nın vahiy almak üzere Sina 
Dağı’na çağrıldığı kırk günlük süre içinde kavminin, Samiri’ nin yaptığı altın 
buzağıya tapmaya başladığını görmekteyiz.15

Hristiyanlık tarihine bakıldığında ; Hz. Îsâ Yahudi kökenliydi ve Mûsâ’nın 
getirdiği şeriatı tamamlamak için geldiğini söylemekte (Matta, 5/17) ve 
kendisi de Mûsâ şeriatına göre yaşamaktaydı.16 Hz İsa Yahudi şeriatını ıs-
rarla devam ettirmesine rağmen ‘Ben şeriatı kaldırmaya gelmedim, tamam-
lamaya geldim’ demesine rağmen vefatıyla birlikte St. Pavlus: ‘İsa şeriatı 
kaldırmak üzere geldi’ diyerek bir anda Hristiyanlığın Yahudilikten bağlarını  
koparmıştır.  İnsanları daha az sorumluluk gerektiren, daha az şeriat hü-
kümleri olan Roma ve Yunan dinlerine insanları yöneltmiştir.17

İslam Tarihi’ne baktığımızda ise; Hz. Muhammed (sav) vefat edince 
peygamber olduğunu iddia eden kişilerin ortaya çıktığını ve insanların bir 
kısmının ise bu kişilere tabi olduğu görülmektedir. Ayrıca Arabistan’ın çe-
şitli yerlerinde yaşayan yeni Müslüman olmuş bazı kabileler halifeye zekat 
vermeyeceklerini bildirmişlerdir.18 

Görüldüğü gibi ana bünyeden farklılık arzeden hareketlerin örnekleri 
tarih boyunca mevcuttur. Hatta daha peygamber hayattayken -Hz Musa 
örneğinde olduğu gibi- bile ayrışmalar olduğu görülmektedir. Günümüze 

15. Ahmet Güç ,’Putperestlik, İslam  Ansiklopesi , c:34,s:366
16. Ömer Faruk Harman, ‘Yahudi Hristiyanlığı’, İslam Ansiklopedisi,  c: 43, s: 185
17. Ali Osman Kurt, Yayınlanmamış Ders Notu, Ankara (2016)
18. Mustafa Fayda,’ Hulefai raşidin Dönemi’,  Eyüp Baş(ed.) , İslam Tarihi, (Ankara: 
Grafiker Yayınları , 2013) içinde ,s:238
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gelindiğinde ise birçok dini grubun olduğu görülmektedir. İnsanlar kurum-
sal dinleri bırakıp yeni dini oluşumlara dahil olabilmektedir. Bunun birçok 
nedeni vardır. Fakat burada hepsini saymak mümkün olmadığından birkaç 
madde zikretmekle yetineceğiz.

1.Sekülerleşme
Toplumsal sistemlerin giderek daha çok rasyonelleşmesi ve seküler 

karakteri, toplumdaki geleneksel dinlerin gücünü dolaylı veya dolaysız 
olarak azaltmaktadır.19 Bu tür hareketlerin sekülarizasyon sürecine engel 
olamayacağını, dolayısıyla bunların seküler toplum karşısında geçici kar-
şı koyuşlardan başka bir şey olmadığı vurgulanmaktadır.20 Hristiyanlık bu 
sekülarizasyon sürecinden oldukça fazla zarar görmüştür. Kiliseler güç 
kaybetmiştir. Müslümanlar da bu süreçteki gelenek ve fikirlerin mümkün 
olabilecek zararlarından endişe duymuşlardır. 21

Dünyevileşme, insanlardaki bir dine inanma ihtiyacını söndürememiş-
tir. İnsanlar yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Çünkü bu yeni hareketlerin 
anlayışı kurumsal dinlerinkinden farklıdır. Bu gruplar uzun ömür, mutluluk, 
sağlıklı hayat ve başarı ve hatta ölümsüzlük, bir başka deyişle tanrı olma 
gibi idealler sunmaktadırlar. İnsanların kısa yoldan kurtuluşa ulaşabilecek-
leri reçeteler sunmaktadırlar. Bu yapılar, seküler ve hazcı karakterli olması 
hasebiyle dini terminolojiyi kullanmazlar. 22

 Sekülerleşme insanların kurumsal dinlerden uzaklaşmasına sebep ol-
muş ve YDH’lerin sunmuş olduğu cazip idealler  insanların bu hareketlere 
yönelmesine sebep olmuştur.

2.Yoksunluk Hissi
Çoğunlukla eğitimli ve orta sınıfa mensup varlıklı ailelerden gelen kişi-

ler, subjektif olarak algıladıkları bir yoksunluk duygusu içerisine girebilmeke-
dirler. Bunlar, kendilerini aşırı derecede materyalist ve gayr-i şahsi ilişkilerin 
egemen olduğu bir dünyada yalnız görerek, ruhsal yönden yoksun oldukla-
rı hissine kapılırlar. Kendilerini böylesi göreli yoksunluk içinde hissedenler 
muhtemelen çareyi, aralarında rahat edebilecekleri sıcak ve samimi ilişkileri 

19. Bodur, Moonculuk, s:5
20. Bodur, Moonculuk, s:7
21. Ali Rafet Özkan, Kıyamet Tarikatları,( İstanbul: IQ Kültür Sanat  Yayıncılık , 2006),  s:319
22. Özkan,K. Tarikatları, s:32-33
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sağladığına inandıkları bir dini gruba girmede görebilmektedir.23

3. Hazcılık
Hazcılık ( hedonizm): Kişinin amacının ‘acıdan kaçıp hazza ulaşmaya 

çabalamak’ olduğunu söyleyen dünya görüşüdür. Bilhassa cinsel haz teşvik 
edilmekte, hatta seks eylemi, ayin olarak gerçekleştirilmektedir. Uyuşturu-
cu madde bağımlılığı ve sınırsız hürriyet vaatleri de gençleri hazcılığa sevk 
etmektedir. Hazcılığın felsefesini şöyle özetleyebiliriz: ‘canın ne istiyorsa 
onu yap,  o senin kanunun olsun’. Ülkemizde de hazcılığın taraftarları grup 
seksi, sınırsız cinsel ilişki ve eğlence partileri düzenleyenlerek ayin yapan-
lar zaman zaman tv programlarına da konu olmuşlardır.24

 Bu harekete mensup kişiler büyük miktarda maddi bedel ödemekle bir-
likte, ahlaki, manevi ve hayati bedeller ödemektedirler. Bu hareketin men-
supları ölüm hazzını hissetmek için intihar etmelerinin yanında, gençlerin 
içine düştükleri açmaz ve çıkmazlardan kurtulabilmek için de intiharı bir 
çözüm olarak görebilmektedirler. 25

Bu gruplara girmek kolay ama istediğinde çıkmak oldukça zordur. Ki-
şilere başta sınırsız hürriyet ve eğlence arzusu cazip gelerek ve bu gruba 
dahil olmaktadırlar. Fakat bir müddet sonra grup üyeleri, mensup oldukları 
grubun ve grup liderinin kölesi olduklarını fark etmelerine rağmen gruptan 
ayrılamamaktadır. Ve bir çıkış yolu bulamayan grup üyeleri çözümü intihar-
da bulmaktadırlar.26

4. Küreselleşme
İçinde yaşadığımız küreselleşme süreciyle birlikte iletişim teknolojile-

rindeki baş döndürücü gelişmeler, dünyanın çeşitli bölgelerindeki yeni dini 
inanç ve düşünceleri, mahalli sınırlarının ötesine taşıyarak bunların tüm 
dünyada tanınmasına neden olmaktadır.27 

Küreselleşmeye bağlı olarak hızlı değişim ve gelişmeler, insanların en-
dişelerini tetiklemiştir. Küreselleşmeyle birlikte YDH’ lerde bir artış olduğu 
görülmektedir.28 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak kişiler bu oluşumlara 

23. Bodur, Moonculuk, s:4
24.Özkan,K. Tarikatları, s:39-40
25.Özkan,K. Tarikatları, s:40
26.Özkan,K. Tarikatları, s:40
27. Bodur, Moonculuk, s:20
28.Özkan,K. Tarikatları, s:38
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daha rahat ulaşabilmektedir. Böylece bu grupların faaliyetlerini öğrenmele-
ri ve bu gruplara dahil olmaları kolaylaşmıştır. 

5. Hızlı Değişim ve Gençlik Kültürü

Hızlı sosyal değişimle ilişkili olarak bireyle toplum arasında aracı rolünü 
üstlenen tampon mekanizmaların giderek önemini kaybetmeye başlaması 
karşısında aile yerine geçebilecek alternatif arayışlarının yükseldiği göz-
lenmektedir.29 İnsanlar aile sıcaklığının boşluğunu doldurabilmek için bu 
hareketlere yönelebilmektedir. Buna bağlı olarak bu hareketlere gençlerin 
katılımı daha fazla olmaktadır.

Diğer taraftan eğitim seviyeleri yükselmeye başlayan orta tabakaya 
mensup insanlar arasında YDH’ler yayılma eğilimi göstermektedir.30 Eğitim-
de geçirilen zamanın uzamasıyla birlikte, önemli ölçüde özgürlük tecrübesi 
geçiren, aile ve iş sorumluluklarından uzak ve biraz daha idealist gençlerin 
sayısında bir artış olduğu düşünülmektedir. Ayrıca teknolojik gelişmelerle 
beraber, yoksulluğun ve ekonomik sıkıntıların azalacağı şeklinde iyimser 
beklenti içinde olanlar gerçeklerle yüzleşince hayal kırıklığına uğramak-
tadırlar.  Dolayısıyla bu dönemde yaşanan bunalımlar, eğitim seviyesinin 
yükselmesi, eğitimde geçirilen zamanın uzaması yeni ideallerin doğması-
na neden olmuştur. Buna bağlı olarak değişik dünya görüşlerine ve yaşam 
tarzlarına olan ilginin arttığını söylemek mümkündür.31 

6. Feminizm Hareketleri

Feminizm, felsefî bir fikir hareketi olarak ilk defa Batı’da, kadınlara 
hiçbir değer verilmemesi, insan olarak sayılmaması gibi sebeplerle Fran-
sız devriminden sonra ortaya çıkmıştır.32 Ataerkil yapılanmanın bir sonucu 
olan, erkeği önceleyerek, kadının erkek için yaratılmış ‘nesne insan’ olduğu 
anlayışı kadının erkeğe nazaran daha kötü, eksik ve ikincil bir varlık olduğu 
kabulleriyle, erkeğin üstünlüğü, kadının ikincilliği anlayışını meşrulaştırdığı 
görülmektedir.33 İslam 

29. Bodur, Moonculuk, s:5
30. Bodur, Moonculuk, s:8
31. Bodur, Moonculuk, s:5
32. Mehmet Oruç,  ‘Feminizmin Çıkışı ve Hedefi’ http://www.geocities.ws/islamifemi-
nist/feminizmelestiri.htm  (17.04.2016)
33. Tuksal, Hidayet Şefkatli. ‘Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri’ 
http://www.geocities.ws/islamifeminist/karsisoylem.htm  (17.04.2016)
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  İslam dünyasında da hadis literatünün bir kısmında kadın karşıtı söy-
lemler bulunmaktadır. Kadın cinsini aşağılayan, onlara birtakım olumsuz 
özellikler atfeden ve bunlar etrafında rivayetlerin varlığı ve kadınlarına 
yönelik ‹eğrilik, eksiklik, baştan çıkarıcılık, uğursuzluk ve değersizlik› gibi 
çeşitli itham ve yakıştırmaları ihtiva etmektedir.34  Feminizmin etkisiyle bu 
literatür üzerinde konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. İslam Dünyası 
da bu şekilde feminist  hareketten etkilenmiştir.

Feminist hareketlerin çıkış noktası, kadınların kendi inandıkları dinde, 
toplumda, kültürde yeterli haklara sahip olmadıkları düşüncesidir. Kadın-
ların kurumsal dinlerde fazla haklarının olmadığını düşünmelerine ilişkin 
inançları, kendilerini rahat ve özgür hissedememeleri, imkansızlıklar, ka-
dınları YDH’lerin hedef kitlesi haline getirmiş ve onların bu oluşumlara yö-
nelmelerine sebep olmuştur.

7. Kurumsal Din Mensuplarının Yaşantıları

Kurumsal din mensuplarının yaşantılarındaki aksaklıklar ve kötü örnek-
lik teşkil etmeleri özellikle gençleri bu dinlerden uzaklaştırabilmektedir. 
Aynı şekilde katı ana-baba tutumları ve baskıları yine kişileri dine mesafeli 
durmaya ve farklı arayışlara sürükleyebilmektedir.

Ayrıca kurumsal din mensuplarının kendilerini güncelleyememeleri, mo-
dern dönemin şartlarına uyum sağlayamamalarını da beraberinde getirmiş-
tir. Bunun Batı’daki örneği ise Amişler ve Menonitlerdir.  Bu iki grup Kanada 
Amerika’sında yaşayan 17. ve 18. asırdaki hayatı devam ettiren, elektrik ve 
elektronik alet kullanmayan bir gruptur. Yani tamamen ilkel bir hayat yaşa-
mayı gaye edinen bir topluluktur.35

Amişler ve Menonitler kendilerini güncelleyemedikleri için gençleri tuta-
mama, gençleri kendi hayatlarına, kültürlerine adapte edememe sıkıntısı 
yaşamaktadırlar. Gençlerinin modern hayatın lüksüne daldığından, ayak-
larının kaydığından şikayet etmektedirler. Bu topluluğa mensup gençlerin 
yeni dini arayışlara girdikleri görülmektedir.

ÖRNEK YENİ DİNİ HAREKETLER

34. Tuksal, Hidayet Şefkatli. ‘Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri’ 
http://www.geocities.ws/islamifeminist/karsisoylem.htm  (17.04.2016)
35. Mehmet Demirci, ‘Amişler’ http://www.hristiyanforum.com/forum/showthread.
php?t=319902  (17.04.2016)
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1.. Mooncular (Birleşme Topluluğu)

Sun Myung Moon tarafından Güney Kore’de kurulan ve Mooncular ola-
rak bilinen Dünya Hıristiyanlığının Birleşmesi İçin Kutsal Manevi Birlik Kili-
sesi, nativistik bir hareket olarak doğan ve küreselleşmeden yararlanarak 
bütün dünyada faaliyetlerini sürdüren bir hareket olduğu görülmektedir.36

Moon’un yorumuna göre; Havva’yı Adem’in kendisiyle fiziksel anlamda 
cinsel ilişki kurması tahrik etmiş, böylece din Tanrı merkezli olmaktan çık-
mış, şeytan merkezli olmuştur. Moon dünyadaki kötülüğün temelinde bu 
olayın yattığını söylemektedir. Moon’un öğretisinde bu asli günah, ‘günah-
kar doğa’ olarak nitelendirilmektedir.37

Grupta dikkat çekici bir husus da grup üyelerinin birbirleriyle evlenme-
leridir. Birbirini hiç tanımayan hatta farklı milletlerden olan çiftlerin eşleşti-
rilerek evlendirilmesidir. Bunun amacı ise; Adem ile Havva’dan gelen ‘asli 
günah’dan temizlenildiğine inanmalarıdır. 38 

2. Satanizm

20. yy başlarında Satanizm’in kurucusu İngiliz Aleister Crowley’dir. O, 
1904 yılında Manga Charta adıyla modern Satanizmi kurmuştur.39 Bu grup 
üyeleri birçok çocuk tecavüz olayına karışmıştır. Ayrıca satanist gençler bir-
çok insanı şeytan için kurban etmekten çekinmemişlerdir.40 

Crowley’e  göre insan, bu dünyanın tanrısıdır ve ancak onun özel idare-
siyle kanunlar koyabilir. ‘Ne istiyorsa yap, o senin kanunun olsun’ formü-
lü, bütün neo-satanistlerin anahtar sözcüğü olmuştur. Crowley’e göre eski 
Hristiyanlık Çağı bitmiştir.41 

3. İntihar Kültleri

 Dört intihar kültü vardır. 

1. PeoplesTemple : Kurucusu Jim Jons’tur.

2. The Branch Davidians: Kurucusu David Koresh’tir

36. Bodur, Moonculuk, s:1
37.Ali Köse, Milenyum Tarikatları, (İstanbul: Turuva Yayınları, 2006) , s:135-136
38.Köse,Milenyum, s:139-140
39. Özkan,K. Tarikatları, s:147-148
40. Özkan,K. Tarikatları, s:145-146
41. Özkan,K. Tarikatları, s:151-152
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3. Solar Temple: Kurucuları  ve Joseph Di ve Mambro ve LucJouret’tir

4. Heaven’s Gate: Kurucuları, Marshall Applewhite ve Bonnie Nettles’dir.42

1978 ‘de Güney Amerika’da Jim Jons liderliğindeki 918 People Temple 
üyesi (276’sı çocuk olmak üzere) hep birlikte ölüme yürümüşlerdir. Yine 
1997’de Marshall Applewhite ve Bonnie Nettles liderliğinde, Mart 1997’de 
dünyaya yakın geçecek olan Halley kuyruklu yıldızın hemen ardından 
bir uzay gemisinin, kendilerini alarak insanüstü bir düzey olan Göklerin 
Krallığı’na taşıyacağına inanan 39 kişi intihar etmiştir. 43

 20. yy. , modernliğin oldukça ilerlediği, rasyonel düşüncenin zirve yap-
tığı bir dönem olmasına rağmen, modernliğin temel öncüllerine aykırı olan 
irrasyonel ve trajik görüntülere tanıklık edilen bir yüzyıl olmuştur.44

4. Hare Krishna

Bu hareketin Batı’ya girişi 1965’de Swami Prabhupada Bhaktivedanta’nın 
New York ve San Francisco’ da bir grup taraftar edinmesiyle olmuştur. 45

Bu akımda ‘Kişiliksiz Mutlak Varlık’ ile birleşmeyi amaçlayan Vedantik 
Hinduizm’ ine sıkça rastlanmaktadır. Krishna müritleri, Vedanta’nın tekçi 
felsefesinden ayrıldıklarını ifade etmektedirler. Krishna’ lar Mutlak Varlık 
ile tam birleşme yerine kişisel tanrı Krishna’yla aşkın bir sevgi ve beraberlik 
yaşamayı tercih etmişlerdir. Krishna’nın her insanın yüreğinde yaşadığına 
inanmaktadırlar. 46

5.Bahailik

Bahâîliğin kurucusu Hüseyin Ali (1817-1892) Tahran’da doğmuştur.47 
Bahailer yeni bir  din iddiasında bulunmaktadırlar. 48

Bahailer’e göre Hz. Adem›den bu yana gelen bütün nebiler ve resuller, 
sadece «Tanrı zuhuru» olan Baha›yı müjdelemek için gönderilmişlerdir, çün-

42.Köse,Milenyum,  s:61
43.Köse,Milenyum,  s:61-62
44.Köse,Milenyum, s:62
45.Köse,Milenyum, s:169
46.Entroth,Yeni Dinler,  s:85-86
47.Metin Bozkuş, ‘Bahâîliğin Arka Planı ve Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme’,C.Ü 
İlahiyat Fakültesi Dergisi,1:2, (2002), Sivas,s:145
48. Bozkuş, Bahailik, s:150
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kü O bütün dinlerin sözünü ettiği “mev›ud»dur (geleceği müjdelenen). Ay-
rıca bütün dinler sadece Baha’nın görüşleri ve zuhuru için birer başlangıç 
olarak gönderilmişlerdir. Hepsi eksiktir ve ancak Baha›nın gelişiyle tamam-
lanmıştır. Ondan sonra da peygamberler gelmeye devam edecektir. Ancak 
Baha›dan sonraki Tanrı’nın zuhurunun bin yıldan önce gerçekleşmeyeceği-
ne inanmaktadırlar.49 

6.Kadıyanilik

Mirza Gulam Ahmed Kadıyani (ö. 1908) tarafından kurulmuştur. Ahir 
zamanda gelmesi beklenen Mesih İsa b. Meryem değil yaratılış bakımından 
ona benzeyen Muhammed ümmetinden bir kimsenin olacağı inancı vardır. 
Kadıyaniler’e göre; Müslümanların beklediği mesih ile mehdi aynı kişi olup 
bu da Mirza Gulam Ahmed Kadiyan›i›dir. Bu kişi hem Hz. Muhammed›in 
hem İsa›nın ruhunu taşıdığı için barışçıdır: cihadını kılıçla değil tebliğle ya-
parak İslam›ı yayacaktır.50

1900’de Mevlevî Abdulkerim cuma hutbesinde Mirza Gulam Ahmed 
için nebi ve resûl kelimelerini kullanmıştır. Mirza Gulam Ahmed bunu red-
detmediği gibi, soranlara kendisinin de böyle düşündüğünü ifade etmiştir. 
1901›den itibaren kendisi risalelerinde bu durumu açık bir şekilde yazmaya 
başlamıştır.51

KURUMSAL DİNLER İLE YENİ DİNİ HAREKETLER ARASINDAKİ FARKLAR

Klasik çağlarda geleneksel dinlerden mezhepler ortaya çıkarken, post-
modern çağda seküler süreçlerin etkisiyle yeni dini hareketler ortaya çık-
maktadır.52 Bu oluşumlar, geleneksel inançlardan sıyrılan dini kuruluşların 
gözünde meşruiyet ölçüsüne sahip olmaları bakımından mezheplerden 
farklıdır. 

YDH’ler kilise-mezhep tipolojilerinin emprik ve kavramsal yeterliliğine 
meydan okumaktadır. Kilise-mezhep modelinin bazı analitik içgörüleri ko-
runmakla birlikte, diğerleri reddedilmiştir. Melton’a göre‘ kiliseler mezhep-

49. Ethem Ruhi Fığlalı, ‘Bahailik’, İslam Ansiklopesi, s:467
50. Ethem Ruhi Fığlalı, ‘Kadiyanilik’, İslam Ansiklopedisi, c: 24,  s: 137-138
51. Durmuş Bulgur, ‘Kadiyanilik’, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası 2:13, (2008),  s:14
52.Mustafa Alıcı,’Yeni Dini Hareketlerin Klasik Dinlerden Farkı: Post-modern Paganizm 
Geleneksel Dindarlığa Karşı’, Süleyman Turan, Faruk Sancar(ed.) ,Yeni Dini Hareketler, 
,(İstanbul :Açılım Kitap 2014) içinde ,s:71
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leri farklı olarak görmekle birlikte yine de onları evlat-baba ilişkisi içerisinde 
onaylamaktadır.  Fakat sözü edilen gruplar bunun aksine ana gelenekleri 
tarafından ‘kabul edilemez olarak farklıdır’ ve dolayısıyla dini dışlanmışları 
oluşturmaktadır.53

YDH’ lerdeki ‘yeni’ terimi bu hareketlerin dini ve manevi bağlamını et-
kiler ve kurumsal dinlerin inanç, ritüel ve yapılarından memnun olmamayı, 
aynı zamanda onların devamı olmamayı da zımnen ifade etmektedir. 54

YDH’ ler  günümüzde kurumsal dinlerin yerini almak isterler.55 Bu grup-
lar mevcut düzenin meşruluğuna karşı mesafe koymuş ve ona karşı mey-
dan okuyan peygambervari hareketler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 
Kurumsal dinlerin kesin gözüyle baktığı normatif gerçekliği ‘yozlaşma’ ve 
‘ikilem’ olarak görmekte ve yapı karşıtı olmaya meyillidirler. 56

Kurumsal dinler ile YDH’lerarasındaki belirgin farkları ise şöyle sırala-
yabiliriz:

●YDH’ ler benlik ve birey gibi kavramlara oldukça önem verirler. Kurum-
sal dinlerin aksine YDH’ lerde benlik, doğaüstünün asıl kaynağıdır. Bu ka-
bulle birey her türlü teistik anlayışın ötesinde benliği aşan bir güçle karşı 
karşıya kalmak ister. Böylece bu gruptaki kişiler gerçeğe kurumsal dinler-
deki din kurucuları veya peygamberler gibi yaklaşmak ve tecrübe etmek is-
terler. Kurumsal dinlerde ise kişilerin tecrübe edilen gerçeklere inanmaları 
gerekmektedir. Bundandır ki bu oluşumlar ‘benlik dini’ diye de isimlendiril-
mektedir.57

YDH’ler bireyselciliği ve bireysel kutsallığın merkeze alındığı bir yapı arz 
etmektedir. Bunun için bu grup mensupları, sosyal yapıyı değil sosyal yapıyı 
oluşturan bireyleri saygıya layık görür. Böylece kurumsal dinlerde görülen 
hiyerarşi yerine herkesin elit ve üstün kabul edildiği ruhani olmayan bir sos-
yal yapı söz konusudur.58

53.Terc. Merve Seyis,’Yeni Dini Hareketlerin Organizasyonu ve Liderliği’, Süleyman Turan, 
Faruk Sancar(ed.),Yeni Dini Hareketler , (İstanbul: Açılım Kitap 2014) içinde, s:146-147
54.Alıcı, Post-modern, s:73
55.Alıcı, Post-modern, s:71
56.Terc. Merve Seyis, Yeni Dini Hareketlerin Organizasyonu, s:147
57.Alıcı, Post-modern, s:74
58.Alıcı, Post-modern, s:75
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● Batı toplumları açısından olaya bakıldığında kilise, hiyerarşik muhafa-
zakar ve sosyal kontrol unsuru gibi çalışan yönetici sınıfına dayanmaktadır. 
Buna karşın YDH’ ler ise, eşitlikçi, radikal ve imtiyazsız sınıfların sıkıntılı 
durumunu ifade etmektedir. Örneğin  Hristiyan Kilise’si hem dini hem de 
sosyal açıdan kendisini ‘üst sınıf’ kabul ederken sözü edilen oluşumların  
sahip olduğu dini sosyolojik yapı kendisini tabandan tavana doğru çalışan 
bir ‘alt yapı’ olarak görmektedir.59

● Kurumsal dinler, dünya ile entegre olmuştur. Fakat YDH’ lerin  dünya 
ile kavga halinde oldukları görülmektedir.60

● YDH’ ler monizme benzeyen genel ve soyut bir ilah/üstün güç fikrine 
sahiplerdir. Hristiyanlığın karmaşık teolojisini bir kenara bırakırsak kurum-
sal dinlerin hiçbirisi kendi kurucusunu tanrı ilan etmemiştir. Bahsi geçen 
yeni oluşumlarda ise liderlerin teolojik özelliği hemen dikkat çekmektedir. 
Bu liderler, kendilerini ilahlık mertebesinde görmekte ve kendilerine ina-
nanların da bu makama ulaşabileceklerini vaat etmektedirler.61

● YDH’ leri kurumsal dinlerden ayıran bir diğer fark ise; taraftarlarını 
kendilerine bağımlı ve hatta köle haline getirebilmek için beyin yıkama, fer-
di ve grup terapileri, psiko-terapiler, uyuşturucu bağımlılığını yaygınlaştırma,  
gençlerin cinselliğe olan zaaflarından yararlanma ve eğlenceyi teşvik etme 
gibi yöntemleri kullanmaktadırlar. Ayrıca gruptan ayrılanlarının sonunun 
hüsran olacağını telkin ederek taraftarlarına psikolojik baskı yapmaktadır-
lar. Hal böyle olunca bu gruplara mensup kişiler kolay kolay gruptan ayrı-
lamamaktadırlar. Grubu terk etmek isteyen kişiler ise kendilerine verilen 
korku, şartlanma ve beyin yıkamaların da etkisiyle ağır psikolojik travmalar 
yaşamaktadırlar.62

● Kurumsal dinlerden farklı olarak YDH’ ler taraftarlarını cemaatin bir 
üyesi olmaktan ziyade, müşteri olarak görmeleri ve onları madden, manen 
ve hatta bedenen sömürmeleridir. Dolayısıyla bu gruba mensup kişiler mali 
zarara uğramakta, cinsel olarak sömürülmekte, siyasi hilelerle birlikte psi-
kolojik teröre maruz kalmaktadırlar. Ayrıca mensup olduğu gruba yönelik 

59.Alıcı,Post-modern,s:75
60.Özkan, K. Tarikatları ,s:47
61.Alıcı,Post-modern,s:76-77
62.Özkan, K. Tarikatları,s:447-448
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eleştiride bulunmaları halinde baskıya maruz kalmaktadırlar.63

Görüldüğü gibi kurumsal dinler ile yeni dini hareketler arasında ciddi 
farklar bulunmaktadır. Yukarıdaki maddeler incelendiğinde bu oluşumların 
olumsuz birçok özelliği olduğu fark edilecektir. Ve insanların bu gruplara ko-
lay girdiği fakat çıkmak istediklerinde kolayca çıkamadıkları görülmektedir. 

Sonuç

YDH’ lerin tarih boyunca var olan sosyolojik bir gerçeklik olarak karşımı-
za çıktıkları görülmektedir. Bu yönüyle YDH’ler bir yönüyle sosyolojik sürecin 
son aşamasını temsil etmektedirler. Tarih içindeki bütün dini oluşumlarda 
dönemin kaos içeren ortamı veya aşırı sefahat durumları ve bunun yanında 
kurulu dinin ve kurumlarının insanların ihtiyaçlarına cevap verememesi gibi 
durumlardan kaynaklanan etki alanları dikkat çekmektedir. Böylece insan-
lar geleneklerinden ya kısmen ya da tamamen koparak yeni gruplar oluş-
turmuşlardır. Modern dönemde de özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’ 
da yer alan sanayileşmiş Batılı toplumlarda din görünümlü bir takım hare-
ketler ortaya çıkmıştır. Ve kısa zamanda ciddi taraftar toplamışlardır. Ta-
raftar toplayabilmelerinde modern teknolojinin bilgi aktarımındaki müthiş 
imkanları büyük aracı olmakla birlikte yeni dinin heyacanlı müntesiplerinin 
dinlerini yaymadaki samimi gayretleri de bunda etkili olmuştur denebilir. 
Aynı zamanda Müslüman dünyası da Hristiyan dünyası kadar olmasa da bu 
durumdan etkilenmiştir. Müslüman toplum temelli kimi yapılanmalar sos-
yolojik sürecin bu son aşamasına gelmiş görünmektedirler. 

Biz esasen tebliğimizde temel amaç olarak insanların bu gruplara yö-
nelmelerinin sebeplerine eğilmeye çalıştık. Ve anlaşıldı ki bu yönelişin psi-
kolojik, tarihi, sosyolojik ve küresel pek çok sebebi bulunmaktadır. Bunun 
yanında özellikle günümüzde aşırı bireyselliğin ön planda olması, sekü-
lerleşme, küreselleşme, hazcılığın özendirilmesi, kurumsal dinlerdeki in-
sanların yanlış örnekliği, hızlı değişim, feminizm hareketleri gibi nedenler 
kişileri YDH’lere yönlendirmiş ve günümüzde bu hareketler hız kazanmış 
görünmektedir. Ve modern dönemde hususen gençlerin ve kadınların ih-
tiyaçlarının kendi şartları içerisinde iyi değerlendirilmesi onların YDH’ lere 
yönelmelerini kolaylaştırmış olduğunu söyleyebiliriz.

YDH’lerin insanların anlam arayışı ve modern boşlukta oluşan toplumsal 

63.Özkan, K. Tarikatları, s:448
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alanı avantaja çevirici stratejiler geliştirdikleri görülmektedir. Aynı zamanda 
tebliğ metodu olarak da farklı sistemler kullanarak faaliyetlerini yaygınlaş-
tırmışlardır. Bunlardan en önemlileri olan…………..TV istasyonlarından, mar-
ketlere, eğitim kurumlarından, siyasi partilere ve oradan gençlik yapılan-
malarına kadar modern insanın yalnızlığı ve anlam arayışını cevaplayacak 
pek çok “paralel” kuruma sahip oldukları görülmektedir. Birey kimi zaman 
maddi yetersizlik sebebiyle olmasa da anlam arayışının cevabı olarak kesin 
ve sınırları belli kimlik sunan bu kurumlara yönelmektedir. 

Benzer şekilde İslam dünyasında kimi hareketler iç ve dış müdahale-
lerle böylesi bir sürece gittiği görünmektedir. Aslında tarihsel olarak Şii ha-
reketlerde İslam dininin temel doktrinlerinden uzaklaşan dini hareketlerin 
varlığını biliyoruz (gulatı şia) ancak modern dönemde böylesi hareketlerin 
İslam dünyasında varlık bulması ilginç görünmektedir. Zira Batı’da dini ha-
reketlerin ortaya çıkış sebeplerinin İslam dünyasında olmadığı, kurulu dini 
kurumların fonksiyon yitimi yaşamadığı bir durumda böylesi hareketlerin 
bazen de zorlama tekniklerle çıktığını görmek bize ilginç gelmektedir. 

Sonuç olarak YDH’lerin zemin bulmasının nedenlerini yokladığımız bu 
araştırmada, onların en temel yönleri olan senkretik din anlayışlarını an-
lamada Dinler Tarihi biliminin verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun ya-
nında bu sürecin kurumsallaşmaya giderken hangi tür grupsal tutumları 
yaşadığını ortaya çıkarmak hususunda da Din Sosyolojisinin yöntemine ih-
tiyaç duyulmaktadır. Esasen Dinler Tarihi daha çok grupların inanç ve dokt-
rinlerinin etkileşimini ele alırken Din Sosyolojisi bunun olgusal bazda nasıl 
değerlendirileceği ve sürecin aşamalarının resmini çizme işiyle meşgul olur 
gözükmektedir. Bu bağlamda YDH’lerin anlaşılmasında iki disiplin etkile-
şim halindedir ve her iki disiplinin verileri de konun anlaşılmasında önem 
arzetmektedir. 
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“DİNLER TARİHİ–İSLAM TARİHİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA YAHUDİ 
GELENEĞİNDEKİ KADIN ALGISININ İSLAM GELENEĞİNDEKİ 

İZDÜŞÜMLERİ”

Zemzem İNAN
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi)

ÖZET

Genel itibariyle birçok dinde kadın kavramı başlı başına önemli bir konu 
olarak telakki edilmektedir. Yahudilik’deki kadın algısı Talmud ve Rabbile-
rin etkisinde kalmıştır. İslam’daki kadın algısı ise Kur’an-ı Kerimve sünnet 
ışığında gelişmiştir. Her iki din de kadın ve erkeğin âlemlerin yaratıcısı yüce 
Allah tarafından yaratıldığı konusunda aynı inanç üzerinde birleşir. Ancak 
ilk erkek ve kadının yani Âdem ile Havva’nın yaratılması konusunda ilk gö-
rüş ayrılıkları baş gösterir. Yahudilik inancında ele alınan kadın algısından 
farklı olarak İslam dini kadın kavramı konusunda daha farklı bir tutum ser-
gilemiştir. Tebliğimizde Yahudilik’te kadın konusunda ön plana çıkmış ve 
kadına karşı olumsuz söylemlerin ve menfi yaklaşımın kaynağını oluşturan 
delillerin İslam’daki yeri ve izdüşümleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yahudilik, İslam, Kadın, Adem, Havva
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PROJECTION OF WOMEN’S PERCEPTION IN JEWISH TRADITION IN 
ISLAMIC TRADITIONS IN THE CONTEXT OF HISTORY OF RELIGIONS-
HISTORY OF ISLAM

ABSTRACT

In general terms, women concept is considered as an important issue 
all by itself in many religions. Perception of women in Judaism remained 
under the influence of the Talmud and the Rabbis. As for the perception of 
woman in Islam, it has developed in light of the Qur’an and Sunnah. Both 
religions are united by the same faith which the Almighty Allah created the 
men and women. However, the first differences of opinion appear about the 
creation of the first male and female, namely Adam and Eve. Unlike the per-
ception of women in Judaism handled, Islam has shown a different attitude 
towards the concept of women. In our communique, will be discussed the 
place and projection of the evidences of coming into prominence about wo-
men issue in Judaism, and evidences that created the source of the nega-
tive discourses against women and privative approach to women in Islam.

Keywords: Judaism, Islam, Women, Adam and Eve

Giriş

Bizlerin Kur’an-ı Kerim‘den yola çıkarak çözmek istediği ve insanların 
anlamak ve yorumlamak çabasında olduğu temel soru ve sorunlar vardır. 
Bu soruların bazıları şöyle sıralanabilir: Havva zamansal olarak Adem’den 
sonra mı yaratıldı? O’na ait olan bir özden mi yaratıldı yoksa farklı bir özden 
mi yaratıldı? Yasak meyveyi yeme hususunda Adem’i Havva mı teşvik etti? 
Cennetten kovulmalarına sebep olan Havva mıydı? Bu ve bunlara benzer 
soruların cevabı her zaman aranmış ve farklı yorumlar yapılmıştır. Çalışma-
mızda öncelikle bu soruların cevapları aranmaya  çalışılacaktır

Yahudilik’in tesirinde kalan kültürler genellikle geleneksel yaklaşımın 
etkisinde kalmış ve kadın tasvirlerini bu düşünce üzerine bina etmişlerdir. 
Kutsal metinlerde yer almasına rağmen kadınlarla ilgili olumlu yaklaşımlar 
geleneğe aksettirilmemiş bunun yanı sıra din adamlarının cinsiyet farklılığı-
nı kullanarak yoğun olarak kadınlar üzerine olumsuz düşüncelerini kaleme 
aldıkları eserler ve dini kaynak özelliğine sahip argümanlara yansıtmış ol-
maları insanlara kadının şeytani olduğu düşüncesini empoze etmiştir. 

Bu ve buna benzer kadın konulu sıkıntılar İslam âleminde de yaşanmak-
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tadır. Bilindiği gibi İslam’daki kadının yeri ile ilgili müzakerelerde zaman za-
man Yahudilik’e atıflar yapılmakta ve bazı referanslarda kadının bu dindeki 
konumu açıktan veya gizliden örnek alınmaktadır.1. 

 Bu çerçevede Yahudi geleneğinde olumsuz kadın algısının İslam gele-
neğini ne derece etkilediğinin tespiti ve her iki geleneğin kadın hakkında 
öne çıkmış düşüncelerini karşılaştırmaya çalışacağız. 

1.HAVVA’NIN VE ADEM’İN YARATILIŞI

0.1. Yahudi Kutsal Metinlerinde İlk Yaratılış

Yahudilik’te kadın dendiğinde, bilhassa gelenek bağlamında büyük öl-
çüde ev ve aile hayatıyla sınırlı bir rol anlayışı ve erkeğe göre ikincil ya da 
yardımcı konumdan bahsedilmektedir. Bununla birlikte dört bin yıllık Yahu-
di tarihinde hem farklı dönemlerde ortaya çıkan ihtiyaçlar hem de farklı kül-
türlerin etkisi Yahudi din adamlarının Talmud’da kadın karşıtı yorumlarına 
ek olmuştur.2

Bu düşüncenin altında yatan en önemli neden Yahudi kutsal metinle-
rinde geçen ayetlerdir.Yahudi kutsal metinlerinde kadınla ilgili ilk bilgilere 
Eski Ahid’de ulaşılmaktadır. Buna göre kadın, erkeğin kemiklerinden biriyle 
yaratılmıştır. Yaratılış nedeni Âdem’i yalnızlıktan kurmaktır.3

Tevrat’ın başlangıcı olan Tekvin yani Yaratılış bölümünde; Allah’ın yeri ve 
göğü altı günde yarattıktan sonra, “Suretimizde benzeyişimize göre insan 
yapalım ve her şeye hâkim olsun “ diyerek insanı yaratmıştır. Adam (Âdem)’ı 
yeryüzünden aldığı toprakla yaratıp ona nefesinden üfleyerek can vermiştir. 
O ‘nu Aden’e götürmüş ve orada bırakmıştır. Allah; “ Adamın yalnız olması 
iyi değildir, kendisine uygun bir yardımcı yapacağım ” demiş, çeşit çeşit can-
lılar yaratarak onlara isim koymasını istemiştir. Adam onlara isim koyma-
sına rağmen onlardan kendisine uygun bir yardımcı bulamamıştır. Bunun 
üzerine kadının yaratılmasına sıra gelmiştir. 4

1. Hakkı Şah Yasdıman,” Yahudi Kutsal Metinlerinde Kadın Karşıtı Söylemler”, Dokuz 
Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15, ( 2002), s. 99
2. Selime Leyla Gürkan, ” Yahudi Geleneğinde Kadın Algısı”, Bütün Yönleriyle Yahudilik, 
Dinler Tarihi Araştırmaları 8, s.1
3. Yasdıman, ” Yah. Kut. Met. Kad. Karş. Söyl.”,s. 100 
4. Asife Ünal, “Yahudilik’te Kadın Algısı”, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merke-
zi Kur’an Ve Kadın Sempozyumu, (2010) s. 49
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Kadının yaratılışı da Tevrat’ta şöyle anlatılmaktadır: “ Ve Rab Allah, Ada-
mın üzerine bir uyku getirdi ve o uyudu. Onun kaburga kemiklerinden birini 
aldı ve yerini etle kapadı. Ve Rab Allah, Adam’dan aldığı kaburga kemiğinden 
bir kadın yaptı. Ve onu Adam’a götürdü. Ve Adam dedi; Şimdi bu benim ke-
miklerimden kemik, etimden ettir. Buna nisa denilecek çünkü o insandan 
yaratıldı.5

Tekvin’de geçen bu ayetler Yahudi geleneğinde kadının, erkeğin kabur-
ga kemiğinden yaratılmış olduğu inancı doğrultusunda kadının erkeğe göre 
ikinci sırada yer aldığı düşüncesinin kaynağını teşkil etmektedir. 

Kadının, erkeğin bir parçasından yaratılmış olduğu inancı sosyal hayatta 
ve dini alanda daha doğrusu hayatın her alanında erkeğe göre daha geride 
olmasına ve erkeğin bir parçası olarak görülmesine aynı zamanda sürek-
li erkeğe hizmet etmek için var olan bir varlık olarak görülmesine sebep 
olmuştur. Bu inanç Yahudi toplumunda kadına yapılan birçok haksızlığın 
temelini oluşturmuştur. 

0.2. İslami Kaynaklarda İlk Yaratılış

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Kur’an-ı Kerim’de Âdem ismi pek çok 
yerde zikredilmekte fakat Havva ismi zikredilmemektedir. Ancak “Âdem’in 
eşi” ibaresi yer almaktadır. Kitab-ı Mukaddes’de Âdem’in kaburgasından 
yaratılan kadına “Havva “ ismi verildiği anlatılmaktadır. 6

Kur’an-ı Kerim’de Nisa Suresinde geçen “nefs” ifadesi şu şekilde yer 
almaktadır; “Ey bütün insan toplulukları! Sizleri tek bir nefistenyaratan, on-
dan eşini yaratıp o ikisinden de birçok erkek ve kadınlar üreten O Rabbinize 
karşı gelmekten sakının… ”.7

Bu konudaki tefsirleri iki grupta ele alacak olursak; Birinci gruba göre, 
nefs kelimesi Âdem’e işaret eder. Dolayısıyla ilk önce yaratılan Âdem dir. Ve 
Âdem’in nefsinden de eşi yaratılmıştır. Bunu iddia edenler, Taberi, Kurtubi, 
En-nefsi, İbn-i Kesir, Şefkani gibi âlimlerdir. 8

5.Ünal, “Yah. Kad. Alg.”,s.49.
6. Hafza Fidan Vidinli, “Kur’an’da Üç Kadın: Havva, Meryem, Sebe Melikesi”, Türkiye Di-
yanet Vakfı Kur’an Faaliyetleri Merkezi Kur’an Ve Kadın Sempozyumu 8,(2010), s.152.
7. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Kur’an-ı Kerim Meali, ( İstanbul, Sentez Yayınevi) , s.72
8. Züleyha Birinci,” Nefs-i Vahide İfadesinden Hareketle Kadının Yaratılışı Hakkında Bir 
Değerlendirme”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47,(2014) , s.152.



  275 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

İkinci gruba göre ise ilk önce bizim bilmediğimiz bir nefs yaratılmış ve ondan 
da Âdem ve Havva yani erkek ve kadın yaratılmıştır. Şunu da eklemek gerekir 
ki, Eski Ahid’in aksine Kur’an-ı Kerim’ de “nefs” den kastın Âdem olduğuna ve 
Âdem’in eşinden (Havva) önce yaratıldığına dair bir ifade ve ya açıklık yoktur.9 
Bu konudaki bazı ayetlere de dikkat çekmek gerekirse; “ O, O’ dur ki sizi bir tek 
nefisten yarattı. Eşini de ondan yarattı ki gönlü ona ısınsın...”10, “ Hem Allah sizi 
bir topraktan sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi eşler kıldı...”11

Bu ayetlere bakıldığı zaman kadın ve erkeğin kökeni aynı noktada birleş-
mektedir. Fakat tek nefsten kastın kadın ve ya erkek olduğu açık değildir, 
belirtilmemiştir. Bununla birlikte o nefsin apaçık Âdem olduğu kanaatine 
varmak sanıyorum ki Yahudi din adamlarıyla aynı fikirde olup Havva’nın, 
Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı iddiasına pek sıcak bakan ve 
kur’an ayetlerini bu bağlamda tefsirlerle delil gösterme aynı zamanda bu 
düşünce ve inancı İslami literatüre mal etme düşüncesinde olan yorumcu-
ların gayretleridir. 

Birinci gruptaki âlimlerin ayetteki “nefs” ten kastın Âdem, “zevceha” 
kelimesinden de Havva’nın olduğu kanaatine sahip olmalarının bir diğer 
sebebi de “kaburga hadisi” olarak bilinen rivayettir. 12

Bu hadisin kaburgadan yaratılma düşüncesinin geleneğimizde yer edin-
mesinde çok büyük bir rolü vardır. Söz konusu hadis Kutub-i Tis’a kaynak-
larında on sekiz ayrı sened ile, teşbih ve yaratma şeklinde iki grup halinde 
geçmiştir. Teşbih grubuna göre; “Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrult-
maya kalkarsan kırarsın. Ondan yararlanmak istersen eğri olduğu halde de 
yararlanabilirsin” hadisidir. 13

İkinci gruptaki yaratma konusu da şöyle ifade edilir; “ Kadın hakkında 
birbirinize hayır tavsiye ediniz. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmış-
tır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri de en uç kısmıdır. Onu doğrultmaya kal-
karsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri kalır(öyle yararlanırsın). Onun 
için kadınlar hakkında birbirinize hayrı tavsiye ediniz. “

9. Vidinli, Kur. Üç Kad. …s.158
10. Yazır, Kur’an-ı Kerim Meali, s.147
11. Yazır, Kur’an-ı Kerim Meali, s.358  
12. Birinci, Nefs. Vahid. İfad. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değİfad. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değ. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değ., s.152.
13. Birinci, Nefs. Vahid. İfad. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değİfad. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değ. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değ , s.152.
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Yapılan araştırmalara göre Kutub-i Tis’a ‘ da bulunan bu hadislerin 
senedinde adalet ve zabt bakımından eleştirilere maruz kalmış bir ve ya 
birden fazla ravinin bulunduğu görülmüştür. Bu bağlamda söz konusu ha-
dislerin Peygamber Efendimize aidiyetleri şüpheli olup, bu hadislerin itikadi 
bakımdan delil teşkil edemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 14

2.İLK GÜNAH VE CENNETTEN KOVULMA

2.1. Yahudi Literatüründe İlk Günah

Yahudi geleneğinde kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı 
inancıyla beraber erkeğin cennetten men edilmesine sebep olarak da ka-
dın gösterilir. Bu inanca göre kadın (Havva) yılan tarafından kandırıldıktan 
sonra Âdem’i de yasak meyveyi yemesi konusunda ikna etmiş ve her ikisi 
de Tanrı tarafından cennetten kovulmuştur. Olay Yaratılış’taşöyle anlatılır:

Allah onları yasak ağacın meyvesinin yenmesini her ikisi için de yasakladı. 
Yılan Havva’yı Havva da Adem’i kendisiyle yemesi için kandırdı. Allah bu yap-
tığından dolayı kınayınca o bütün suçu Havva’ya attı. “Burada benim yanıma 
verdiğin bu kadın o ağacın meyvesinden bana bir miktar verdi. Ve ben de 
yedim”. Bunun ardından Allah Havva ‘ya şöyle buyurdu: ” Çocuk doğururken 
sana acı çektireceğim, ağrı çekerek doğum yapacaksın, kocana istek duya-
caksın seni o yönetecek.”dedi. Ve Adem’e de “ Karının sözünü dinlediğin ve 
sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden 
lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecekbulamayacaksın”dedi.15

Eski Ahid’i okuyan ve bu ayetlerle karşılaşan bir insanın kadın tasviri 
kötü bir şekil almaya başlar. Bu ayetlerde kadın, erkeği kandırmayı başar-
mış kötü bir varlık olarak tanıtılır. Yahudi din adamlarının düşüncesine göre 
erkeğin tek hatası kadına inanmak ve onun verdiği meyveyi yemektir. Kadın 
ise yılana uyarak hem erkeğin hem de kendisinin Adn Bahçesinden kovul-
masına sebep oldu. Bununla beraber hem acı çekecek hem de onun hatası 
yüzünden diğer insanlarda acı çekecektir. 

2.2.Kur’an-ı Kerim’de İlk Günah Ve Cennet’ten Çıkarılma Hadisesi

Kur’an-ı Kerim’de kıssa şöyle gelişir;

14. Birinci,Nefs. Vahid. İfad. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değİfad. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değ. Har. Kad. Yarat. Hak. Kıs. Bir Değ, s.s.152-153.
15. Şerif Abdulazim Muhammed, “İslam, Hristiyanlık Ve Yahudilik’te Kadın”İslam, Hristiyanlık Ve Yahudilik’te Kadın”Hristiyanlık Ve Yahudilik’te Kadın”,Misbah,  
10, (2015) , s.198.
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Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu 
ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz” derken, şeytan çirkin yer-
lerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı:” Rabbiniz başka bir sebep-
ten dolayı değil sırf ikinizde birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz 
diye sizi şu ağaçtan men etti.” Dedi. Ve onlara elbette ben size öğüt veren-
lerdenim diye de yemin etti. Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı. Ağacın 
meyvesini tadınca çirkin yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarını 
üst üste yamayıp üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara ünledi: “Ben 
sizi ağaçtan men etmedim mi?”. Ve onlar,” Rabbimiz biz kendimize zulmettik, 
eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak ziyana uğrayanlardan olu-
ruz” dediler. Allah buyurdu; “Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde 
bir süreye kadar kalıp geçinmeniz lazımdır. Orada yaşayacaksınız, orada öle-
ceksiniz ve yine orada dirilip çıkarılacaksınız” dedi.16

Yine Bakara Suresinde Âdem ile Havva’nın kıssası şöyle anlatılır:

 Dedik ki; “Ey Âdem! Sen ve zevcen cenneti mesken edinin. İkiniz de 
ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın ki haddi 
aşan zalimlerden olmayasınız.” Bunun üzerine şeytan onları oradan kay-
dırdı, ikisini bulundukları nimet ortamından çıkardı. Biz de haydi dedik ba-
zınız bazınıza düşman olarak inin ve size yerde bir zamana kadar istikrar 
ve nasiplenme var. Derken Âdem Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip 
yalvardı. O da tövbesini kabul buyurup ona yine baktı. Gerçekten de O’ dur 
öyle tövbeleri kabul öyle merhamet eden.17

Kıssanın Taha Suresindeki anlatımı da şöyledir:

 Gerçek şu ki bundan önce Âdem’e bir emir verdik ama o unuttuve biz 
onda bir azim de bulmadık. Ve o vakti düşün ki meleklere; “Âdem için secde 
edin” dedik. Hemen secde ettiler ancak iblis dayattı. Biz de şöyle demiştik; 
“Ey Âdem! Şüphesiz bu (iblis) sana ve eşinedüşmandır. Sakın sizi cennet-
ten çıkarmasın. Sonra bedbaht olursun. Çünkü senin acıkmaman ve çıplak 
kalmaman oradadır. Ve sen orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında 
kalırsın”. Derken, şeytan ona vesvese verdi “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağa-
cını ve çürümesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?” Bunun üzerine ikisi 
de oradan yediler. Hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp göründü. Üzerlerine 

16. Araf 7/19-25.
17. Bakara 2/35-37.
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cennet yaprağından yamamaya başladılar. Ve Âdem Rabbine asi oldu da 
şaşkın düştü. Sonra Rabbi onu seçti de tövbesini kabul buyurdu. Ve ona 
doğru yolu gösterdi. 18

Kıssanın Bakara ve Araf suresindeki anlatımında şeytan, Âdem ve eşine 
birlikte vesvese vererek onları kandırmakta iken, Taha suresinde ise şeyta-
nın sadece Âdem’e fısıldamasından bahsedilmektedir. Yine Bakara ve Araf 
surelerinde her iki anlatımda da Allah’ın ağaca yaklaşmaması yönündeki 
hitabında Âdem ve eşi birlikte muhattab alınmakta iken Taha suresindeki 
anlatımda muhattab sadece Âdem dir.19

Kıssaların Kur’an daki anlatımlarına bakıldığı zaman Eski Ahid’deki an-
latımın aksine şeytanın sadece Havva’ya vesvese vermediği ve cennetten 
kovulma sebebi olarak Havva’nın yasak meyveyi Âdem’e yedirmesi olmadı-
ğı görülmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de apaçık bir şekilde Havva tek suçlu gösterilmediği 
halde bazı Kur’an yorumlarında zikredilen rivayetlere göre şeytanın yasak 
meyveyi Havva’ya yedirdiği ve Havva’nın da Âdem’i kandırdığı görüşü ağır-
lık kazanmıştır. Örneğin; Taberi de yer alan pek çok rivayete göre şeytanın 
Havva’yı Havva’nın da Âdem’i kandırdığı hatta Âdem’in yasak meyveyi red-
dettiği halde Havva’nın ısrarla ona yedirdiği, bir rivayete göre de Havva’nın 
Âdem’e şarap içirdikten sonra yasak meyveyi yedirdiği anlatılır. Ancak Tabe-
ri bu rivayetleri aktardıktan sonra Kur’an’ın bu konuda, şeytanın hem Âdem 
‘e hem de eşine vesvese verdiğini anlattığını belirtir. 20

Bu konuda Kur’an’ın açık bir ifadesi olmadığı halde İslam geleneğinde 
çoğu kez Havva’nın Âdem’i kandırdığı iddiası yayılmaktadır. Bunun sebebi 
bu konuda Kur’an’ın değil Eski Ahid’de geçen anlatımın baz alınmasıdır. Bu 
görüşe göre kadın, erkeğin ebedi mutluluğunu bozan ve Tanrı tarafından 
lanetlenen varlık olarak bilinir ve bu hatası yüzünden her zaman erkeğe 
hizmet etmeye ve gerek dini alanda gerek sosyal alanda erkeğe göre ikinci 
planda olmaya ve toplumda hiçbir statü sahibi olmamaya mahkûmdur.21

Sonuç

18. Taha 20/115-122.
19. Vidinli, Kur. Üç Kad  … ,s.153.
20.Vidinli,Kur. Üç Kad ….s.155.
21. Vidinli,Kur. Üç Kad …, s.155.
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Yahudi geleneğinde var olan kadın algısı Yaratılış’da geçen kadının 
(Havva), erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmış olduğu düşüncesi ve yıla-
nın Havva’yı kandırması, Havva’nın da Âdem’i aldatmayı başarmasıyla ge-
lişen cennetten kovulma hadisesine olan inanç üzerine bina edilmiştir. Bu 
inanç itibariyle Yahudi toplumunda kadın, lanetlenmiş ve şeytani vasfa sa-
hip bir varlık olarak görülmüştür. Yahudi geleneğinde kadın hakkındaki bu 
intiba çeşitli sebeplerle İslam geleneğine de yansımıştır. Kur’an-ı Kerim’de 
açık ve net bir şekilde Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratılmış 
olduğu ve şeytanın sadece Havva’ya vesvese verdiği, Âdem’in cennetten 
çıkarılmasına Havva’nın sebep olduğu ibaresi olmamasına rağmen İslam 
geleneğinde Eski Ahid’den etkilenme sonucu Yahudi geleneğindeki inanca 
benzer bir düşünce baş göstermektedir. Halbuki Kur’an-ı Kerim’deki ilgili 
ayetlere bakıldığı zaman geleneğin aksine anlatımlar görülmektedir. Buna 
rağmen bazı İslam alimlerinin bu konudaki düşüncelerine ve Kur’an ayet-
leri yorumlarına bakıldığında Yahudi din adamlarının düşüncelerinden et-
kilendikleri görülmektedir. Bu inanç, toplumdaki din adamı vasfına sahip 
insanların yazılarında kalmayıp genel olarak topluma da aksetmiştir. Bu 
durum kadının İslam’ın özünde var olan itibarını, saygısını, değerini örtbas 
edip tıpkı Yahudi geleneğinde olduğu gibi İslam toplumunda da erkeğe göre 
ikinci planda kalmış, her şeye aklı yetmeyen,tek görevi eşine ve çocuklarına 
hizmet etmek olan bir kadın portresi çizilmesine sebep olmuştur.
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“MEZHEPLER TARİHİ İLE DİN SOSYOLOJİSİ İLİŞKİSİ”
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ÖZET

İslam mezhepler tarihi ve din sosyolojisinin arasındaki ilişkiyi anlatırken 
karşımıza çıkacak en önemli faktör, insan faktörü ve onun beşeriyeti ola-
caktır. İnsan beşeri bir varlık olarak kimi zaman güç ve iktidar, kimi zaman 
ise kendi dini olgularını empoze etmek için gruplara ayrılmış ve bir nevi bir-
birlerine ispatlama yarışına girmişlerdir. Mezhepler tarihine geçmiş olarak 
değil günümüzdeki mezhebi olayların sebebinin anlaşılmasında yardımcı 
ve ileride karşımıza çıkacak olaylarda çözüm bulmamıza yardımcı olarak 
bakmak gerekir. Mezhepler tarihinin doğru bir şekilde anlaşılması için din 
sosyolojisini bir kandil gibi kullanmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Din, Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Mezhep, Mezhepler 
Tarihi, İnsan, Siyaset
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RELATİON BETWEEN HİSTORY OF SECTERİANS AND RELİGİOUS 
SOCİOLOGY

ABSTRACT

The most important factor is human factor and his anthropology when 
we explain the relation between history of islamic sects and religious soci-
ology. Human, as a humane creature, splited up to impose his power and 
potency and sometimes to impose his own religious facts. They were in 
for proving their facts to each other. We should not see the history of sec-
retians as a past, but supporter to understand the reasons of secterian 
incidents and to solve the possible problems about sects. We should use 
the religious sociology as an oil-lamp to depict the history of secretians 
properly. 

Key Word: Religion, Sociology, Religious sociology, History of Secterians, 
Human, Politics

GİRİŞ

İslam mezhepler tarihi ve din sosyolojisi ilişkisini açıklamadan önce 
kendi alanlarında ne manaya geldiklerine biraz değinelim. İslam mezhepler 
tarihinde; ‘mezheb’ kavramı sözlükte “gitmek” anlamındaki zehâb kökün-
den hem masdar hem de , ‘gidilen yol, benimsenen görüş ve anlayış ‘ gibi 
anlamlara gelen Arapça bir kelimedir1. Kelimenin terminolojik açıklaması 
ise, Geçmişte ve günümüzde siyasî ve itikadî gayelerle vücut bulmuş ‘İslâm 
Düşünce Ekolleri’ diyebileceğimiz beşeri ve toplumsal oluşumların; doğduk-
ları ortamı, doğuş sebeplerini, teşekkül süreçlerini, Mezhepler Tarihine giriş 
fikirlerini, mensuplarını, edebiyatını, yayıldıkları bölgeleri ve İslâm düşün-
cesine katklarını temel kaynaklardan hareketle zaman-mekân bağlamında 
ve fikir-hadise irtibatı çerçevesinde betimleyici metotla ve tarafsız gözle in-
celeyen bir bilim dalıdır2. Din sosyolojisi ise, dini inancın, toplumsal hayatı 
ve yaşayan çeşitli grupları nasıl etkilediğini, dinden etkilenen zümrelerin 
siyasi, iktisadi ve kültürel tutum ve davranışlarını belirlemeye çalışan bir 
bilim dalıdır. 

1. İlyas Üzüm, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , cilt:29, sayfa:526.
2. Yusuf Gökalp, II. Bülgesel Sorular ve Türkiye Sempozyumu’’Bölgesel Sorunların Çözü-
münde Mezhep faktörünün Yeri ve Önemi’’ , s:175.
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MEZHEPLER TARİHİNE GENEL BAKIŞ

Mezhepler Tarihi, İslam Bilimleri içinde en erken teşekkül eden disiplin-
lerden olup evveliyatı 1300 yıl öncesine kadar gitmektedir. Mezhepler siya-
si ve itikadi olarak ortaya çıkmışlardır. Siyasi Mezheplerin oluşumlarında ki 
başlıca sebepler; en başta beşeri oluşumuz ve bu beşerliğin beraberinde 
getirdiği farklı zihin ve fikir yapıları siyasi çekişmeler ve İslam’ın geniş bir 
coğrafyaya yayılmasıyla beraber farklı kültürlerden etkilenmelerini sebep 
olarak gösterebiliriz. İnsan kendini tanımalı yani doğasını bilmelidir. 

İnsan etkilenebilen, etkileyebilen bir varlıktır. Bu sebeple içinde bulundu-
ğumuz kültürden, çevreden ve olaylardan etkilenerek fikirlerimizi meydana 
getiririz. Bu fikir farklılıkları kimi zaman büyük bir kitleye hitap etmiş ve tarihe 
geçmiş, kimi zamansa rağbet görmeyip tarih sahnesinden silinmiştir. 

Baktığımızda, Hz. Peygamber döneminde mezhep oluşumlarından söz 
edemiyoruz. Çünkü o dönemde insanlar zaten hak olanı kimden hangi 
kaynaktan öğreneceğini biliyor, sorularına net cevabı alabiliyorlardı ayrıca 
peygamberin varlığı siyasi ve dini bir lideri ortaya koyuyordu bu sebeple si-
yasi çekişmeye fırsatları olmuyordu fakat Hz. Peygamberin vefatıyla hilafet 
sıkıntıları boy göstermeye başladı. Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer döneminde 
mezhebi sıkıntılar henüz ortaya çıkmasa da daha sonra çıkacak tartışma-
larda halifelerin Kureyş’ten çıkması durumu tartışılacak ve görüş ayrılığına 
düşülecektir. Baktığımızda fetihlerle beraber yükselişe geçildiği bir döne-
min ardından Hz. Osman’ın hilafetinin ikinci altı yılı oldukça sıkıntılı geçti. 
İslâm toplumunun kalbinde derin yaraların oluşmasına yol açtı. Ümeyye 
Oğulları’ndan olan Hz. Osman’ın devlet görevlerinde ve vali atamalarında 
kendi akrabalarını tercih etmesi, kökleri İslâm öncesine kadar geriye giden 
Ümeyyeoğulları-Haşimoğulları çekişmesini ve rekabetini tetikledi ve kabile 
asabiyetinin yeniden Müslümanların zihinlerinde yer bulmasına sebebiyet 
verdi3. Zaten bu durumu kabul etmeyen ve isyan eden bir grup tarafından 
şehit edildi. Sonrasında gelecek olan Cemel vakası, Sıffin savaşı ve berabe-
rinde gelen tahkim olayıyla ilk ayrılıklar kendini açık bir şekilde göstermiştir. 

Aynı zamanda İslam’ın dışladığı unsurlardan bir kısmı zamanla tekrar et-
kin olmaya başlamıştır bu durumda farklı algılama ve yorumlamaya sebep 

3. Fığlalı, Ethem Ruhi, ‘’İslam Mezhepleri Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Prob-
lemler’’, Uluslar arası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu, İzmir 1985, s.369.
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olmuştur. Cihadın yayılması fetihlerin artması da bir diğer sebep olmuştur. 
Böylece farklı medeniyetlerle karşılaşan insanların fikirleri de etkilenmeye 
başlamıştır ek olarak İslamiyet’e girenlerin kendi eski dinlerindeki, Hıristiyan-
lıktaki veya Yahudilikteki gibi, örf ve adetlerini İslam dinine geçirme çabala-
rıyla algılama biçimleri değişmiştir. Siyasi olarak; Haricilik, Mutezile, Mürcie, 
Şia, Ehl-i sünnet gibi mezhepler ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu mezhepler 
bölünmüş veya başka mezhebi ekollerin oluşmasına izin vermiştir. İtikadi 
olarakta mezhepler ortaya çıkmış ve Hanefi, Şafii, Hanbelî Maliki temel fıkhi 
mezhepler olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Din Sosyolojisine Genel Bakış

Sosyal hayatın gerçekliği en azından iki ya da daha çok insanın şuurlu 
karşılıklı ilişkilerine dayanır. O halde sosyal olayların ilk vasfı,  onların karşıtı 
olmalarında toplanmaktır. Başka bir deyişle sosyoloji, ancak toplum hayatı 
yaşayan insanı kendine konu edinmektir4. 

Sosyolojinin hareket noktası tek başına yaşayan fert değil, tersine toplu 
halde yaşayan insanların oluşturduğu toplum ve onların karşılıklı etkileşi-
midir5.

 Dinin üretimi ve iletimi ile ilgili süreçler en başından itibaren sosyoloji-
nin odağında yer almıştır.6 Dinin üretimi ve iletimi anlayışı, kültürel etkenle-
rin özgün varoluşlarının oldukça dikkatli bir analizi vasıtasıyla değil, beşeri 
ilerleme ideolojisi tarafından şekillendirilmektedir7. Din sosyolojisi alanında 
sosyal problemler teorisi, belki de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, yeni dini 
akımlar ve kültlerle ilgili araştırmalar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip 
olmuşlardır8.

 Peki sosyal problem nedir?

 Fuller ve Myers Sosyal problemi şöyle açıklıyor, ‘’Dikkate değer sayıda 
insan tarafından, değer verdikleri bazı sosyal normlardan bir sapma olarak 
tanımlanan bir durumdur. Böylece her sosyal problem objektif bir durumu 
ve sübjektif bir tanımı içerir. Objektif durum, varlığı ve büyüklüğüne dair, 

4. Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s.20.
5. Günay, s.20.
6. Peter B. Clarke, Çeviri: ihsan Çapcıoğlu, Din Sosyolojisi Çağdaş Gelişmeler, 2012, s.91
7. Clarke, s.92.
8. Clarke, s.528.



  285 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

yansız ve eğitimli birçok gözlemci tarafından kontrol edilebilen, doğruluğu 
kanıtlanabilen bir durumdur. Örneğin, milli savunma durumumuz, doğum 
oranlarındaki artışlar, işsizlik gibi. Sübjektif tanım, belli kıymetli değerlere 
bir tehdit oluşturan durumlarda, belli bireylerin farkındalığıdır.’’

 Din sosyolojisi, konuları, yöntemi ve gayesiyle İslam mezhepleri başta 
olmak üzere diğer İslami ilimlere de katkı sağlar.

Din Sosyolojosi Işığında Mezhepler Tarihinin İncelenmesi

Daha öncede bahsettiğimiz gibi, İslam mezhepler tarihi ve din sosyoloji-
sinin arasındaki ilişkiyi anlatırken karşımıza çıkacak en önemli faktör, insan 
faktörü ve onun beşeriyeti olacaktır. Mezhepler çeşitli düşünce, görüş, kanaat 
ve inançların farklılaştığı alanlarda olduğuna göre bu olguların süjesi olarak 
karşımıza insan çıkmaktadır.9 İnsanların karakterleri gayeleri farklıdır. Kimi-
sinde liderlik tutkusu ağır basarken, kimisinde ise bağlanma iç güdüsü ağır 
basmaktadır. Mezheplerin ortaya çıkmasında politik-dini olgular çoğunlukta 
yer alır. İnsanlar farklı bakış açılarına göre dini metinlere yaklaştıklarından fark-
lı sonuçlar elde etmişlerdir. Çünkü bunların kültür düzeyleri, anlayışları, bakış 
açıları birbirinden farklıdır. Mezhepler tarihinin sadece geçmiş bir tarih olarak 
düşünülmemesi gerekir çünkü insan varlığı devam ediyorsa farklılıklarda her 
zaman devam edecektir ve din sosyolojisi mezhepler tarihiyle ilgilenirken gele-
cek tarihi olaylara da ışık tutarak bizlere olasılıkları görmemizde yardımcı ola-
maya çalışmaktadır. Din sosyolojisi ışığında mezheplere baktığımızda, İnsanın 
yapısı gereği bağlanma veya bir güç etrafında birleşme durumunun çok kolay 
gerçekleştiğini bunun da örgütleşmelere sebep olduğunu görebiliriz. Bu güç 
etrafındaki gruplar kendilerine farklı isimler vererek farklı ideolojilere sahip ol-
duklarını iddia etmişlerdir.

  Mezheplerle ortaya çıktıkları mekân ve coğrafya arasında çok sıkı bir 
ilişki vardır10. Doğduğu yerin tespit edilmesi ile mezhebin kültürel ve top-
lumsal arka planı hakkında daha sağlıklı bilgi edinilmiş olur11. Bu konuyla 
alakalı örnek olarak haricileri verebiliriz hariciler bedevi bir hayat yaşarken 
İslam’a girmeleriyle yerleşik şehir hayatına geçmiş fakat farklı kültürlerle bir 
arada yaşamaya alışamamış ve bunun zor sosyolojik ve psikolojik yüklen-

9. Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi, s.120.
10. Bulut, s.19.
11. Bulut, s.19.
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mesiyle dini kendilerine bir kalkan edinmişlerdir. Fakat bu kalkan sadece 
kendi zümresinden olanları korumuş geriye kalanları tekfir ederek katlet-
meye kadar gitmiştir. Bazı mezhebi ekoller ise kendi kültüründen olmayan 
insanları da temsil etmiştir. Örneğin; Mürcie mevali kesimi Emevilere karşı 
savunmuştur. Emevilerin mevalilere olan sert tutumu hatta mevalilere dam-
ga vurularak köylerine gönderilmeleri için çalışmalar Mürcie’nin tepkisine 
sebep olmuş ve farklı kültürlerden olsa da mevali Mürcie’yi benimsemiştir. 
Bu durum sosyolojik açıdan insanların kendilerini koruma refleksinin ve bü-
yük bir gücün şemsiyesi altında kalmak istemesiyle açıklanabilir. Günümüz-
de Filistin’ de ki Suriye’deki Müslümanların Türkiye den beklentiye girmesi 
ve güvenerek hayat mücadelelerine yardım edeceğini düşünmeleri gibi.

 Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda, artık teknolojinin de gelişme-
siyle farklı dinden, dilden, kültürden insanların görüşmeleri ve etkileşimde 
bulunmaları kolaylaşmıştır. Bu da bizlere farklı kültürlerden olsa da ılımlı 
bir ortamda yaşama fırsatı sunmuştur. her farklılığı kavga ve savaş nedeni 
görüp her şeyi tek tipleştirmeye ve bunu başaramadığı takdirde de yok et-
meye alışık bir siyasal ve toplumsal zihniyet ikliminden, farklılıklarla diyalo-
ga geçme eğiliminde olan çoğulcu bir siyasal ve toplumsal zihniyet iklimine 
doğru epeyce yol almış durumdayız. Öyleyse neden hala Dünyanın değişik 
ülkelerinde zaman zaman alevlenen ve devam eden mezhepsel çatışmalar 
ve sürtüşmeler vardır? Sebeplerini doğru bir şekilde anlamak için tarihe 
olan bakış açımızı sosyolojiyle bütünleştirmeliyiz.

Günümüzde bölünmeler devam edecek midir? Bu soruya cevap olarak, 
ancak insan düşünmekten vazgeçtiğinde bölünmeler bitebilir ,cevabı uy-
gundur. Çünkü insan Kur’an’ın da bildirdiği ve yapmamızla görevlendirdi-
ği gibi düşünen, aklını kullanan bir varlıktır. Düşünmeyen bir varlık insani 
özelliğini kaybetmiştir demektir. Fakat her düşünce farklı olması sebebiyle 
bölünmelere ve ayrılıklara sebep olacak değildir. 

Günümüzdeki mezhep tartışmalarına bakarsak, son dönemde mezhep 
çatışmasının yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında Irak ve Pakistan gel-
mektedir. Pakistan’da özellikle Belucistan bölgelerinde uzun süreden beri 
devam eden mezhep temelli bir takım huzursuzluklar cereyan etmektedir.12 
Iraktaki iç çekişmeler buna örnek verilebilir. Şu anda Irak’ta üçlü bölünme 

12. Gökalp, s.178.



  287 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

mevcuttur Kürtlerin Kuzey Irak’ta yönetimi ellerinde tuttukları bölge, Şii Arap-
ların iktidarda oldukları merkezi Bağdat hükümeti ve Musul, Kerkük, Süley-
maniye, Erbil, Selehaddin gibi şehirlerin olduğu Türkmen bölgesi. 13Irak’ta 
yaşanan Sünni-Şii çatışması, her iki taraftan Müslümanların öldürülmesi, 
cami, türbe gibi kutsal mekânların yanı sıra toplumsal alışveriş merkezlerinin 
bombalanması mezhep çatışması olarak değerlendirilmekte ve hala sebep-
leri ve sonuçları üzerinde tartışılmaktadır.14 Bu çekişmelerin sebepleri için 
din sosyolojisini kandil olarak kllanıp yolumuzu aydınlatmasını sağlamalıyız.

 Mezhepler tarihi ve din sosyolojisi insanlık tarihinin karşılaştığı toplum-
sal olayları sebep-sonuç ilişkisi içersinde inceler. Günümüzde hala devam 
etmekte olan mezhep çatışmalarının sona ermesi ve insanların birbirine 
anlayış ve merhametle yaklaşması dileğiyle…
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Özet

Dinler Tarihi, Ortaçağ’da yaşayan İslam âlimlerinin temellerini attığı, Max 
Müller’in sistemleştirdiği ve Raffaele Pettazzoni ve Mircea Eliade gibi bilim 
adamlarının geliştirdiği bir ilimdir. Geçirdiği bu süre boyunca Dinler Tarihi, 
birçok ilim dalına katkı sağlamıştır. Bu ilim dallarının başında İslamî İlimler 
ile Felsefe ve Din İlimleri gelmektedir. Dinler Tarihi, bu ilimlerin sorunlarına 
mukayese yoluyla çözümler üreterek katkı sağlamıştır. Böylece bu ilimler, 
kendi içerisindeki olguları başka dinlerdeki olgularla karşılaştırmakta ve 
bunun sonucunda sağlam bir araştırma yapabilmektedir. Dinler Tarihi’nin 
bu ilimlere katkılarının en somut örneği ise Bîrûnî ve Şehristânî’nin eserle-
rinde görülebilir. Nitekim Bîrûnî, eserlerinde birçok ilime yer vermiş ve bu 
ilimleri farklı kültürlerdeki ve dinlerdeki karşılıklarıyla mukayeseye tabi tut-
muştur. Şehristânî de aynı şekilde mezhepleri, filozofları ve dinleri birlikte 
ele alarak araştırma yapmıştır. Bu yönden Dinler Tarihi’nin hem İslam’ı hem 
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de diğer dinleri anlamada önemli bir ilim dalı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Disiplinler arası çalışma, Bîrûnî, 
Şehristânî.

“Contribution of Religious History to Religious Studies”

Abstract

History of Religions as a discipline was originated by Islamic Scholars 
who lived in the Middle Ages, and was systematized by Max Müller, then 
later was illuminated by Raffaele Pettazzoni and Mircea Eliade. Throughout 
this period, History of Religions contributed to other disciplines especially 
like Islamic and Religious Sciences. History of Religions contributed to the-
se disciplines by providing solutions to their problems by means of compa-
rison Thus, the disciplines have the chance of comparing their own facts 
with the others and have reliable results. The most factual example can be 
the studies of Bīrūnī and Şahristānī. In fact, Bīrūnī included many sciences 
in his works and compared them with their equivalents that took place in 
different cultures and religions, Shahristānī also did the same. From this 
aspect we can say that, History of Religions gains its importance by unders-
tanding both Islam and other religions through this comparison.

Keywords: History of Religions, Interdisciplinary studies, Bīrūnī, 
Shahristānī

Giriş

Dinler Tarihi, insana tarih boyunca yön veren ve onun dünyadaki amacını 
hatırlatan din kavramının tarih, mukayese ve fenomenoloji yardımıyla objektif 
bir şekilde açıklanmasıdır. Bu bağlamda Dinler Tarihi, dinler arası ilişkileri, 
kutsalı (ibadet, bayram, kutsal metin, tanrı, karizmatik lider vb.) kendisine 
konu ederek, kültürün vazgeçilmez unsuru olan din kavramını tarihi delilleri 
de kullanarak mukayeseli ve fenomenolojik açıdan incelemektedir.1 

Dinler Tarihi’nin 19. yüzyılın başlarında dinin kökeni üzerine yapılan 
çalışmalarla başladığı ve sistematik olarak ise 1873 yılında Max Müller 
(1823-1900) önderliğinde kurulan Din Bilimleri (Religionswissen-schaft)2 

1. Baki Adam, “Dinler Tarihine Giriş,” Baki Adam (ed.), Dinler Tarihi El Kitabı (Ankara: 
Grafiker Yayınları, 2015), ss. 19-21.
2. Bu kürsü altında, -Dinler Tarihi dışında- Din Sosyolojisi, Din Fenomenolojisi ve Din 



290  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

kürsüsü altında ifade edildiği belirtilmektedir.3 Böylelikle Din Bilimleri kür-
süsünün kurucusu olan Alman asıllı Max Müller, Dinler Tarihi alanına bi-
limsel bir çerçeve kazandıran ve bu alanda önemli eserler ortaya koyan 
kişi olarak bilinmektedir. Max Müller’in başlattığı bu alan, Raffaele Pet-
tazzoni (1883-1959)4, Georges Dumezil (1898-1986)5 ve Mircea Eliade 
(1907-1986)6 gibi dinler tarihçilerinin yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmış 
ve böylece günümüzdeki Dinler Tarihi’nin temelleri atılmıştır.7  H e r 
ne kadar Dinler Tarihi’nin ortaya çıkışı ve gelişimi çoğu kaynak tarafından 
yukarıda aktardığımız şekilde ifade edilse de, bu alandaki ilk çalışmalar 
İslam dünyasında Ortaçağ’da yaşamış Müslüman âlimler tarafından ya-
pılmıştır.8 Bu âlimler arasında el-Milel ve’n-Nihal9 isimli eseriyle tanınan 

Psikolojisi gibi alanlar da bulunmaktadır. Daha sonraki süreçte ise Din Felsefesi’nin de 
bu kürsü altında değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuş, ancak bazı kesimlerce bu durum 
kabul edilmemiştir(Günay Tümer, “Batıda Din Bilimleri Kavramı ve Dinler Tarihi Çalışma-
larında Metodoloji,” Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu 
(Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1989),  s. 139).
3. Ömer Faruk Harman, “Bir Disiplin Olarak Dinler Tarihinin Ortaya Çıkışı (Doğu-Batı),” 
Ali İsra Güngör ve diğerleri (ed.), Türkiye’de Dinler Tarihi(Dünü, Bugünü ve Geleceği) (An-
kara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2010), ss. 37-39. Bkz. Mustafa Alıcı, Dinler 
Tarihinin Batılı Öncüleri (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), ss. 19-26, ss. 27-28.
4. Alıcı, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, ss. 507-513; Harman, “Bir Disiplin Olarak Dinler 
Tarihinin Ortaya Çıkışı (Doğu-Batı),” s. 42.
5. Harman, “Bir Disiplin Olarak Dinler Tarihinin Ortaya Çıkışı (Doğu-Batı),” s. 42. Detaylı 
bilgi için bkz. Cengiz Batuk, “George Dumezil ve Türk Dinler Tarihi’ndeki Yeri,” Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 28 (2010), ss. 87-111.
6. Mircea Eliade’nin hayatı ve düşünceleri için bkz. Mustafa Hilmi Baş, Kadim İnsanın 
İzinde (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2012), ss. 9-60; Ramazan Adıbelli, Mircea Eliade ve 
Din (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), ss. 72-286.
7. Günay Tümer, “Batıda Din Bilimleri Kavramı ve Dinler Tarihi Çalışmalarında Metodoloji,” 
ss. 139-140.
8. Jacques Waardenburg, İslam ve Din Bilimleri, terc. Ramazan Adıbelli (İstanbul: İz Ya-
yıncılık, 2011), ss. 83-87.
9. Şehristânî’nin 1127-1128 yılları arasında kaleme aldığı en önemli eseridir. Bu eserde 
Şehristânî, Yahudilik, Hıristiyanlık, Zerdüştîlik, Sabiîlik, Hint Dinleri, Arap inanışları gibi 
diğer dinlerin ve bu dinlerin mezheplerini ele almıştır. Bu dinlerin yanı sıra İslam mez-
heplerini de incelemiş ve bu ayrılıkların sebeplerini objektif bir şekilde araştırmıştır(Ömer 
Faruk Harman, “el-Milel ve’n-Nihal,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 30, 
ss. 58-59). Şehristani’nin Türkçe’ye kazandırılan bu eserin farklı çevirileri için bkz. Mu-
hammed bin Abdülkerim eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, terc. Muharrem Tan 
(İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2014); Şehristânî, Milel ve Nihal, (ed.) Mehmet Dalkılıç (İs-
tanbul: Litera Yayıncılık, 2008).
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Şehristânî (ö.548/1153)10 ve Kitābu Tahkīku mā’lil-Hind11 isimli eseriyle 
tanınan Bîrûnî (ö.453/1061)12 örnek gösterilebilir.

Dinler Tarihi’nin tarihsel gelişim seyrine bakıldığında, diğer ilim dallarıy-
la yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Dinler Tarihi, İslami 
İlimler (Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, Hadis, Tasavvuf, İslam Mezhepleri Ta-
rihi, İslam Tarihi) ve Felsefe ve Din İlimleri (Din Sosyolojisi, Din Felsefesi, 

10. Şehristânî, Horasan’ın kuzeybatısındaki Şehristan şehrinde doğan bir İslam âlimidir. 
Şehristânî’nin ne zaman doğduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, 1076, 1077 ya 
da 1086 yıllarının birinde doğduğu tahmin edilmektedir. Şehristânî, genç yaşlarda bir-
çok âlimden ders almış ve ilmî açıdan önemli bir kişi durumuna gelmiştir. Böylelikle o, 
1117’de Nizamiye Medresesi’nde ders vermeye başlamış ve 1153 yılında doğduğu yer 
olan Şehristan’da vefat etmiştir. Şehristânî, Kelam, Hadis, Tefsir, Fıkıh, İslam düşünce-
si, Mantık ve Dinler Tarihi gibi alanlarda birçok eser yazmıştır. Bu ise onun, disiplinler 
arası ilişkiye verdiği önemin somut bir örneğini teşkil etmektedir(Ömer Faruk Harman, 
“Şehristânî,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 38, ss. 467-468).
11. Bîrûnî’nin, Dinler Tarihi metodolojisini ifade ettiği en önemli eseridir. Bîrûnî, bu . Bîrûnî’nin, Dinler Tarihi metodolojisini ifade ettiği en önemli eseridir. Bîrûnî, bu 
çalışmaya yaklaşık 1017 yılında başlamış, 1031 yılında ise tamamlamıştır. Bu çalışmanın 
o bölgedeki Müslümanlar’a, Hindular’la birlikte yaşamalarını kolaylaştırmak için yazıldığı 
söylenmektedir. Bu eser, Edward Sachau (ö. 1930) tarafından tahkik edilmiş ve Batı’da 
Al-Beruni’s India şeklinde bilinir olmuştur(Ali İhsan Yitik, “Biruni ve Tahkiku ma li’l-Hind 
İsimli Eseri,” Türkiye’de Dinler Tarihi(Dünü, Bugünü ve Geleceği), s. 220). Bîrûnî bu 
eserinde Hint coğrafyasındaki inançları, dini faaliyetleri, sembolleri, kutsal metinleri 
ve dinsel kavramları incelemiş, bunları çeşitli inanışlardaki karşılıkları ile mukayeseye 
tabi tutmuştur. Bu mukayeseyi yaparken birebir din mensuplarıyla görüşmüş ve onların 
dini anladıkları şekilde araştırmalarını gerçekleştirmiştir(  Mehmet Alıcı, “Bir Dinler Ta-
rihçisi Olarak Bîrûnî Ve Tâhkîku Mâ Lil-Hind’de Tanrı Kavramına Yaklaşımı,” İ.Ü. İlahiyat 
Fakültesi Dergisi sayı: 8 (2003), ss. 217-218, s. 222; Yitik, “Biruni ve Tahkiku ma li’l-
Hind İsimli Eseri,” ss. 220-221). Bîrûnî’nin Türkçeye kazandırılan bu eseri için bkz. Ebû 
Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, terc. Kıvameddin Burslan, 
tah. Ali İhsan Yitik (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015).
12. Kaynaklarda tam ismi Ebu’r-Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî el-Harizmi şek-
linde geçen Bîrûnî, 973 yılında Harezm’de doğan bir İslâm âlimidir. Erken yaşlarda ilme 
duyduğu istek ve arzuyla çalışmalarına genç yaşta başlayan Bîrûnî, 1014 yılında Gazneli 
Mahmud’un Harezm’i fethi ile kendisinin Gazne’ye getirilmesi sonrası, Hint coğrafyasına 
bir seyahat düzenlemiştir. Bu seyahat sırasında Hindu rahipleriyle görüşmüş, inançları 
hakkında bilgi edinmiş ve Sanskritçe öğrenmek için çaba sarf etmiştir. Hint coğrafyasın-
da kaldığı sıralarda çeşitli Hint felsefi sistemleri ile de ilgilenmiş, bu sistemleri Grek Fel-
sefesi ile mukayeseye tabi tutmuş ve bu alanda birçok eser kaleme almıştır. Bîrûnî’nin, 
Gazne’ye geldikten belli bir süre sonra –farklı görüşler olmakla birlikte- 1051 veya 1061 
yılında vefat ettiği ifade edilmiştir(Günay Tümer, “Bîrûnî,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, c.6, ss. 206-209; Emine Sonnur Özcan, “Ebû’r-Reyhân Muhammed bin 
Ahmed el-Bîrûnî’nin Hayatı (973-1061),” Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştır-
maları Dergisi 10:3 (2013), ss.13-14, ss. 20-23).
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Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Mantık ve Din Eğitimi) gibi 
ilim dallarının açıklamakta güçlük çektiği bazı noktalarda devreye girerek 
mukayese yapmakta ve fenomenolojik metodun da yardımıyla sorunlara 
çözüm bulmaya çalışmaktadır. Çünkü Dinler Tarihi, ötekini araştırarak iki 
kavram arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymakta ve böyle-
ce anlaşılmayan konuları öteki ile açıklamaktadır. Bu bağlamda yazımızda, 
Dinler Tarihi’nin diğer ilimlerle ilişkisi, -başta Bîrûnî ve Şehristânî olmak 
üzere- İslam âlimlerinin ortaya koyduğu yöntem ve çalışmalar ışığında ince-
lenecek ve Dinler Tarihi’nin, ifade ettiğimiz bu ilim dalları açısından sahip 
olduğu öneme vurgu yapılacaktır.

1. Dinler Tarihi’nin İslamî İlimlere Katkıları

İslami İlimler, İslam kültürü ve coğrafyası içinden neşet etmiş, tarihsel 
süreç içerisinde farklı alanlar üzerinden gelişim göstermiş disiplinlerdir. Her 
biri birbiriyle ilişkili konuları ele alan bu ilimler, bilginin bütünlüğü açısından 
ele alındığında bir yapbozun parçaları gibi kişiye bütün resmi gösterme gay-
reti içerisindedir.13

İslamî İlimleri oluşturan Tefsir, Kelam, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mez-
hepleri Tarihi, İslam Tarihi ve Tasavvuf gibi disiplinler, kendi alanlarında 
açıklayamadıkları noktaları birbirlerinden yararlanarak anlamaya çalış-
maktadır. Bu ise İslamî İlimler arasındaki ilişkinin en somut örneğidir. Her 
ne kadar İslamî İlimler, kendi aralarındaki problemlerin çoğuna çözüm bu-
luyorlarsa da bazı noktaları açıklamakta aciz kalmaktadırlar. Bu noktada 
Din Bilimleri kürsüsü içerisinde yer alan Dinler Tarihi devreye girmektedir. 
Nitekim Dinler Tarihi, başka dinlerdeki unsurları İslamî İlimler’deki unsurlar 
ile karşılaştırmakta, benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Bunun 
sonucunda ise dinler arasındaki benzer ve farklı hususlar ön plana çıkmak-
ta ve İslami İlimler’in çözemediği sorunlar açıklığa kavuşmaktadır.14

İslami İlimler içerisinde ayrı bir öneme sahip olan Dinler Tarihi, Kuran’ın 
anlaşılmasında rol oynayan Tefsir ilmine büyük bir katkı sağlamaktadır. Çün-
kü Kuran’da başka dinlerle ilgili ayetler bulunmakta ve Tefsir ilmi de bu ayet-
leri açıklamaya ve anlaşılır kılmaya çalışmaktadır. Bu ayetler hakkında iyi bir 

13. Ali Toksarı, “Din Bilimleri Araştırmalarında Koordine İhtiyacı,” Günümüz Din Bilimleri 
Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, s. 405.
14. Adam, “Dinler Tarihine Giriş,” s. 23.
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tefsir yapabilmek için Dinler Tarihi bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Me-
sela Kuran’daki İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkış kıssasının daha iyi anlaşılma-
sı için hem Tevrat’a bakılmalı hem de o dönemde mevcut olan Mısır inanışları 
hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bunun sonucunda diğer dinlerle ilişkili olan 
kıssalar mukayese metodunun da yardımıyla daha iyi anlaşılmaktadır.

Hz. Peygamber döneminde, önceden Yahudi ya da Hıristiyan olup da 
Müslümanlığı seçmiş olan kişilerin İslamî geleneğin içerisine kattıkları 
İsrailliyat kategorisine giren bilgiler de Dinler Tarihi’ni yakından ilgilendir-
mektedir. Bu bağlamda, temelde Tefsir ve Hadis ilimlerini ilgilendiren ve 
İslam’da yeri olmayıp Yahudilik’ten ve Hıristiyanlık’tan gelen bu bilgiler, bir 
süre sonra İslam’ın bir parçası olarak görünmekte, bu ise İslam’da bazı 
yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Nitekim Dinler Tarihi, Yahudilik’ten 
ve Hıristiyanlık’tan İslam’a geçmiş olan bu unsurları tespit edip, bunların 
kaynağını araştırmakta ve bu unsurları İslam’dan ayırmaktadır. Böylelikle 
neyin İslam’a sonradan geldiği ya da neyin gelmediği anlaşılmaktadır.15 

Hadis ilmine gelindiğinde yukarıda da bahsettiğimiz İsrailiyyat olgusunu 
ele alırken mukayeseler üzerine çalışmak daha fazla önem kazanmaktadır. 16 
Nitekim diğer dinlerde de Hadis geleneğine benzer geleneklerin bulunması 
doğal bir şeydir. Doğal olarak Hadis ilmi ile diğer dinlerdeki benzer unsurlar 
karşılaştırıldığında, cevaplanması güç olan problemler çözüme kavuşmakta-
dır. Bu duruma Hadis ile Tevrat’ın Tefsir’i olan Talmud arasındaki ilişki örnek 
gösterilebilir. Çünkü Hadisler’den -geldiği dönem ışığında- Kuran’ın bazı olay-
ların açıklanması noktasında yararlanılmıştır ve hala da yararlanılmaktadır. 
Talmud da aynı Hadis gibi Tevrat’ın açıklayıcısı ve Tevrat’taki kapalı yerlerin 
açıklanmasında kullanılmaktadır. Bu yönden Talmud ve Hadis arasındaki iliş-
ki hem işlev yönünden hem de rivayet yani usûl yönünden birbirine benze-
mektedir.17 Kısacası, Hadis ilmindeki bazı problemler başka dinlerdeki ben-
zer geleneklerle mukayese edilip açıklanabilmektedir.

İslam dinini aklî delillerle açıklayan, itikat, Allah’ın zatı, sıfatları, kaza 

15. Adam, “Dinler Tarihine Giriş,” s. 23.
16. Detaylı bilgi için bkz. Özcan Hıdır, Yahudi Kültürü ve Hadisler (İstanbul: İnsan Yayın-
ları, 2012), ss. 417-541.
17. Talmud’un ve Hadis’in karşılaştırmalı bir araştırması için bkz. Mehmet Sait Toprak, 
Talmud ve Hadis: Karşılaştırmalı bir Araştırma (İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2012), ss. 
15-48, ss. 58-130, ss. 299-323, ss. 331-373.
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ve kader gibi konuları inceleyen Kelam ilmine geldiğimizde ise, bu ilmin 
ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar tartıştığı konularda diğer 
dinlerden oldukça yararlandığı görülmektedir. Tarihsel sürece bakıldığın-
da, Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1024-5), el-Bâkıllânî (ö. 403/1013) ve İbn 
Hazm (ö. 456/1064) gibi Kelam ilmiyle uğraşan âlimlerin, Yahudiler’e ve 
Hıristiyanlar’a karşı İslam’ı savunmak ve onlara İslam’ı doğru bir şekilde 
anlatmak için o dinlerin kutsal metinlerinden ve kaynaklarından faydalan-
dığı anlaşılmaktadır. Doğal olarak bu âlimlerin, bu tür konularda çalışmalar 
yapması, onların Dinler Tarihi’ne verdikleri önemin somut bir örneğidir. Din-
ler Tarihi hakkında bilgi sahibi olunduğunda Kelamcılar, -en çok eleştirilen 
konuların başında gelen- Hıristiyanlar’ın teslis anlayışını; Yahudiler’in ise 
önemli metinlerinden biri olan Talmud’u akli deliller ile tenkit edebilmekte-
dirler. Bu sayede Kelamcılar, İslam’la diğer dinler arasındaki farkları ve bu 
farklar sonucu doğan çeşitli eleştirileri daha iyi anlayabilmekte ve İslam’ı 
öteki dinlere karşı savunabilmektedirler.18

Dinler Tarihi’nin katkı sağladığı bir diğer ilim olan Fıkıh, İslam dininin iba-
detlerini, emirlerini ve yasaklarını inceleyen bir disiplindir. Doğal olarak Fıkıh 
ilmi, ilmihal bilgilerini, ekonomiyi, siyaseti ve idari bilimleri de incelemekte 
ve bu alandaki sorulara cevap aramaktadır.19 Bu yönden Fıkıh ilmi, Dinler 
Tarihi’nden yararlanmakta ve incelediği unsurları mukayeseye tabi tutmak-
tadır. Fıkıh ilminin, Dinler Tarihi’nden yararlandığına dair en somut örnekler 
arasında, Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal’indeki ifadeler ile Ebu’l-Hasan 
Nedvî’nin (1914-1999)20 el-Erkânü´l-Erba’a (Dört Rükün) isimli eserinde 
yaptığı mukayese örnek gösterilebilir. Nitekim Şehristânî, eserinde, diğer din-
lerin yanı sıra İslam mezheplerini ve bununla bağlantılı olarak Fıkıh ehlini 
incelemiştir. Böylelikle Şehristânî, Fıkıh ilmiyle Dinler Tarihi’ni aynı eser içe-

18. Mustafa Sinanoğlu, “Diğer Dinlerin Kelam İlmine Konu Olması,” İlâhiyat Fakülteleri 
Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı-II (İstanbul: 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), sayı 149, ss. 110-111; 
Waardenburg, İslam ve Din Bilimleri, s. 87.
19. Hayreddin Karaman, “Fıkıh,” Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 13, s. 1.
20. Ebu’l-Hasan Nedvî, 1914’te Hindistan’da doğan bir İslam âlimidir. Nedvî, Leknev 
Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü 1927’de bitirmiştir. Bu süreçte İngilizce’nin 
yanında birçok dil öğrenmiştir. Birçok akademik alanda ders veren Nedvî, birçok eser 
kaleme almış ve Mevdûdî (1903-1979) ve Muhammed Hamîdullah (1908-2002) gibi 
meşhur âlimlerle birlikte anılır olmuştur(Abdülhamit Birışık, “Nedvî, Ebü’l-Hasan,” Diya-
net İslam Ansiklopedisi, c. 32, ss. 515-516).
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risinde inceleyerek, bu iki ilim arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir.21 Bunun 
yanında Dinler Tarihi’nin Fıkıh ilmi üzerindeki katkıları, daha çok Nedvî’nin 
el-Erkânü´l-Erba’a adlı eserinde görülmektedir.22 Bu eserde namaz, zekât, 
oruç ve hac gibi ibadetlerin, İslam’daki yeri üzerine açıklamalar bulunmakta 
ve daha sonra bu açıklamalar Yahudilik, Hıristiyanlık ve Hinduizm ile muka-
yese edilmektedir.23 Nitekim Nedvî, İslam’daki namazın, zekâtın, orucun ve 
haccın, diğer dinlerdeki benzer unsurları bilmeden, tam olarak anlaşılamaya-
cağını ifade etmektedir. Bu noktada ise Dinler Tarihi’nin Fıkıh ilmine yaptığı 
katkılardan en önemlisinin -Nedvî’nin de vurguladığı üzere- mukayese oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Mesela Fıkıh, İslam’ın emir ve yasaklarını, yani şeriatı 
incelerken, güçlük çektiği noktalarda Yahudilik’teki dini hukuku ifade eden 
halakha24 geleneğinden yararlanabilmektedir. Bu sayede Yahudi hukukun-
daki benzer ya da farklı unsurlar, İslam Hukuku’ndaki güç noktaların açık-
lanmasında kullanılabilmektedir. Böylece Yahudi Hukuku’ndaki emir ve ya-
sakların hangilerinin İslam Hukuku’nda olduğu veya nelerin sonradan İslam 
Hukuku’na girdiği anlaşılmaktadır.

İslamî ilimler içerisinde Dinler Tarihi’nden yararlanan bir diğer ilim İslam 
Tarihi’dir. İslam Tarihi, İslam’ın ilk ortaya çıkmasıyla meydana gelen olayla-
rı, savaşları, fetihleri, siyasi ilişkileri, kültür ve medeniyeti İslam ekseninde 
konu edinmektedir.25 Doğal olarak İslam Tarihi’nin içerisine başka kültür-
ler ve dinler de girmekte, bu ise İslam Tarihi’nin geniş bir çalışma alanı 
olduğunu göstermektedir. Bu yönden bakıldığında İslam Tarihi’nin, birçok 
dini de konu edindiği görülmektedir. Nitekim Hz. Muhammed döneminde, 
Yahudilik, Hıristiyanlık ve putperestlik gibi inanışlara mensup olan kişiler 
bulunmuştur. Bu şekilde bakılınca erken dönem İslam Tarihi’nde, İslam’ın 
diğer dinlerle ilişki halinde olduğu görülmektedir. Bu ise bu ilişkinin, gü-
nümüz perspektifinden daha rahat anlaşılması için o dinler hakkında bilgi 

21. eş-Şehristânî, . eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, ss. 166-178.
22. Adam, “Dinler Tarihine Giriş,” s. 23.
23. Ebu’l-Hasen En-Nedvî, Dört Rükün: Namaz-Zekât-Oruç-Hac, terc. Yusuf Karaca (İs-
tanbul: Risale Yayınları, 2016), ss. 90-104, ss. 156-174, ss. 219-224, ss. 314-323.
24. Yahudilik’teki toplumsal, dinsel ve ulusal uygulamaların ve yasaların tamamı halak-
hah şeklinde ifade edilmektedir. Yahudi geleneğine göre halakhah, Musa’ya Sina Dağı’nda 
verilmiştir. Bu bağlamda halakha, aynı zamanda, Musa’ya Sina’da verilen yasa (hukuk) 
şeklinde de tanımlanabilir(Louis Jacobs “Halakhah,” Encyclopedia Judaica,  c. 8, s. 251).
25. Eyüp Baş, “Bir Akademik Disiplin Olarak İslâm Tarihi,” Dini Araştırmalar Dergisi 
14:39 (2011), s. 22.
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sahibi olmak gerektiğini göstermektedir. Bu şekilde İslam Tarihi alanında 
daha sağlıklı çalışmalar yapmak kolaylaşacaktır.

Dinler Tarihi’nin İslam Tarihi’ne –özellikle Siyer alanına- bir diğer etkisi, 
dinlerdeki karizmatik liderler bağlamındadır. Nitekim İslam, Hz. Muhammed 
ile ortaya çıkmış bir dindir, doğal olarak -bu bağlamda- diğer dinlerdeki din 
kurucularının bilinmesi, Hz. Muhammed’in yaşadığı süreçleri anlamaya ışık 
tutmaktadır.26 Bununla birlikte, İslam Tarihi alanında çalışma yapmış birçok 
İslam âliminin çalışmalarında, Dinler Tarihi’ne yer verdiğinin görülmesi, iki 
ilim dalı arasındaki ilişkinin gözle görülür bir örneğini teşkil etmektedir. Ni-
tekim Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal eserinde Müslümanlar’ın durumunu27, 
İslam toplumundaki ilk ayrılıkların oluşumunu28 ve bu ayrılıkların neler ol-
duğunu29 diğer dinlerin mezheplerini ve felsefi ekollerini göz önünde bu-
lundurarak belirtmektedir. Bunun yanında İbn Haldun (ö.808/1406) gibi 
İslam tarihçilerinin de Dinler Tarihi ile ilgilendiği görülmektedir. Nitekim İbn 
Haldun’un, ırk veya nesep birliği anlamına gelen asabiyet teorisi, dinlerdeki 
seçilmişlik anlayışını anlama noktasında ayrı bir öneme sahiptir.30

İslam mezheplerinin ayrılış sürecini ve bu mezheplerin temel ilkelerini 
inceleyen İslam Mezhepleri Tarihi ilmine gelindiğinde ise Dinler Tarihi’nin 
önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Muhammed’in ölümü 
sonrasında İslam’da oluşan ayrılıkların, diğer dinlerde meydana gelenler-
le benzer bir süreç içerisinde geliştiği görülmektedir. Doğal olarak İslam 
Mezhepleri’nin nasıl ortaya çıktığını ve bu mezheplerin nasıl bir süreç izle-
diğini net bir şekilde anlamak için Yahudilik’te ve Hıristiyanlık’ta meydana 
gelen ayrılıklara bakmak gerekmektedir. Nitekim farklı dinlerdeki mezhep-
ler arası mukayese, bu mezheplerin ayrılıklarının sebeplerini daha rahat 
gün yüzüne çıkarmaktadır. Hem İslam mezhepleri hem de diğer dinlerdeki 
mezhepler arasındaki ilişkiyi inceleyen Şehristânî31 gibi ilim adamları, bu 

26. Hakan Öztürk ve Şahin Kızılabdullah, “Siyer-Dinler Tarihi İlişkisi Bağlamında Din 
Kurucusu Veya Peygamberin Doğum Olayları Üzerine Bir İnceleme,” Türkiye’de Dinler 
Tarihi(Dünü, Bugünü ve Geleceği), s. 329.
27. eş-Şehristânî, . eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, ss. 41-44.
28. eş-Şehristânî, . eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, ss. 19-31.
29. eş-Şehristânî, . eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, ss. 44-175.
30. Salime Leyla Gürkan, “Bir Dinler Tarihi Yorumcusu Olarak İbn Haldun: Seçilmişlik İnan-
cına ‘Asabiyet’ Kavramıyla Bakmak,” EKEV Akademi Dergisi 13:39 (2009), ss. 342-349.
31. Şehristânî’nin, Yahudi, Hıristiyan, İslam ve Zerdüştî mezhepleri hakkında verdiği bilgi 
için bkz. eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, ss. 41-174, ss. 179-221.
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alanda sağlam bir çalışma yapabilmek için bahsettiğimiz bu mukayese yön-
temine başvurmuşlardır.

İfade ettiklerimiz bağlamında, Kanuni Sultan Süleyman’ın, alınacak olan 
imamın özellikleri arasında, İslam’ın yüce gerçeğini ortaya koyabilmesi için 
Mukayeseli Dinler’in ve Dinler Tarihi’ni bilmesi şartını sayması, İslami ilimlerin 
anlaşılmasında Dinler Tarihi’nin rolünü en iyi şekilde ifade eder niteliktedir.32

2. Dinler Tarihi’nin Felsefe ve Din İlimlerine Katkıları

Felsefe ve Din İlimleri, 1873 yılında Max Müller’in Din Bilimleri kürsü-
sü altında kurduğu ve sonraki süreçte gelişip farklı alanları da içerisinde 
barındırdığı bir alandır. Bu yönden Felsefe ve Din İlimleri, temelde tarihsel 
süreç içerisindeki felsefî düşüncenin izlerini ve takip ettiği yolu, farklı coğ-
rafyalardaki karşılıklarıyla inceleyerek, sosyolojik, psikolojik ve dini unsurla-
rı da bunun içerisine katarak araştırmaktadır. Doğal olarak Felsefe ve Din 
İlimleri içerisindeki ilimler, İslamî İlimler’de olduğu gibi birbirlerini tamamla-
maktadır. Bununla birlikte Felsefe ve Din İlimleri, aynı zamanda din kavra-
mını yeniden ele alarak, dini verileri sorgulamakta, böylece İslami İlimler’in 
anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır.33

Dinler Tarihi, Din Bilimleri kürsüsü altında bulunması ve bu alan altında 
değerlendirilmesi hasebiyle diğer din bilimleri ile sıkı bir temas içerisinde-
dir. Doğal olarak Dinler Tarihi ile Din Sosyolojisi, Din Felsefesi, Din Psikoloji-
si, Din Eğitimi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi ve Mantık gibi alanlar arasında 
önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda Dinler Tarihi’nin, bu gibi ilim 
dallarına büyük bir katkısının olduğu söylenebilir.

Dinler Tarihi, dini ilimlerin aksine, olguları sosyolojik veya psikolojik ola-
rak görmemekte, dînî bir fenomen olarak ele almaktadır. Doğal olarak Dinler 
Tarihi, olguları olduğu gibi betimlemekte ve bu sayede diğer ilimlere nazaran 
daha objektif bir yöntem uygulamaktadır.34 Bu bağlamda Dinler Tarihi’nin, 
Din Sosyolojisi alanına büyük bir katkı sağladığı söylenebilir. Çünkü Din Sos-
yolojisi, din-toplum arasındaki ilişkiyi ve toplumun dini yapısı gibi konuları in-

32. Abdurrahman Küçük ve diğerleri, Dinler Tarihi, (Ankara: Berikan Yayınları, 2011), s. 35.
33. Wardenburg, İslam ve Din Bilimleri, s. 50; Ayşe Taşkıran,  “İlahiyat Fakültesi Müfre-İslam ve Din Bilimleri, s. 50; Ayşe Taşkıran,  “İlahiyat Fakültesi Müfre-, s. 50; Ayşe Taşkıran,  “İlahiyat Fakültesi Müfre-
datında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Derslerinin Yeri ve Fonksiyonlarına Dair Bir Araş-
tırma (İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği),” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11:22 (2013), s. 264.
34. Adıbelli, Mircea Eliade ve Din, s. 390, s. 428.
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celemektedir. Din Sosyolojisi, din ve toplum arasındaki ilişki sonucu doğan 
unsurları araştırmakta ve bu durumda ise Dinler Tarihi’ne ihtiyaç duymak-
tadır.35 Çünkü bir sosyoloğun bir toplumdaki egemen dinin, toplum üzerinde 
bıraktığı etkiyi araştırması için, ilk önce o toplumun dinini bilmesi gerekmek-
tedir. Bu ise Din Sosyolojisi’nin Dinler Tarihi’ne ihtiyaç duyduğunu en iyi açık-
lar niteliktedir. Nitekim Joachim Wach’ın (1898-1955) Dinler Tarihi olmadan 
sosyoloğun hiçbir şey yapamayacağına dair sarf ettiği sözler, bu iki ilim dalı 
arasındaki ilişkiyi açıkça ifade etmektedir.36 Bu bağlamda Max Weber’in 
(1864-1920) Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu37 isimli eserinde Din 
Sosyolojisi’nin ve Dinler Tarihi’nin bir arada nasıl uygulandığı görülmektedir.38

Dini, felsefi açıdan inceleyen Din Felsefesi de çoğu durumda Dinler 
Tarihi’ne ihtiyaç duymaktadır. Çünkü Din Felsefesi, dinlerdeki tanrı, pey-
gamber, ölüm sonrası, vahiy ve kozmoloji gibi unsurları felsefi açıdan ince-
leyerek, bunları açıklığa kavuşturmaya çalışmaktadır.39 Bu olguları açıklığa 
kavuşturmak için, Din Felsefesi’nin, zikrettiğimiz olguların farklı dinlerdeki 
karşılıklarını ve bu karşılıkların neleri ifade ettiğini bilmesi gerekmektedir. 
Nitekim bir din felsefecisi, tanrının varlığına ilişkin delilleri incelemek ister-
se, diğer inanışlardaki tanrı kavramını da incelemesi gerekir. Çünkü tanrı 
kavramı sadece belli bir dine mahsus olmayıp, hemen hemen bütün din-
lerde bulunan bir şeydir. Doğal olarak Din Felsefesi, Din Bilimleri içerisin-
de yer alan diğer ilim dallarına ihtiyaç duymakla beraber, Dinler Tarihi’nin 
metoduna ve ortaya koyduğu bilgiye, diğerlerine nazaran daha fazla ihtiyaç 
duymaktadır. 

Dinler Tarihi’nin bir diğer katkı sağladığı alan Din Psikolojisi’dir. Din 
Psikolojisi, dinin, kişi üzerinde bıraktığı psikolojik izleri ve bu izlerin kişi-
nin hayatını nasıl yönlendirdiğini araştıran bir ilimdir. Diğer bir ifadeyle Din 

35. Taşkıran,  “İlahiyat Fakültesi Müfredatında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dersleri-
nin Yeri ve Fonksiyonlarına Dair Bir Araştırma (İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği),” s. 
250; Adam, “Dinler Tarihine Giriş,” s. 21; Küçük ve diğerleri, Dinler Tarihi, s. 32.
36. Niyazi Akyüz, “Türkiye’de Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi’nin İşbirliği,” Türkiye’de Din-
ler Tarihi(Dünü, Bugünü ve Geleceği), s. 365.
37. Bkz. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu, terc. Zeynep Gürata (Anka-
ra: Ayraç Yayınevi, 1999).
38. Niyazi Akyüz, “Türkiye’de Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi’nin İşbirliği,” s. 368.
39. Taşkıran,  “İlahiyat Fakültesi Müfredatında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dersleri-
nin Yeri ve Fonksiyonlarına Dair Bir Araştırma (İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği),” s. 
249; Adam, “Dinler Tarihine Giriş,” s. 22; Küçük ve diğerleri, Dinler Tarihi, s. 33.
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Psikolojisi, bir dinin oluşumunda rol oynayan karizmatik liderin yani dini 
liderin ve bu dine mensup insanların, psikolojik tahlilini yaparak, sorunlara 
çözüm bulmaya çalışmaktadır.40 Din Psikolojisi’nin uyguladığı bu yöntemle, 
bir insanın dinî yönden tam bir analizini yapabilmesi için, o insanın inancı-
nı, inancı uğruna yaptığı ibadetleri ve davranışları bilmesi gerekmektedir. 
Ancak bu sayede kişinin psikolojik tahlilini din ekseninde yapabilmekte ve 
böylece dini unsurlara daha tutarlı cevap verebilmektedir. Bununla birlikte 
Dinler Tarihi’nin konuları arasında yer alan kutsal kavramının, insanda bı-
raktığı etkiyi incelemek için Dinler Tarihi ile Din Psikolojisi arasında yapıla-
cak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Felsefe ve Din İlimleri içerisinde yer alan bir diğer ilim Din Eğitimi’dir. Din 
Eğitimi, bir dinin pratik ve teorik davranışlarını inceleyerek, bu ilkelerin insan-
lara hangi yöntemle aktarılması gerektiğini araştıran bir bilim dalıdır. Diğer bir 
ifadeyle bu bilim, dini ilkelerin belli insan gruplarına hangi zamanlarda ve ne 
şekilde aktarılması gerektiğini araştırmaktadır. Bu bağlamda Din Eğitimi’nin, 
Dinler Tarihi’ne ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Çünkü Din Eğitimi, sadece bel-
li bir din üzerine yoğunlaşmamakta, dinler arasındaki ilişki sonucu ortaya 
çıkan unsurların belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Nitekim farklı dinlere 
mensup insanların birbirleriyle karşılaşması ve diyalog kurması sonucunda, 
bu insanlar kendi dinlerini karşı tarafla paylaşmaktadır. Bu durumda kendi 
dinini nasıl ve hangi yöntemle izah etmesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. 
İşte bu noktada Din Eğitimi devreye girmekte ve Dinler Tarihi’nden yararlan-
maktadır. Kısacası, hem belli bir dinin egemen olduğu toplumdaki dini ilkele-
rin anlatılmasında hem de farklı dine mensup insanlarla diyalog kurulmasın-
da, Dinler Tarihi’nin Din Eğitimi’ne katkı sağladığı görülmektedir. 

Dinler Tarihi, felsefî bir ilim olması hasebiyle birçok ilim dalıyla yakın-
dan ilişkilidir. Bu ilim dalları arasında Din Felsefesi’nin yanında Felsefe 
Tarihi ve İslam Felsefesi zikredilmektedir. Nitekim Felsefe Tarihi, tarihsel 
süreçte felsefî düşüncenin izlerini, bütün coğrafyalarda inceleyerek, takip 
etmekte ve bu izleri birbirleriyle karşılaştırmaktadır. Bunun yanında Felsefe 
Tarihi’nin konusu bilinenin aksine sadece Grek Felsefesi olmamakta, bila-
kis bütün uygarlıkların felsefeleri olmaktadır. Doğal olarak Felsefe Tarihi, 

40. Taşkıran, “İlahiyat Fakültesi Müfredatında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dersle-
rinin Yeri ve Fonksiyonlarına Dair Bir Araştırma (İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği),” 
s. 250; Adam, “Dinler Tarihine Giriş,” s. 21; Küçük ve diğerleri, Dinler Tarihi, ss. 33-34.
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Yahudilik’i41, Hıristiyanlık’ı, İslam’ı, Antik Mısır’ı42, İran’ı43, Hint’i44 ve Çin’i45 
de ortaya koydukları felsefi birikim bağlamında incelemektedir. Bu, Felsefe 
Tarihi’nin farklı uygarlıklar ve bu uygarlıkların dinleri ile ilgilendiğini göster-
mektedir. Yani Felsefe Tarihi, bu uygarlıkları incelerken felsefe ile yakından 
ilişkili olan dinleri de incelemekte, bu alanda ise Dinler Tarihi’nden yarar-
lanmaktadır. Bu noktada ise Felsefe Tarihi ile Dinler Tarihi arasındaki iliş-
kinin en somut örneklerini, Bîrûnî ve Şehristânî ortaya koymuştur. Mesela 
Bîrûnî, Hint Felsefesi’nin anlaşılması zor olan yerlerini Grek Felsefesi ile 
açıklamaya çalışmıştır. Bunun sonucunda ise Hint Felsefesi, Grek Felsefe-
si ile bir araya gelmiş, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar gün yüzüne 
çıkmış ve birçok sorun çözümlenmiştir.46 Şehristânî ise Yunan filozofları ile 
Hint filozoflarını mukayese ederek çalışmalarını kaleme almıştır.47 

İfade ettiklerimize ek olarak, Felsefe Tarihi’nin içerisine giren İslam 
Felsefesi’nin de Dinler Tarihi’ne birçok yönden ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 
Çünkü tarihsel sürece bakıldığında, İslam filozoflarının aynı kültürel coğrafya-
da bulunmaları hasebiyle Yahudi ve Hıristiyan filozoflarıyla temasta bulundu-
ğu görülmektedir. İşte bu durumda karşılıklı fikir alışverişi olmakta ve karşı 
tarafın dinini ve kültürünü bilmek gerekmektedir. Bunun sebebi olarak ise 
felsefî sistemlerin içerisinde bulunduğu dinin unsurları çevresinde gelişmesi 
gösterilebilir. Bu bağlamda İslam filozofları ile diğer dinlerdeki filozoflar ara-
sındaki etkileşimi ya da bu filozofların ortaya koydukları kavramları, daha iyi 
anlayabilmek için Dinler Tarihi bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu duruma İbn 
Rüşd’ün (ö.595/1198) düşünceleri ile Thomas Aquinas’ın (ö.1274) düşünce-
lerinin mukayese edilmesi örnek gösterilebilir.48 Bununla birlikte Şehristânî 

41. M. L’abbe E. Barbe, “Felsefe Tarihi,” terc. Murtaza Korlaelçi, Erciyes Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dergisi sayı 3 (1986), ss. 384-386.
42. Barbe, “Felsefe Tarihi,” ss. 387-389.
43. Barbe, “Felsefe Tarihi,” ss. 389-391.
44. Barbe, “Felsefe Tarihi,” ss. 391-395; H. Joachim Störig, İlkçağ Felsefesi: Hint, Çin, 
Yunan, terc. Ömer Cemal Güngören (İstanbul: Yol Yayınları, 2000), ss. 35-115.
45. Barbe, “Felsefe Tarihi,” ss. 395-396; Störig, İlkçağ Felsefesi: Hint, Çin, Yunan, ss. İlkçağ Felsefesi: Hint, Çin, Yunan, ss. Yunan, ss. 
121-172.
46. Bkz. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, ss. 35-36, ss. 48-49, ss. 55-57, ss. 75-76, s. 
149, s. 266.
47.eş-Şehristânî, .eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, ss. 458-461. Şehristânî’nin Yunan filozof-
ları hakkındaki ifadeleri için bkz. eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, ss. 273-358.
48. Bkz. Süleyman Dönmez, “Hıristiyanlığın Rasyonel Yorumunda İslam Düşüncesinin Et-
kisi: Aziz Thomas Örneği,” XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa Uluslara-
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de eserinde, Yunan filozoflarından sonra İslam filozoflarını zikrederek, muka-
yese metodunun önemine dikkat çekmiştir.49

Felsefe Tarihi ile ilişkili olan ve Dinler Tarihi’nin katkısına ihtiyaç duyan 
bir başka ilim dalı da Mantık’tır. Mantık ilmi, zihni doğru düşüncelere yön-
lendiren ve hatalardan koruyan, doğal olarak doğru düşüncenin ilkelerini 
belirleyen bir ilimdir.50 Bu yönden Mantık ilminin, birçok ilimden fayda-
landığı görülmektedir. Bu ilimler arasında Dinler Tarihi de bulunmaktadır. 
Çünkü Dinler Tarihi, daha önce de ifade ettiğimiz ilimler gibi mukayese 
metodunu ön plana çıkarmaktadır. Böylece Mantık ilmi, incelediği alanları 
sadece Yunan ve İslam düşüncesinde sınırlı tutmamakta, diğer coğrafya-
lara da bakmaktadır. Bu duruma örnek olarak Hint dinlerinden biri olan 
Budizm’deki mantık sistemleriyle, Yunan ve İslam mantık sistemlerinin 
mukayese edilişi örnek gösterilebilir. Bu bağlamda Budizm’deki mantık 
sistemleri birçok açıdan günümüzdeki Mantık ilminin incelediği alanla pa-
ralellik taşımaktadır.51 Bu ise karmaşık kavramların, başka sistemlerdeki 
kavramlarla açıklanmasına olanak sağlamaktadır. Bununla beraber Mantık 
ilminin, Dinler Tarihi’nden yararlanmasına ilişkin en somut örnekleri, Bîrûnî 
ve Şehristânî’nin çalışmalarında da görmek mümkündür. Nitekim Bîrûnî, 
çalışmalarında, bilimsel araştırmanın ve mukayesenin doğru yapılabilmesi 
için Mantık ilmine önem vermiş ve bu alanın da yardımıyla araştırma yap-
mıştır. Şehristânî ise başta İbn Sînâ’nın (ö.428/1037) mantık çalışmaları 
olmak üzere, Mantık ilmiyle ilgili birçok konuya yer vermiş ve bu konuları 

rası Sempozyum (İstanbul: 2006), ss. 101-108; Süleyman Dönmez, “İbn Rüşd ve Thomas 
Aquinas Bağlamında Hıristiyanlığın Rasyonel Yorumuna İslam Felsefesinin Etkisi,” Seyfi 
Kenan (ed.), Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa 
(İstanbul: İSAM Yayınları, 2010), ss. 159-175. İslam dünyasında Yahudi Felsefesi’nin yeri 
hakkında bilgi için bkz. Hakan Coşar, “İslâm Dünyasında Yahudi Felsefesi,” Asife Ünal 
ve diğerleri (ed.) Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu (Ankara: Türkiye Dinler Tarihi 
Derneği Yayınları, 2012), ss. 565-580.
49. eş-Şehristânî, . eş-Şehristânî, Dinler ve Mezhepler Tarihi, ss. 360-361.
50. İbrahim Emiroğlu, “Mantık,” Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 28, ss. 18-19.
51. Budizm içerisindeki mantîki sistemlere örnek olarak Yogacara Felsefesi gösterilebilir. 
Çünkü bu felsefe, ‘zihinsel’, ‘nihâi doğru’, ‘boşluk’ ve ‘evreni oluşturan dharmalar’ gibi kav-
ramlar üzerine yoğunlaşarak soyut ve mantiki olgular ortaya koymuştur(Vedat Şafak Yamı, 
Japonya’da Budizm (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2012), ss. 43-44; Paul Williams, Mahaya-
na Buddhism: The Doctrinal Foundations (New York: Routledge, 2009), ss. 84-87, ss. 92-
93). Budist mantık sistemleri için bkz. Störig, İlkçağ Felsefesi: Hint, Çin, Yunan, ss. 84-89.
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farklı kültürlerdeki unsurlarla karşılaştırmıştır.52

Sonuç

Dinler Tarihi, bir disiplin olarak 9. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında yaşamış 
İslam âlimleri tarafından ortaya çıkmış, 19. yüzyılda Max Müller’in yaptığı 
çalışmalarla sistemleşmiş ve 20. yüzyılda büyük bir gelişme göstermiştir. 
Gösterdiği bu gelişim sürecinde Dinler Tarihi, birçok ilim dalına katkı sağla-
mıştır. Bu ilim dalları arasında İslamî İlimler ile Felsefe ve Din İlimleri örnek 
gösterilmiştir. Nitekim bu ilimler, açıklayamadıkları noktalarda karşılaştır-
ma metodunu, Dinler Tarihi ilminden de yararlanarak kullanmışlar ve böyle-
likle sorunlara çözüm bulmuşlardır. Dinler Tarihi alanının kurucuları sayılan 
Bîrûnî ve Şehristânî gibi önemli âlimler eserlerinde, tek bir ilim dalıyla ye-
tinmekle kalmamış, farklı ilimlere de değinmişlerdir. Bu âlimler, disiplinler 
arası ilişkiye önem vermiş ve bu ilişkiler bağlamında Dinler Tarihi’nin yerini 
açıklamaya çalışmışlardır. Sonuç olarak, Dinler Tarihi, hem İslami İlimler 
hem de Felsefe ve Din İlimleri alanına birçok katkı sağlamakta ve bu ilim-
lere de kendi içerisinde ihtiyaç duymaktadır. Disiplinler arası işbirliği olma-
dan yapılacak çalışmaların bir yönüyle eksik kalacağı unutulmamalıdır.
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ÖZET

İbn Sînâ felsefesi, muhtevasında tüm felsefî konuları sistemli bir şekilde 
barındırması ve bunu diğer filozoflardan farklı bir üslup ve yöntem ile sun-
ması bakımından İslam felsefe tarihinde önemli bir noktada bulunmakta-
dır. Kindî ile başlayan İslam Felsefesi geleneği İbn Sînâ ile zirveye ulaşmış-
tır diyebiliriz. Onun felsefede ki otoritesi İslam düşüncesinin diğer alanları 
olan kelam ve tasavvufta dahî hissedilmiştir. Bu anlamda İbn Sînâ ortaya 
koyduğu felsefî birikim ile hem kendi coğrafyasını hem de Batı’yı yüzyıllar 
boyunca etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Biz bu makalemizde; 
İbn Sînâ’nın üzerine telif eserler yazdığı ve özgün fikirler beyan ettiği meta-
fizik felsefesine temas edeceğiz. Üç ana başlıktan oluşan makalemizin giriş 
kısmında İbn Sînâ öncesi İslam filozoflarının metafizik algısı üzerinde kısa-
ca durduktan sonra ilk kısımda İbn Sînâ’nın metafizikte kullandığı temel 
kavramları tanımlayacağız. İkinci başlığımız altında ise İbn Sînâ’nın metafi-
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ziğinin dayandığı temel problemlere açıklık getireceğiz. Üçüncü kısımda ise 
Allah-âlem ilişkisinin neticesi olarak tartışılan ana konulara değineceğiz. 
Amacımız, İbn Sînâ felsefesi içerisinde en önemli disiplinlerden biri olan ve 
hatta diğer ilimlere nazaran küllî bir ilim olan metafiziğe İbn Sînâ kapsamın-
da sistemli bir bakış kazandırmaktır.

Anahtar Kelimeler: İbn Sînâ, metafizik, varlık.

“METAPHYSIC PROBLEMS IN IBN SINA”

ABSTRACT

The philosophy of İbn Sina has a significant stance in the history of Is-
lamic philosophy with involving all kinds of philosophical issues and by pre-
senting them with a different style and method from the other philosophers. 
We might say that the tradition of Islamic Philosophy which started with el-
Kindi reached its peak with İbn Sina. His authority in philosophy was felt 
even in Kalam and Tasawwuf, which are the other fields of Islamic thought. 
In this sense, İbn Sina has influenced both his environment and the western 
thought for centuries with philosophical accumulation which he revealed. In 
this article, I will mention the methaphysical issues on which he wrote and 
declared original ideas. In the prologue of my three part article, I will adress 
briefly the understanding of metaphysics of the Islamic philosophers before 
İbn Sina. Then, in the first part, I will define the basic concepts which İbn Sina 
used in metaphysics. In the secomd part, I will clarify the basic problems 
on which Ibn Sina’s metaphysics is found. In the third part, I will touch on 
the main issues discussed as a result of the relationship between God and 
universe. My purpose is to give a systematic point of view to the metaphysics 
within the context of Ibn Sina, which is the one of the most important discip-
lines of philosophy and holistic discipline compared to others.

Key Words: İbn Sînâ, metaphysics, existence.

GIRIŞ

Bir felsefe disiplini olarak metafiziği sistemli hale getiren ilk filozof, 
Aristoteles’tir. Metafiziğin tüm konularına dair, on dört kitaptan müte-
şekkil olan ve bugün “Metafizika” olarak bildiğimiz eseri yazmıştır. Fakat 
Aristoteles’in eserinde metafizik kavramını hiç kullanmadığı bilinmektedir. 
Bu kavram yerine “bilgelik, felsefe, ilk felsefe, teoloji, hikmet“ terimlerini 
kullanmıştır. Eserine de “İlk Felsefe” (Protefilosofia) ismini vermiştir.  Me-
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tafizik kavramını ise ilk defa, Aristoteles’in yayımcısı olarak bilinen Rodoslu 
Andronikos (m.ö. 1. y.y.) M.S. 70’li yıllarda kullanmıştır.

İslam öncesi metafiziğin iki dönüm noktasından söz edilmektedir ki 
birincisi; Aristoteles’in metafiziği “var olmak bakımından varlık” şeklinde 
incelediği dönemdir.  İkincisi ise; Aristoteles’in eserlerine yazılan şerhler dö-
neminin sonunda Plotinus’un sudur teorisi ile birlikte başlayan dönemdir. 
Sudur teorisinde de, Aristoteles eserleri temelinde Tanrı-âlem ilişkisi kesin-
tisiz bir varlık bağlantısı ile açıklanmış ve bu şekilde Eflatun’un metafiziğine 
yeni yorumlar getirilmiştir.

İslam felsefesine baktığımızda, kavramsal ve felsefî metafiziğin, 
Aristoteles’in Metafizika adlı eserinin tercüme edilmesiyle başladığı görül-
mektedir. Bu gelenek içerisinde, Aristoteles ve Eflatun’un eserlerinden ve 
bunların şarihlerinden beslenerek, kendi gelenekleri ile uyumlu bir metafi-
zik düşünce ortaya koyan gruba ise “meşşâîler” denilmektedir. Meşşâîler 
Aristoteles’in sistemli hale getirdiği metafiziğin konuları ve problemleri üze-
rine yoğunlaşarak, daha sistematik ve metodik bir düşünce geliştirmeye 
çalışmış ve bu amaçla birçok eser kaleme almışlardır.

Bu geleneğin kurucu şahsiyeti Kindî kabul edilir. Kindî, metafizik ile 
alakalı olarak İlk Felsefe Üzerine isimli eseri telif etmiştir. Onun metafizik 
düşüncesi yaşadığı ortam ile de alakalı olarak kelâmî tartışmalara konu ol-
muş iki mesele üzerinden gelişmiştir:1  Birincisi, yoktan yaratma ve âlemin 
hudûsu, ikincisi ise, nedensellik ilkesidir. Ona göre metafizikçi, genel olarak 
felsefî ilimleri tahsil ettikten sonra Tanrı-âlem ilişkisinin nedensel düzenini 
kavrayan kimsedir. Kindî, metafiziği Aristoteles’te ki gibi “var olmak bakı-
mından varlık” şeklinde değil; “Hareket etmeyenin ilmi, her gerçeğin sebebi 
olan ilk gerçeğin ilmi ve sebeplerin sebebinin ilmi”2  yani kısaca “Tanrı bil-
gisi” olarak tanımlamıştır.

Fârâbî ise metafiziği sırf teoloji olarak kavrayan ve kelam ile özdeşleşti-
ren Kindî ve takipçilerine karşı çıkmış ve bu amaçla Risâle fi agrazi’l-hâkim 
adlı eserini kaleme almıştır.3 Ona göre metafizik, Aristoteles’in tarif ettiği 
gibi “var olmak bakımından varlık” veya “mutlak varlık”tır.  Zaten bu tanım 

1. Türker, Ömer, “Metafizik: Varlık ve Tanrı”, İslam Felsefesi, ed. Cüneyt Kaya, İSAM Yay., 
İstanbul, 2013, s. 607.
2. Bayraktar, Mehmet, İslam Felsefesine Giriş, TDV Yay., Ankara, 2012, s. 145.
3. Türker, a.g.m., s. 610.
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ile metafizik üç işlevi birden yerine getirmektedir. Ihsa’ül-Ulum (İlimlerin 
Sayımı) adlı eserinde metafizik ilminin muhtevasını üçe ayırmıştır. Bunlar; 
Tanrı’nın incelenmesi, ilimlerin ilkelerinin incelenmesi ve varlığa var olmak 
bakımından ilişen durumların incelenmesi.

Gazzâlî’ye göre meşşâîlerin metafizik düşüncesi, inançsızlık olarak nite-
lenecek şu üç iddiaya sahiptir: Âlemin ezeliliği, Tanrı’nın cüz’ilere dair bilgi-
sini inkâr ve öte dünyada haşrin ruhen mi bedenen mi olacağı meselesi. Bu 
üçünü de filozofların sebeplilik tasavvuruna dayandırmaktadır. Gazzâlî bu 
anlamda fâilliği tümden Tanrı’ya vermiştir. Tanrı’nın cüz’ilere dair bilgisi, ira-
desi, kudreti zaman içinde yaratmaya zemin hazırlamaktadır. Ona göre sa-
dece bir fâil vardır ve O da Tanrı’dır. Diğer varlıklara üretici sebeplilik gücü 
bile verilmemesi gerekir, der. Gazzâlî’nin nazarında, felasifenin tüm orta 
yoldan çıkmış olan yaklaşımlarının sebebi, onların fâillik tasavvurlarındaki 
bozukluktur. Bunu Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinde temellendirmiştir. 
Dolayısı ile o metafiziği, ilimler arasında bir disiplin olarak görmemektedir.4

İbn Rüşd ise, metafiziğin tümel bir disiplin olduğu konusunda İbn Sînâ’ya 
katılmıştır fakat problemleri açısından Aristoteles’e koşulsuz bağlılığını de-
vam ettirmiştir. İbn Rüşd’ün metafizik düşüncelerine dair bir erken, bir de 
geç döneminden bahsedilmektedir. Bu dönemler arasındaki düşünce deği-
şimini iki madde ile açıklayabiliriz: Birincisi; İbn Rüşd Telhis’te kabul ettiği 
sudur teorisini, Aristoteles’in eserlerine yazdığı Büyük Şerh’te reddetmiş ve 
âlemin bir bütün olarak yoktan var edildiği görüşünü benimsemiştir. İkin-
cisi; İbn Rüşd sudur teorisinden vazgeçtikten sonra, İbn Sînâ’nın suduru 
güçlü bir öğreti haline getiren Zorunlu-mümkün ve varlık-mahiyet ayırımının 
sonuçlarını da reddetmiştir. Bu yüzden eseri Büyük Şerh’te İbn Sînâ’yı var-
lık ve birlik kavramını anlayamamakla eleştirmiştir.5

 Makalemiz kapsamında ele alacağımız problemler bağlamında mer-
kezde tutacağımız, Fârâbî’nin takipçisi olan ve sistemleşmiş felsefî düşün-
cesi sayesinde “Şeyhu’r-reis“ ünvânının sahibi olan İbn Sînâ’ya gelince o, 
Aristoteles metafiziği üzerinde derinlemesine çalışarak, felsefenin tama-
mını Kitabü’ş-Şifa adlı eserinde yazmıştır. Metafizik bilginin imkânı ile ilgili 
meseleleri de aynı külliyat içerisinde Kitabü’l Burhan (İkinci Analitikler), es-
Semâu’t-tabii (Teorik Fizik), Kitabü’n-Nefs (Psikoloji) ve el-İlahiyyat (Metafi-

4. Türker, a.g.m., s. 644.
5. Türker, a.g.m., s. 649.
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zik) adlı eserlerinde kapsamlı olarak telif etmiştir.6  

Onun metafizik konusundaki en büyük açılımı, metafiziğin sırf teolojiden 
ibaret olmayıp, gerçek anlamda bağımsız bir felsefî disiplin olduğunu ispatla-
mış olmasıdır. Anlaşıldığı üzere İbn Sînâ, Fârâbî’nin metafiziğin ‘ne’liğine dair 
düşüncelerini tam olarak kavramış gözükmektedir. Hatta İbn Sînâ’nın Aris-
toteles metafiziğini Fârâbî’nin Fi Agrazi’l-hâkim adlı eserini okuduktan sonra 
tam olarak kavradığına dair rivayetler vardır.7 Aristoteles metafiziğinin sadece 
tanrı biliminden (teolojiden) ibaret olmadığını, Fârâbî’nin Aristoteles’in eser-
lerinde Tanrı’ya dair çok az şey bulduğunu belirtmesi ile anladığını söylemek-
tedir. İlahiyyat adlı eserinin girişinde, Tanrı’nın metafiziğin konusu olmadığını, 
metafiziğin ancak onun varlığına delil getiren bir ilim olduğunu söyleyerek 
bu ilmin konusu ve amaçlarını ayırmıştır. Tanrı’nın varlığı metafiziğin konusu 
değildir derken metafiziğin araştırdığı problemler içerisinde Tanrı’nın varlığı 
yoktur demek istememiştir İbn Sînâ. Aksine bu problem ancak metafizik içeri-
sinde araştırılabilir fakat metafiziğin sırf Tanrı varlığını problem edindiğini söy-
lemek ise onu teolojiye indirgemek olacağından bunu doğru bulmaz. Çünkü 
metafizik en genel kavram olan varlığı konu edindiği için diğer cüz’î ilimlere 
nazaran küllî bir ilimdir. Bu da onun tüm varoluşa öncelikle ontolojik olarak 
baktığını göstermektedir. Dolayısıyla filozofa göre metafiziğin konusu Aristote-
les ve Fârâbî’de ki gibi “var olmak bakımından varlıktır”.8

İbn Sînâ felsefî ilimleri teorik ve pratik olmak üzere iki kısma ayırmıştır. 
Kendi ifadesiyle, “Teorik ilim, aklın bilfiil hale gelmesiyle nefsin teorik gücü-
nü yetkinleştirmeyi talep ettiğimiz ilimdir. Bu da kendi olmaklığı bakımından 
amellerimiz ve hallerimiz olmayan şeyler hakkındaki kavram ve önerme bil-
gisinin oluşmasına bağlıdır. Şu halde teorik ilimde ki gaye, bir amelin niteliği 
veya onun ilkesi olması bakımından bir amelin ilkesinin niteliği hakkında 
olmayan bir düşünce ve inancın oluşmasıdır. Pratik ilim ise kendileri ba-
kımından amellerimiz olan şeyler hakkında kavram ve önerme bilgisinin 
oluşmasıyla teorik gücü, dolaylı olarak da bu sayede pratik gücün ahlâkla 
yetkinleşmesinin talep edildiği ilimdir.9

6. Türker, Ömer, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu, İSAM Yay., 
İstanbul, 2010, s. 14.
7. Türker, a.g.m., s. 627.
8. Kutluer, İlhan, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İZ yay., İstanbul, 2013, s. 76.
9. İbn Sînâ, Metafizik I, Çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul, 2004, s. 2.
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Teorik ilimler de kendi içinde üç kısma ayrılır:10

Birinci kısım: Doğa ilimleridir. Mevcutları, düşünce ve varlıkta harekete 
konu olmaları ve türleri özelleşmiş maddelerle alakalarının bulunması ba-
kımından incelemeyi içerir.

İkinci kısım: Matematik ilimleridir. Mevcutları, varlıkta değil fakat zihin-
de maddeden ayrık olmaları bakımından incelemeyi içerir.

Üçüncü kısım: Metafiziktir. Mevcutları, hem varlıkta hem de zihinde 
(maddeden) ayrık olmaları bakımından incelemeyi içerir.

Buna göre metafizik, İbn Sînâ nazarında fiziksel ve matematiksel varlı-
ğın ve bu iki varlıkla ilişkili şeylerin ilk nedenlerinin incelendiği ilimdir. Ne-
denlerin nedeni olan Tanrı’da bu ilim içerisinde incelenmektedir.

Fi Aksami’l-Ulumi’l Akliyye adlı eserinde İbn Sînâ, içerdiği konular itibari 
ile ilimlerin en yükseği olarak gördüğü metafiziği beş temel araştırma ko-
nusuna ayırır:11

1. Temel ontolojik kavramlar

2. Bilimlerin ilkeleri: Temel metodoloji

3. Tanrı ve O’nun sıfatları: Teoloji

4. Ruhani cevherler

5. Gaye, nizam ve hikmet öğretisi: Teleoloji

İbn Sînâ tartıştığı metafizik meselelerde Aristoteles’ten ve Aristoteles’in 
metafiziğini anlamasına vesile olduğunu söylediği Fârâbi’den büyük oranda 
etkilenmiştir. O, bu felsefî düşüncelerden istifade etmenin yanı sıra, kendi 
inancı ve geleneğiyle uyumlu bir metafizik düşünce geliştirmiştir diyebiliriz. 
İbn Sînâ metafiziğinin kendisinden sonra gelen felâsife ve mütekellimûna 
olan etkisi ise geniş bir çalışma konusudur ve makalemizin muhtevasında 
bulunmamaktadır. Biz makalemizde konumuzu sınırlandırarak İbn Sînâ’nın 
metafizik problemlerine aşağıda ki başlıklar çerçevesinde değineceğiz.

A- İBN SÎNÂ METAFİZİĞİNDE ANA KAVRAMLAR

Varlık

10. İbn Sînâ, a.g.e., s. 2. 
11. Kutluer, a,g.e., s. 69-71.
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İbn Sînâ metafiziğinin temelinde varlık kavramı bulunmaktadır. Varlık 
kavramını merkezîleştirdiği ve bu denli önemli kıldığı için İbn Sînâ’ya “varlık 
filozofu” da denilmektedir. Türkçe de varlık olarak ifade edilen kelimenin 
Arapça karşılığı “vücud” ve “mevcuttur”. İbn Sînâ bu iki kelime arasında bir 
ayrım gözetmemiştir ve birinin yerine diğerini kullandığı olmuştur. Arapça 
v-c-d kökünden gelen bu kelime, bulmak, elde etmek, bir şeye sahip olmak 
anlamlarına gelmektedir.12 

İbn Sînâ’ya göre varlık kavramı başka bir kavramın içinde ifade edileme-
yecek kadar geniş ve genel bir kavramdır. Bu yüzden tanımlanması müm-
kün olmayan, dolayısıyla cinsi ve faslı bulunmayan bir kavramdır. Cinsinin 
ve faslının olmaması onun bileşik değil, basit olduğunu gösterir. İbn Sînâ bu 
kavram için insan zihni tarafından, hiçbir şeye muhtaç olmadan benimse-
nen bir kavramdır der.13 Buna göre cinsi ve faslı olmayan varlık kavramının 
tanımlanamaması onu insan zihninde a priori olarak bilinir kılmıştır.  İbn 
Sînâ’da varlık kavramı aynı zamanda “Zorunlu” ve “şey” kavramlarıyla da 
müradif olarak zikredilmektedir.

Varlık Türleri

İbn Sînâ metafiziğinde varlık kavramı üç türden meydana gelmektedir:14

Mutlak varlık: İbn Sînâ’da mutlak varlık zihinden sıyrılmış, hiçbir şarta ve 
kayda bağlı olmayan arı, saf varlıktır. Bu varlık ne ise o’dur, varlığın ta kendisidir. 
Mesela “insan insan olarak bir varlıktır” derken bir şart koşulmamıştır. Sadece 
insan olarak ele alınmış ve varlık olduğu söylenmiştir. Bu ise varlık sözcüğünün 
sadece kendisine bakılarak var olan varlık türüne işaret etmektedir.

Zihinde varlık: Zihinde varlık mantıkî varlık olup iki türlüdür; birincisi, dış 
dünyada gözle görülen varlıkların zihindeki algısıdır. Masa gibi. İkincisi, ob-
jeleri dışarıda bulunmayan, zihinde anlamlar ve kavramlar olarak bulunan 
varlıktır. Üçgen, cins, fasl gibi.

Ayanda varlık: Bu varlık türü ise gerçek varlıklara işaret etmektedir. Dış 
dünyada bulunan ve düşünmeye gerek kalmadan bilinen varlıktır. Ayanda 
varlık ancak dış dünyada fertlerinin bulunmasına bakılarak anlaşılabilir.

12. Atay, Hüseyin, İbn Sînâ’da Varlık Nazariyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2001, s. 26.
13. Kutluer, a,g.e., s. 89.
14. Atay, a.g.e., s. 7.
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Mahiyet

Mahiyet kavramı ilk olarak felâsifeden Kindî tarafından kullanılmıştır. 
“ma” ve “hüve” olarak iki kelimeden müteşekkil olan bu kavram; bir şeyin 
hakikatini, aslını ve özünde ne olduğunu anlamak ve öğrenmek için soru-
lan bir sorudur. Dolayısıyla bu soruya verilen cevap sorulan şeyin hakikatini 
ortaya koyacaktır.

İbn Sînâ’ya göre şeylerin mahiyetleri bazen şeylerin dış dünyadaki var-
lıklarında, bazen de düşüncede bulunur. Bu anlamda ona göre mahiyetin 
üç halinden söz edilir:15

Birincisi, mahiyetin, iki varlık seviyesinden herhangi birine ve bu varlık 
seviyelerinde kendisine ilişenlerine izafe edilmeksizin, kendi olmaklığı ba-
kımından değerlendirilmesidir.

İkincisi, mahiyetin dış dünyada bulunması bakımından değerlendirilme-
sidir. Bu durumda mahiyete, dış dünyadaki varlığına özgü arazlar ilişecektir.

Üçüncüsü ise mahiyetin tasavvurda olması bakımından değerlendirilmesi-
dir. Bu durumda mahiyete, onun zihindeki varlığına özgü vaz’etme, yükleme, 
yüklemedeki tümellik, tikellik, yüklemede ki zâtîlik ve arazîlik gibi arazlar ilişe-
cektir.

İnniyet

İnniyet kelimesinin kökeni ve hangi dilden olduğu konusunda ihtilaf ol-
duğu gibi okunuşu konusunda da farklı görüşler vardır. Fârâbî bu kelimenin 
şeddeli ‘inne’ den türediğini ve bir şeyin varlığının sübutuna, pekiştirilmiş 
olduğuna işaret ettiğini söylemiştir.16

İnniyet, varlık, vucüd, varlığın özü, varlığın hakikati gibi anlamlarda da 
kullanılmaktadır. İslam filozofları Tanrı’nın varlığı ile mahiyetinin bir olduğuna 
inandıkları için bazen Allah’ın mahiyeti yerine, O’nun inniyeti ya da zatı tabiri-
ni kullanmışlardır. Burada inniyet ve zat aynı anlama gelmektedir.

Teşkik

Teşkik kavramı ilk defa İbn Sînâ’nın Kategoriler kitabında sistemli ola-
rak kullanılmıştır. İbn Sînâ öncesinde Fârâbî’nin bu kavram yerine hem 

15. İbn Sînâ, Mantığa Giriş, Çev. Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul, 2013, s. 7-8.
16. Atay, a.g.e., s. 30.
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‘mutavassıt’ hem de ‘müşekkek’ kavramlarını kullandığı bilinmektedir. Söz-
lük anlamı şüphe etmek olan teşkik, şüphelendirmek ve tereddüde sevk 
etmek manalarına gelir. Teşkik; bir lafzın tanımı ve niteliğinde farklılık bu-
lunan varlıkları değişik derecelerde ifade etmek anlamında kullanılan bir 
mantık terimidir.17 İbn Sînâ Kategorilerde müşekkeki „Lafızdan anlaşılan 
anlam soyutlandığı takdirde bir olan, ama o lafızda ortak şeylerde bütün 
yönlerden bir ve benzer olmayana dereceli anlamdaş (müşekkek) denir“ 
şeklinde tanımlamıştır.18  Mantıkta bir lafzın çeşitli tikel varlıklar arasında 
ortak anlama farklı derecelerde delalet etmesi tevâtu terimiyle ifade edilir. 
Bu anlamda teşkik, tevâtunun karşıtı olup, bir lafzın, ortak genel bir durum 
için bireylerine farklı derecelerde vazedilmesidir.19 

Varlık, lafız olarak kendinde tek anlamlıdır ancak yüklendiği şeyler tek 
anlamlı olmayıp, dereceleri farklıdır. Yani İbn Sînâ felsefesinde Zorunlu var-
lığın birliği ve gerçekliğinden söz etmekle, mümkün varlığın birliği ve ger-
çekliğinden söz etmek aynı şey değildir. Çünkü onun felsefesinde bunların 
teşkikî anlamda kullanımı öngörülmüştür.

B- İBN SÎNÂ METAFİZİĞİNDE TEMEL MESELELER

Zorunlu ve Mümkün Varlık Ayrımı

İbn Sînâ için metafizik, konusu itibari ile ontolojik bir disiplindir. Ele al-
dığı konular açısından diğer ilimlere nazaran külli bir ilim olmasının sebebi, 
varlığı merkezinde taşıyor olmasıdır. İbn Sînâ, her ilimin amacı olduğu gibi 
‘var olmak bakımından varlığı’ konu edinen metafiziğin de amacının uhrevî 
saadetin gerektirdiği şekilde insanî nefsin kemâlini elde etmek olduğunu 
söyler.

İbn Sînâ varlık türlerinin yanı sıra varlığı, aklen Zorunlu varlık ve müm-
kün varlık şeklinde iki kısma ayırmıştır. Bu ayrım onun metafizik problemleri 
açıklarken kullandığı merkezî bir ayrımdır.

Zorunlu varlık: Varlığı kendinde Zorunlu olan varlıktır. Diğer tüm varlık-
lardan onların ilk kaynağı ve ilkesi olması bakımından ayrılır. Kendisinin va-
roluşunda bir sebebe ihtiyacı olmayan bu varlık, ilk sebeptir. Eğer başka bir 
varlığa ihtiyaç duymuş olsaydı kendisi ile Zorunlu olması mümkün olamaz-

17. Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Teşkik”, s. 567.
18. İbn Sînâ, Kategoriler,, Çev. Muhittin Macit, Litera Yay., İstanbul, 2010, s. 10.
19. Vural, Mehmet, İslam Felsefesi Sözlüğü, Elis Yay., Ankara, 2011, s. 569.
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dı. İşte bu varlık İbn Sînâ’da ‘Mutlak Yaratıcıya’ işaret etmektedir.20

Mümkün Varlık: Varlığı bir sebebe bağlı olarak vücud bulan varlıktır. Var 
olması bir sebebe bağlı olduğu için, varlık kazanması imkân dâhilindedir. 
Bu yüzden mümkün varlık olarak isimlendirilir. Dolayısıyla ontolojik anlam-
da bu varlığın varlığı ile yokluğu birbirine eşittir. İbn Sînâ mümkün varlığı 
şöyle ifade eder: “Zatı bakımında mümkün her varlığın varlığı ve yokluğu bir 
illete bağlıdır. Çünkü o, var olduğunda kendisi için yokluktan ayrılmış olarak 
varlık meydana gelmiştir; yok olduğunda ise kendisi için varlıktan ayrılmış 
olarak yokluk meydana gelmektedir.”21

Zorunlu Varlığın Özellikleri

Kendisiyle Zorunlu varlığın bir sebebi yoktur. Buna göre Zorunlu varlık 
İlk varlık olması nedeniyle “İlk sebep”tir. Kendisiyle süreklidir ve değişmez-
dir. Ontolojik anlamda da yegâne kadim varlık O’dur. Kendisinden başka 
hiçbir varlığa muhtaç olmaması da onun bir sebebi olmadığını, ancak ve 
ancak kendisi ile kaim olduğunu gösterir.22

Kendisiyle Zorunlu varlık birdir. Çünkü iki Zorunlu varlığın bulunması 
hiçbir şekilde mümkün değildir.23 Onun bir olması varlığından ayrı birde ma-
hiyetinin olmadığının göstergesidir. Mahiyet sahibi olanlara varlık, ondan 
feyezan eder. Onun mahiyetinin olmaması tanımlanamayacağı anlamına 
da gelmektedir. Bir şey tanımlanamıyorsa eğer onu cinsi ve faslı da yoktur. 
Cinssiz ve fasılsız bir varlık bileşik olamaz dolayısıyla basit bir varlıktır. Basit 
olan hiçbir varlık içinde çokluk barındırmaz.24  

Kendisiyle Zorunlu varlık yetkindir ve sırf iyiliktir. Onun yetkinliği, mutlak 
anlamda diğer tüm şeylerin üzerinde bir yetkinlik olarak anlaşılmalıdır. Do-
layısıyla O’nda ki yetkinlik ile başka varlıklarda ki yetkinliğin kıyas edilmesi 
mümkün değildir. Mümkün olan her şeye varlık veriyor olması onun yetkin 
olduğuna en büyük delildir. Bu anlamda kendisinde kesin bir mükemmellik 
barındırır. Sırf iyilik olmasına gelince, İbn Sînâ için var olmak iyi iken yok 
olmak iyi değildir. Her var olanın kendisine yöneldiği şey varlık ya da varlık-

20. Kutluer, a,g.e., s. 94-95.
21. İbn Sînâ, Metafizik I, s. 36.
22. Kaya, Mahmut, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik Yay., İstanbul, 2013, s. 309.
23. Kaya, a.g.e., s. 308.
24. Kutluer, a,g.e., s. 117-141.
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ta yetkindir. Bu ise onu iyi kılmaktadır. Buna göre kendisiyle Zorunlu varlık 
mutlak anlamda sırf iyiliktir. Sırf iyilik olması onun en üstün yetkinliğe sahip 
olduğunu gösterir ki O, asla yok olmayandır.25

Kendisiyle Zorunlu varlık sırf akıldır ve maddeden ayrıdır. Maddeden 
ayrı olmasıyla sırf akıl olması birbiriyle bağlantılı olarak aynı anlamları içerir. 
Zorunlu varlık kendisini akleder. Bu anlamda kendisini akletmesi yönün-
den, hem âkil hem de makuldür.

Zorunlu varlık değişmeyen bilgisi ile değişenlerin bilgisine sahiptir. Onun 
akletmesi zamanda bir akletme olmadığından bilgisi üstün ve aşkındır. Ak-
ledişi ise mutlak bir süreklilik içinde zamanın ötesindedir. Dolayısıyla Zo-
runlu varlık, her şeyi küllî bir şekilde akletmektedir. Hiçbir şey O’nun bilgisi 
dışında kalamaz. Akletmeye kendisinden başlayan Zorunlu varlık, doğası 
gereği başkasını da bilme durumunda bulunur. Kendisi değişmediği gibi 
ilmi de değişmez bir bütündür.

Varlık-Mahiyet Ayrımı

İbn Sînâ ortaya koyduğu Zorunlu ve mümkün varlık ayrımını, varlık ve 
mahiyet ayrımıyla desteklemektedir. Varlık-mahiyet ayrımı felâsife ve müte-
kellimun arasında hararetli olarak tartışılan en önemli meselelerden biridir.

İbn Sînâ varlığın ve mahiyetin iki farklı kavram olduğunu söylemiştir. 
Ona göre, zihnî bir varlık olan mahiyet, dış dünyadaki nesneleri göstere-
bilmek için bir varlığa muhtaçtır. Bu durumda varlığın, mahiyete sonradan 
katılması gerekmektedir. Yani varlık mahiyetin bir arazı konumundadır. Zirâ 
mahiyet sadece bir varlığın varoluş imkânına işaret etmektedir. Varlığın 
mahiyete katılmadığı durumda ise yokluk meydana gelir ve buda ancak 
mümkün varlıklar için geçerlidir.26 O halde dış dünyada varlıkların mahi-
yetleri düşünüldüğü zaman onlara varlığın ilişip ilişmemesi bir Zorunluluk 
gerektirmediğinden, varlıkları ve yoklukları birbirine eşit olacaktır. İbn Sînâ 
bunu üçgen örneği ile açıklar; bir üçgenin mahiyeti yüzey ve çizgileri olarak 
kabul edilebilir. Varlığı ise bu nedenlerden hariç olan fâil sebeple alakalıdır. 
Dolayısıyla üçgeni zihnimizde yüzeyi ve çizgileri olan bir şey olarak anlama-
mız, onun dış dünyada varlık kazandığı anlamına gelmez. Çünkü mahiyet ile 

25. Kutluer, a,g.e., s. 141-149.
26. Alper, Ömer Mahir, “İbn Sînâ ve İbn Sînâ Okulu”, M. Cüneyt Kaya (ed.), İslam 
Felsefesi Tarih ve Problemler, İsam Yay., İstanbul, 2013, s. 270.
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varlığın sebepleri birbirinden farklıdır.27

Varlık ve mahiyet ayrımıyla İbn Sînâ, mümkün varlıkların ontolojik ger-
çekliklerinden ayrı olarak birde kavramsal gerçeklikleri olduğunu göster-
mek istemiştir.  Mümkün varlıkların mahiyeti bir sebep vesilesi ile var ol-
maktadır. Daha sonra varlık ona gelip katılacaktır. Burada mahiyetin bir 
sebebe muhtaç olması durumu, Zorunlu varlık için söz konusu olmadığı için 
İbn Sînâ, Zorunlu varlığın varlık ve mahiyet ayrımının olmadığını söylemek-
tedir. Zirâ onun mahiyeti ve varlığı birbirinden ayrı değil, bir bütündür. Eğer 
hem Zorunlunun hem de mümkünün mahiyeti olduğu kabul edilseydi bu 
teselsüle yol açacaktı. Mahiyet için aranan sebebin bir sonu olmalıydı ve o 
son sebep Zorunlu varlıktı. Bu yüzden sebepsiz olan Zorunlu varlık, sebebi 
olan mümkünler gibi varlığından ayrı bir mahiyet taşımaz.

Cevher ve Araz Anlayışı

İbn Sînâ metafiziğinde varlık açısından önemli olan bir diğer kavram 
çifti de cevher ve arazdır. Cevheri, varlık bakımından bir konuya (mevzû’) 
dayanmayan şey olarak tanımlamaktadır.  Arazı ise; bir mevzuda bulunan 
ve cevherin dış dünyadaki varlığı veya hakikati olup zihindeki yansımasıdır 
şeklinde açıklar. Arazın bir mevzuda bulunması kendi başına var olamaya-
cağını gösterir. Varolmak için başkasının varlığına muhtaçtır. Muhtaç oldu-
ğu varlık ise cevherdir. Cevher bir mevzuda bulunmadığı için araza sebep 
olmaktadır. Dolayısıyla cevherler varlık bakımından arazlardan önce var ol-
maktadırlar.28 Yani araz, kendi kendine kaim olamayan ancak bir cevherde 
bulunabilendir, diyebiliriz.

İbn Sînâ cevheri, cismi bulunan ve cismi bulunmayan olarak ikiye ayırmış-
tır. Derinlik, uzunluk ve genişlik gibi özellikleri olan cevherler cismi bulunan 
cevherlerdir. Cismi bulunmayan cevherleri ise cisimle kısmen ilgisi bulunan 
‘nefs’ ve cisimle hiçbir ilgisi olmayan ‘akıl’ olmak üzere ikiye ayırır.29

Zorunlu varlığın en önemli niteliği her bakımdan bir olması ise çokluk 
ancak mümkün varlıklar için geçerlidir. Mümkün varlık, cevher ve araz ola-

27. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, Çev. Muhittin Macit-Ali Durusoy-Ekrem Demirli, 
Litera Yay., İstanbul, 2013, s. 126.
28. Durusoy, Ali, İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri, İfav Yay., İstanbul, 2012, s. 91.
29. Kaya, Mustafa, İbn Sînâ’nın Metafizik Kuramı, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale 
Üniversitesi, 2007, s. 35.
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rak iki kısma ayrılır. İbn Sînâ mümkünlerdeki cevherin mahiyeti olduğunu 
kabul eder. Mahiyeti olmayan şeye cevher denmeyeceğini söyler. Mahiyet-
siz cevher olamayacağına göre, mahiyeti olmayan Zorunlu varlıkta cevher 
değildir.

Madde ve Sûret Anlayışı

İbn Sînâ cisimlerin madde (bazen heyûla demektedir) ve sûretten mey-
dana geldiğini söylemektedir. Cismi olan bir madde, sûretten ayrı olarak 
varolamaz. Buna göre cisim, madde ve sûretten müteşekkildir.

İbn Sînâ heyulâyı içinde terkip bulunmayan kendisi mahal olan cevher ola-
rak tanımlar. Bu cevherlik cisimdeki cevherliktir. Heyulâ kabul etmeye hazır 
olduğu cismani sûreti alarak bilfiil olur. Kabul etme durumunda iken kuvve ha-
lindedir. Sûreti kabul ederek bir hüviyet ve belirlilik kazanmıştır. Mesela bir taş 
herhangi bir maddedir yani heyulâdır. Bu taşa Aristoteles sûreti verilerek hüvi-
yet kazandırılmakta ve bu taş birinin heykeli olmaktadır. Dolayısıyla maddeye 
yani cisimdeki cevhere hüviyet kazandıran şey sûrettir, diyebiliyoruz.

İbn Sînâ’ya göre madde ile sûret birbirlerine muhtaçtırlar. Madde ol-
madan sûret anlamsızken, sûret olmadan da madde gerçeklik kazanama-
maktadır. Dolabın odun hali madde(heyula) iken dolap şekli sûrettir. Odun, 
sûret olmadan gerçeklik kazanamayacaktır. Dolayısı ile sûret maddeden 
önce olmalıdır. 30 Sudur teorisi bağlamında ise madde ve sûret faal akıldan 
türemişlerdir.

Allah’ın Varlığının Delillendirilmesi

İbn Sînâ Allah’ın varlığını, şu üç delille temellendirerek ispatlama yoluna 
gitmiştir:31

Ontolojik Delil: Bu delili felsefe literatüründe ilk defa Hristiyan ilahiyatçı 
Anselmus kullanmıştır. Anselm’e göre zihnimizde “daha büyüğü düşünüle-
meyen” düşüncesi vardır. Daha büyüğü düşünülemeyen o şey ise Tanrı’dır.

İbn Sînâ bu delile iki açıdan yaklaşmaktadır. Birincisi, varlığın Zorunlu ve 
mümkün olarak ayrımı ve Zorunlunun sıfatları açısından. Buna göre, Zorun-
lu varlık tanımsız olarak zihnimizde a priori olarak vardır ve Tanrı ispatsız 
olarak sırf varlığıyla bilinebilir. İkincisi, varlık fikrinin analizinin ele alınması 

30. Kaya, a.g.e., s. 37-39.
31. Kaya, a.g.e., s. 42-47.
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açısından. Buna göre ise salt olarak varlığı düşünmek, Tanrı’ya ulaşmak 
için kâfidir.

İmkân ve Sebep Delili: Mümkün olan şeylerin varlıkları ile yokluklarının 
birbirine eşit olduğu fikrinin İbn Sînâ’ya ait olduğunu söylemiştik. Mümkün 
varlık her iki durumda da kendisinden başka bir şeye muhtaçtır. Bu sebep 
mümkün olan bir sebepse onunda bir sebebe ihtiyacı olacaktır. Bu böyle 
sonsuza kadar devam edemeyeceği için bir sebepte durmak gerekmekte-
dir. Bu sebebin ise kendisinden başka bir sebebe muhtaç olmaması gere-
kir. Sebepsiz olan tek varlık ise Zorunlu varlık olan Tanrı’dır.

Nizam ve Gaye Delili: Âlem belli bir düzene göre işlemektedir. Âlemde 
ki tüm oluş ve bozuluşlar bu düzen sayesinde meydana gelmektedir. Bu 
mükemmelliği ve kusursuz düzeni meydana getiren bir yaratıcının olması 
gerekmektedir. Bu bakış bir Tanrının varlığına işaret etmektedir.

 C- ALLAH-ÂLEM İLİŞKİSİ

Âlemin Ezeliliği Problemi

Âlemin ezeliliği meselesi, Allah-Âlem ilişkisi bağlamında filozoflar ve ke-
lamcılar arasında tartışılan önemli konulardan biridir. Kelamcılar âlemin 
hâdis olduğunu savunurken, meşşâî filozofların çoğu âlemin ezelî olduğunu 
iddia etmişlerdir.

İbn Sînâ da âlemin hâdis olma fikrinin bazı problemlere sebep olduğunu 
söylemiş ve ezelî olduğu fikrini şu durumlara dayanarak savunmuştur:

İlk olarak Allah’ın zâtı ve sıfatları ile sebeplilik meselesi çerçevesinde bir 
delil öne sürmüştür. İbn Sînâ’ya göre ezeli olan varlıktan ancak ezeli olan 
‘şey’ sudur etmelidir. Eğer âlem hâdis olsaydı yani âlemden öncesi yokluk 
olsaydı, Allah’ın bu yokluktaki fiilinin ‘ne’ olduğu problemi doğacaktı. Bir fiil-
de bulunmuyor olması durumu ise ilahlık vasfına aykırı düşecek ve O’nu pa-
sif kılacaktı. Buna göre âlem ezelî olandan ezelî olarak sudur etmiştir. Aynı 
zamanda âlemin hâdis olarak belli bir zaman diliminde yaratılmış olması 
da Allah’ın kudret ve irade sıfatına uygun bir hal değildir. Şayet âlem belli 
bir zaman diliminde yaratılmıştır dersek akla şu soru gelir: Âlemin belli bir 
zaman diliminde yaratılmasını gerekli kılan ve bu yönde ilahi iradeyi etkile-
yen daha üstün bir irade mi vardır? Akla gelen bu soru Tanrı’nın ilahlık vasfı 
ile bağdaşmadığı için İbn Sînâ bunu da reddeder. Böyle bir durumun söz 
konusu olması için âlemi yaratmadan önceki iradesi ile yarattıktan sonraki 
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iradesi arasında bir fark olmalıdır. Hâlbuki Allah’ın zatında bir değişme ol-
ması düşünülemez. Değişim sadece mümkün varlıklar için geçerlidir. Buna 
göre İbn Sînâ zatında ve sıfatlarında bir değişimin olması mümkün olmayan 
ve sürekli fâil olan Tanrı’nın yarattığı âlemin, hâdis değil ezelî olduğuna ka-
naat getirmiştir.32

İkinci olarak İbn Sînâ zamanın ezeliliğinden hareketle âlemin ezeliliğini 
ispata çalışmıştır. Zaman ile âlem arasında kurduğu bu ilişki de Aristoteles’in 
zaman hakkındaki görüşlerinden etkilenmiştir. Allah tüm mümkünlerin se-
bebi olduğuna göre mümkün olan âlemde sebeplidir. Bu anlamda İbn Sînâ 
Allah ile âlem arasındaki ilişkinin zat bakımından bir öncelik sonralık içerse 
de, zaman bakımından bir birlikteliği barındırdığını söylemiştir. Bu delil için 
meşşâîler şöyle bir varsayım öne sürmüşlerdir: Birbirinden farklı zaman-
larda Allah’ın üç âlem yarattığını düşünelim. Yaratıldıkları andan itibaren 
birinci âlem bin iki yüz, ikinci âlem bin yüz yaşadığımız âlem ise bin dönüş 
yapmış olsun. Bu üç âlem arasında bir nicelik farkı bulunmaktadır. Bu du-
rumda bu nicelik farkını ölçen zamanın ve âlemin ezeli olduğu kendiliğin-
den ispatlanmış olacaktır. Zamandan hareketle âlemin ezeliliği şartlı bir 
kıyas aracılığıyla dile getirilmiştir:33

 Allah ve âlemin her ikisi birden ya ezelî ya da hâdistir.

 Allah’ın hâdis bir varlık olması mümkün değildir.

 O halde Allah ve âlemin her ikisi birden ezelîdir.

Üçüncü olarak da İbn Sînâ, imkân kavramı bağlamında âlemin eze-
li olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Buna göre bir şey var olmadan önce 
ya Zorunlu ya mümkün ya da imkânsızdır. İmkânsızın varolması mümkün 
değildir. Zorunlu varlık ise tek olan Tanrı’dır. Bunun dışındaki her şey yani 
âlem mümkündür. İbn Sînâ bu imkân durumunun bir başlangıcı olmadığı-
nı söylemektedir. Bir başlangıcının olması demek mümkün olmadan önce 
yok olduğu anlamına gelecektir. Fakat yok olanın imkân durumuna gelmesi 
başka bir imkânı gerekli kılacağından imkânsızdır. İmkân kavramı ezelî ol-
duğundan dolayı mümkün olan âlem de ezelde var olmuştur.34

Bu delillerden anlaşıldığı üzere İbn Sînâ Allah-âlem ilişkisi bağla-

32. Toktaş, Fatih, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, İstanbul, 2013, s. 107-108.
33 Toktaş, a.g.e., s. 114-115.
34 Toktaş, a.g.e., s. 119-120.
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mında âlemin ezeliliğini savunurken, İslam’ın yoktan yaratılış görüşü ile 
Aristoteles’in ezelî âlem düşüncesini birleştirmiş ve Allah’ın ezelde yarat-
tığını savunmuştur. Onun bu görüşüne başta Gazzâlî olmak üzere birçok 
kelamcıdan reddiye gelmiştir.35

Sudur Teorisi

Fârâbi ve sonraki meşşâî filozoflar Allah-âlem ilişkisini sudur teorisi ile 
açıklamaya çalışmışlardır.  Kozmik akıllar teorisi olarak da bilinen bu sistem 
İbn Sînâ tarafından da benimsenmiştir. Allah’ın birliğine aykırı düşmeden, 
ondan gayrı var olan bu çokluğun ‘bir’ olandan nasıl çıktığını açıklamak 
için sudur sistemini kullanmış ve “Birden yalnız bir çıkar” ilkesi temelinde 
aracılar vasıtası ile bir olandan meydana gelen çokluk âlemini izah etmiştir. 
Bu ilkeye göre başlangıçta Tanrı, tek bir fiil olan ‘kendi zatını bilme’ fiiliyle 
âlemin kendisinden çıkmasına sebep olmuştur. Tanrı’nın kendini Zorunlu 
olarak bilmesi, varlığın O’ndan taşmasını Zorunlu kılmıştır. Burada Tanrı’nın 
kendini bilmesi fiili ‘yaratma’ anlamına gelmektedir.36

Tanrı’nın kendi zatını bilmesiyle ilk yaratma meydana gelmiştir ve 
Tanrı’dan İlk Akıl sudur etmiştir. Bu akıl tıpkı Tanrı gibi maddeden bağımsız 
basit bir varlıktır. İlk akıl bir olmakla birlikte özünde Tanrı’dan farklı ola-
rak çokluk barındırmaktadır. Yani Tanrı’ya nispetle Zorunlu fakat özünde 
mümkün bir varlıktır. Onun özündeki bu farklılık çoğalmanın meydana gel-
mesi için bir sebeptir. İlk aklın Tanrı’yı düşünmesinden ikinci akıl, kendisi-
nin mümkünlüğünü düşünmesinden de atlas feleği ve onun nefsi sudur 
etmiştir. Bu şekilde her bir akıldan başka bir akıl ve gök küresi ile onun 
nefsi sudur etmiş ve Batlamyus sistemindeki dokuz felek (gök küresi) ta-
mamlanmıştır.37

Bu akılların meydana geldiği âlem, ay üstü âlem olduğu için kutsal sa-
yılmıştır. Bilhassa onuncu akıl olan Faal Aklın vahiy meleği olan Cebrail’e 
tekabül ettiği söylenmiştir. Ay üstü âlemdeki bu canlı akıllar ay altı âlemde 
ki organik ve inorganik maddelerin var olmalarına sebep teşkil etmişler-
dir. Faal akıl ve gök cisimlerinin etkisiyle ay altı âlemin ilkesi kabul edilen 
heyûla ve ondan da dört unsur; böylece hiyerarşik bir düzen içinde maden-

35. Toktaş, a.g.e., s. 107-129.
36 Atay, Hüseyin, Farabi ve İbn Sînâ’da Yaratma, A.Ü.İ.F.Y., Ankara, 1974, s. 119.
37. Toktaş, a.g.e., s. 129-131.
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ler, bitkiler, hayvanlar ve son olarak insanlar meydana gelmiştir.38

 İbn Sînâ tarafından Zorunlu varlık ile mümkün varlıklar arasında ki Zo-
runlu ilişkinin açıklanması için benimsenen ve kullanılan sudur teorisine 
yine başta Gazzâlî olmak üzere kelamcılar vechesinden önemli eleştiriler 
yöneltilmiştir.39 Meşşâî filozoflardaki bu yanlış anlayışın temelinde onların 
nedensellik konusundaki problemli yaklaşımlarının yattığı düşünülmekte-
dir.

Yaratılış

Allah’ın kendini bilmesi ile yaratmanın meydana geldiğini söylemişti İbn 
Sînâ. Bu anlamda bilmek, ‘yaratma’ anlamı taşımaktaydı. Yaratmayla ilgili 
farklı olarak İbn Sînâ şu kavramları kullanmaktadır:

Halk: İbn Sînâ bu kelimenin iki anlamından söz eder. İlki, Kur’an’da kul-
lanılan yoktan yaratma anlamındaki ‘halk’tır. İkincisi, madde ve şekilden 
meydana gelmiş olan ve kuvve halinde bulunan bir şeye varlık kazandırma 
anlamındaki ‘halk’tır.40

İbda’: İbn Sînâ’ya göre ibda’ “bir şeyden başkası için yalnızca onunla 
ilgili olan varlığın madde, alet veya zaman gibi aracılar olmadan oluşma-
sıdır.” Bu kelime halk kelimesinden farklı olarak, yoktan yaratmaya işaret 
etmektedir. İbn Sînâ hem madde hem de sûret olmak üzere varlığın iki un-
surunun yaratılmasının ibda’ olduğuna işaret eder. Bakara suresi 117. ayet-
teki yaratma da bu türden bir yaratmadır.41

Hudus veya İhdas: Hudus İbn Sînâ’da zamanda olan ve zamanda olma-
yan olarak iki türlüdür. Zamanda olmayan hudus, herhangi bir zamanda 
değil de bütün zaman ve süre boyunca var olmadır. Zamanda olan hudus 
ise varlık kazanmanın zaman içinde cereyan ettiği türden bir yaratmadır.42

Tekvin: Bu kavram ise İbn Sînâ’da bir şeyden maddi bir varlığın meyda-
na gelmesi anlamında kullanılmaktadır.43

38. Toktaş, a.g.e., s. 132.
39. Toktaş, a.g.e., s. 133-140.
40. Altıntaş, H., İbn Sînâ Metafiziği, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2002, s. 101.
41. Kaya, a.g.e., s. 61.
42. Kaya, a.g.e., s. 62.
43. Altıntaş, a.g.e., s. 102.
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Yoktan yaratma ile alakalı olarak irade ve kudret kavramlarına da de-
ğinir İbn Sînâ. Yoktan yaratmak iradeyle olmaktadır fakat sudur teorisine 
baktığımızda bir Zorunluluk söz konusudur. İbn Sînâ bu zorunluluğun sevgi 
ve rıza dâhilin de olduğunu söyleyerek açıklar. Zorunlu varlık, aşk yani sevgi 
olduğu için hem seven hem sevilendir der. Dolayısıyla varlıkların kendisin-
den sudur etmesine razı olmuştur. Aksi takdirde sudurun gerçekleşmesi 
imkân dâhilinde değildir.44

Sebepler Teorisi

İbn Sînâ, metafiziğinde sebep kelimesinin yerine illet kavramını kullan-
maktadır. Ona göre illet “kendisi bilfiil olup, başkasına da bilfiil varlık veren; 
fakat kendi varlığını, varlık verdiği şeye borçlu olmayan şeydir”.45 Aristoteles 
gibi o da dört sebepten bahseder:

Maddî sebep: İbn Sînâ maddi sebebi “kendisinde bir şeyin kuvve ha-
linde bulunduğu”46 sebep olarak tanımlar. Yani herhangi bir şeyi alabilme 
kabiliyeti ve sûret ile bifiil hale gelme durumudur. Mesela, yazıya kıyasla 
levhanın durumu gibidir. Yazı ona gelmeden bilkuvve madde halindeyken, 
yazıyla bilfiil madde olur. Bu kabul ediş, kendinde bir değişiklik olmaksızın 
ve sahip olduğu şey ortadan kalkmaksızın kabule istidatlı olmasıdır. İbn 
Sînâ maddenin, bir başkası tarafından ona sûret verilmesiyle bilfiil hale gel-
diğine işaret eder.

Surî sebep: İbn Sînâ surî sebebi “bir şeyin varlığının parçası olan ve o 
şeyi bilfiil o şey yapan şey” olarak tanımlamıştır.47 Maddî sebepte bahsedil-
diği üzere, surî sebep ile maddî sebep birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Sûret, 
fiil yapma yetisine sahip olan her bilfiil anlama denir. Maddeye katılmasıyla 
onu da kendisiyle bilfiil hale getirir. Kısaca bu iki sebep birbirinin tamamla-
yıcı unsurlarıdır. Madde sûrete malzeme olmakta, sûrette belirsiz haldeki 
maddeye hüviyet kazandırmaktadır.

Fâil sebep: Bu sebebi “Kendi zatından farklı bir varlık veren şey”48 ola-
rak tanımlıyor İbn Sînâ. Yani kendi zatından ayrı olan şeylere varlık veren se-

44. Kaya, a.g.e., s. 63.
45. İbn Sînâ, Metafizik I, s. 83.
46. İbn Sînâ, Metafizik II, Çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul, 2013, s. 1.
47. İbn Sînâ, Metafizik II, a.g.e., s. 1.
48. İbn Sînâ, Metafizik II, a.g.e., s. 1.
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beptir. Surî sebep maddeye şekil verme anlamında onu fiiliyata geçirirken, 
maddeye sûreti veren fâil sebeptir. Buna göre fâil sebep, hem maddeden 
hem de sûretten üstün olarak her ikisinin de sebebi olmaktadır.

Gâî sebep: Fâili fiile sevkeden ve fâil sebepten de üstün olan sebeptir. 
Gâî sebep hem diğer sebeplerden önce bulunmakta hem de sebeplere se-
bep olmalarını sağlamaktadır.  Bilhassa fâili işe sevk eden, ona bilfiil işlerlik 
kazandıran sebeptir. İbn Sînâ maddî ve surî sebebi daha çok fizikte (doğa 
bilimlerinde) kullanırken, fâil ve gâî sebebi metafizikte kullanmaktadır.49

SONUÇ

İbn Sînâ’nın felsefî sisteminde merkezî bir konumda olan metafizik ku-
ramının özünde ontolojik problemler barındırdığı görülmektedir. ‘Var olmak 
bakımından varlığı’ ele alırken başta Aristoteles olmak üzere Fârâbî’den de 
büyük oranda etkilendiği inkâr edilemez. Fakat onlardan aldığı bu birikimi, 
kendi özgün üslup, yöntem ve odaklandığı önemli kavramlarla daha da ge-
liştirmiş ve bu alanda otorite olabilmeyi başarmıştır, diyebiliriz.

İbn Sînâ, metafiziğinin temelinde yer alan ‘varlık’ kavramı için insan zih-
ninde a priori olarak bulunmaktadır, der ve varlığı Zorunlu ve mümkün ola-
rak iki mertebeye ayırır. Tüm mümkünlere sebep olan Zorunlu varlık, mutlak 
anlamda ‘Bir’ olan Tanrı’dır. Buna göre ontolojik açıdan varlıkların en üstünü 
ve özellikleri bakımından en kusursuzu olarak, Zorunlu varlığı göstermiştir. 
Varolan her şey bu varlığa nispetle var oluşlarında bir sebebe muhtaçtır. Zo-
runlu varlığın yokluğu zihnî olarak da düşünülemezken, mümkün varlıkların 
yok oluşu imkân dâhilindedir. Bu sebeple İbn Sînâ’ya göre mümkün varlıkla-
rın, varlık sahasına çıkmaları ile yok olmaları birbirine eşittir.

Bu iki varlık türünün en önemli farklılıkları ise, özlerinde bir mahiyet ba-
rındırıp, barındırmamalarıdır. İbn Sînâ, Zorunlu varlığın kendi varlığı dışında 
birde mahiyeti olduğu fikrini yol açtığı problemler sebebiyle reddetmiştir. 
Çünkü bir varlığın mahiyete sahip olması demek, onun bir sebebe bağlı 
olması demektir. Bu anlamda mümkün varlıkların, varlıklarından ayrı olarak 
birde mahiyetleri olduğunu söylerken, Zorunlu varlık için bunun imkânsız 
olduğunu söylemiştir.

İbn Sînâ’nın metafizik bağlamda varlığı temel alarak incelediği diğer 

49. Kaya, a.g.e., s. 66-67.
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problemler yanında birde Allah ile âlemin ilişkisine getirdiği sistemli ve öz-
gün açıklamaları vardır. Âlemin ezelî olduğu fikrini kelamcılara karşı sudur 
teorisiyle İslam’da ki yaratılışa ters düşmeden uygun bir şekilde savunmuş-
tur. Sudur ona göre, Zorunlu varlıktan mümkün varlıklara doğru akan dü-
zenli ve kurallı bir var olma sürecidir. Ay üstü ve ay altı âlemin oluşum ev-
resi, varlıklardaki sebepler teorisiyle bu şekilde açıklığa kavuşturulmuştur.
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Gürkan KARABABA

Sayın Öztürk’ tebliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Son konuşmacımız 
da konuşmasını tamamladığından dolayı oturumumuzun ilk kısmını böyle-
likle kapatmış bulunmaktayız. Şimdi ikinci kısım olan müzakere kısmına 
geçmek istiyorum. İlk üç tebliğcimizi müzakere etmek üzere Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Araş-
tırma Görevlisi Sayın İmran Annadinç’i buraya davet ediyorum.



Ar. Gör. İmran ANNADİNÇ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Din Eğitimi Anabilim Dalı

Saygıdeğer hocalarım Kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlar hepinize 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum ve İlamer yönetimine, emeği geçen tüm ho-
calarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ben üç arkadaşı-
mızın tebliği hakkında yorum yapacağım.

İlk konuşmacımız Canan Teke’ydi. Din sosyolojisi Dinler Tarihi ilişkisi bağla-
mında yeni dini hareketler hakkında bize bilgiler verdi. Aslında arkadaşımız Ca-
nan hanımda ben şunu gördüm. Metninde şunu gördüm. En fazla metodolojik 
kaygı Canan Hanımdaydı. Amacını, yöntemini, konusunu çok güzel bir şekilde 
izah etmiş fakat yöntemle alakalı sanki bana bu çalışma daha çok nitel bir 
araştırmadan ziyade bilgileri aramışsınız gibi geldi. Konuşmanızın başında ge-
nel anlamda dinleri iki kısma ayırdınız. Bunların bir tanesinin kurumsal dinler, 
ikincisinin yeni dini hareketler olduğunu ifade ettiniz. Kurumsal dinlerden ne 
kastettiğinizi çok güzel bir şekilde izah ettiniz fakat yeni dini hareketlere girişte 
biraz izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dini grubun geçirdiği aşa-
maları ifade etmeden önce bu kavramın bize neleri çağrıştırdığını başta duya-
bilseydik güzel olurdu. Dini grubun geçirdiği aşamalar önemlidir. Din sosyolojisi 
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alanında karizmatik lider kavramı önemli bir kavramdır. Burası biraz eksik kaldı 
sanırım. Dini grupların geçirdiği aşamalardan birincisi zühd ve takvayı önermiş 
dini gruplar ikincisi manevi kardeşlik grupları üçüncüsü tarikat dördüncüsü 
mezhep ve beşincisi de dindir. Şimdi aslında bir grubun ortaya çıkması tarikat 
aşamasından sonra cereyan ediyor. Tarikattan sonra da mezhep aşaması ge-
liyor. Mezhepten kalsanız neydi bu da sanırım biraz havada kaldı. Daha sonra 
din aşaması ile ilgili açıklamalarında şöyle bir ifade yer alıyor. Çalışmamız çer-
çevesinde dini hareketler bu aşamadaki gruplardır şeklinde ifadeniz var. Zaten 
bir gruba yeni dini hareket diyebilmemiz için, bu sınıfa dahil edebilmemiz için 
tüm bu aşamaları zaten geçirmiş olması gerekiyor. Yani verdiğiniz örnekler bu 
minval üzerine zaten. Böyle bir tekrar hatırlatma fazladan diyebilirim. Yeni dini 
hareketler kavramını izah ederken kült karamı üzerinde duruyorsunuz. Bu ol-
dukça önemli bir kavram. Akademisyenler bu kavramı çok kullanmak istemi-
yorlar. Çünkü kült kavramında aşağılayıcı bir yaklaşım söz konusu. İnsanların 
yeni dini hareketlere yönelme sebeplerini çok güzel izah ettiniz. Bu konuda 
da dinler tarihi alanından faydalanmamız gerektiğini söylüyorsunuz bu da çok 
önemliydi. Son kısımda yeni dini hareketlerden örnekler veriyorsunuz. Onlar 
da oldukça güzel ve isabetliydi. Yeni dini hareketlerin sevretik ve egretik özel-
likleri söz konusu. Dinler tarihi bağlamında konuyu ele alırsak eğer sevretik ve 
egretik özelliklerine vurgu yapılırsa daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ben 
teşekkür ediyorum çalışmanız da sunumunuz da çok güzeldi.

İkinci tebliğ Zemzem İnan’ın sunumu. İslam dünyasında Yahudi dininde-
ki kadın konusunu ele alan çalışmalarda genellikle olumsuz bir tavır sergi-
lendiğini görüyoruz. Bu durumun sadece İslam âlimlerinin yaptığı araştırma-
larda değil aslında Yahudilerin kendi yaptıkları araştırmalarda da görüyoruz. 
Aslanda Yahudilerde kadın algısını etkileyen etkenler sadece Tevrat ve kut-
sal kitaplarla sınırlı değil. Yahudi geleneğinde de eski Mezopotamya’dan, 
İran’dan, Hitit’ten, eski mısırdan, yunandan ve Roma’dan izler söz konusu. 
Konunun özet kısmında Yahudilikte kadın konusu ön plana çıkmış ve ka-
dına karşı olumsuz söylemlere ve menfi yaklaşımlara kaynakça oluşturan 
delillerin İslam’a iz düşümleri hakkında konuyu sınırlandıracağınızı gör-
düm. Fakat bu sınırlandırmayı başlıkta da yapabilirsek güzel olurdu. Konu 
aslında çok geniş bir konu ve güzel bir şekilde özetlediğinizi görüyorum. 
Çalışmanızda dikkatimi çeken hususlar şunlar oldu. Mesela Tevrat’tan eski 
ahitten tek dinle ilgili pasajlara yer veriyorsunuz sunumunuzda. Bu pasajla-
ra aslına ulaşmak önemli diye düşünüyorum. Kaynağın orijinaline ulaşmak 
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ikinci elden kaynak göstermekten daha iyi olabilir diye düşünüyorum.  Yine 
İslam’la ilgili hadislerde zikrediyorsunuz. Yine hadislerde de kaynağa ulaş-
mak önemli. Dikkatimi çeken diğer bir husus yine İslami kaynaklarda yara-
tılış konusunu ele alırken Havva adı zikredilmediğinden Âdemin eşi olarak 
zikredildiğinden bahsettiniz. Bu Kur’an’ın neresinde geçiyor buna dair atıf 
yapılırsa daha iyi olurdu.

Tevhide Şehir Ceren’in konusuna geçiyorum. Mezhepler tarihi ile din 
sosyoloji arasında oldukça önemli bir ilişki söz konusu fakat mezhepler ta-
rihini merkeze koymuşsunuz. Din sosyolojisini mezhepler tarihine ne gibi 
katıkları olabilir bu tarz bir vurgu söz konusu sunumunuzda. Şimdi aslına 
baktığımız zaman ise sanki karşılıklı olarak nasıl etkilediklerini göreceği-
mizi algıladım. Ancak tek yönlü bir vurgu oldu sunumda. Din sosyolojisinin 
konularını, yöntemini İslam mezhepleri başta olmak üzere birçok İslami 
ilimlere katkıda bulunuyor. Bundan bahsettiniz bu da oldukça önemliydi. 
Din sosyolojisi bilimi hakkında açıklama yaparken sosyal problemler teori-
sinden bahsediyorsunuz. Burada sosyal problemler teorisi biraz daha açık-
lanabilirdi diye düşünüyorum. Yani mezheplerden örnekler verilerek izah 
edilebilirse güzel olurdu. Mezheplerin ortaya çıkmasında birçok etken var. 
Mekân, coğrafya, sürekli değişen ve gelişen dünya, farklı din ve kültürden 
insanların görüşleri ve etkileşimde bulunmaları bunlar arasında. Bir de bu-
raya din sosyolojisinin verilerinden izahlar getirilebilirdi. Yine mezhep ça-
tışmalarına vurgu yapmışsınız. Aslında konuyu getirmek istediğiniz amaç 
sanırım buraydı. Mezhep çatışmalarının en yoğun olduğu yeri Irak ve Pa-
kistan olarak dikkat çektiniz sunumun sonunda. Çok teşekkür ediyorum 
her üç arkadaşıma da emeklerine sağlık. Başarılarının devamını diliyorum. 
Konuşmamı burada son veriyorum.

Gürkan KARABABA

Sayın İnnadinç’e yaptığı müzakerelerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Diğer iki arkadaşımızın çalışmalarını müzakere etmek üzere Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi sayın Halil İbrahim 
Doğan’ı sahneye davet ediyorum. Buyurun sayın Doğan.



Ar. Gör. Halil İbrahim DOĞAN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Hadis Anabilim Dalı

Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, 
misafir öğrenci arkadaşlar. Önceki senelerde olduğu gibi bu güzel sempoz-
yumda da bir araya geldik. Öncelikle Lütfi Doğan ve Eyüp Baş hocamıza 
öğrencilere böyle bir imkânı hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca 
bizlere de bu güzel sempozyumda görev verdikleri için teşekkür ediyorum. 
Çünkü öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden böyle bir imkân verilmesi onların 
akademik dünyaya katılımları için teşvik edici bir etken olması sebebiyle 
çok önemlidir. Bu sempozyum öğrencilere yönelik az sayıdaki sempozyum-
dan biridir. Günümüzde pek çok sempozyum yapılıyor ancak bunlar genel-
likle akademik alanda olan hocalarımıza olduğu için bu sempozyumun bu 
anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum.

İlk olarak İbrahim Emre Şamlıoğlu’nun tebliğini değerlendireceğim. Su-
numları için teşekkür ediyor, özgüvenleri için de takdir ediyorum. Ancak şun-
ları da göz önünde bulundururlarsa bundan sonraki çalışmalar için daha ya-
rarlı olacağını düşünüyorum. Giriş kısmında dinler tarihinden çok kısa birkaç 
cümleyle bahsetmişsiniz. Sanki bunlarla ilgili birer paragraf olsa; örneğin 
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dinler tarihinin amacı, konusu, metodu hakkında açıklama yapsaydınız, daha 
sonraki konunuz ile ilişkilendirmeniz anlamında daha verimli olurdu diye dü-
şünüyorum. Daha sonra da İslam âlimlerinin dinler tarihiyle ilgili çalışmaları-
na yer vermişsiniz. Ancak bu hususta dinler tarihini sistematik olarak çalışan 
batılı kimselerin de eserlerini zikretmeniz daha faydalı olurdu. Tabi ki konu-
nun geniş olması nedeniyle her bir ilim dalı birer paragraf şeklinde alınmış. 
Aslında benim tavsiye edeceğim husus genel değil de bir konuda yoğunlaşıp 
o konuda derinleşmenizin daha faydalı olacağı hususu. Bu konuda tefsirle ve 
hadisle ilgili ilişkisine değinmişsiniz ancak benim gördüğüm, örneğin tasav-
vufa değinmemişsiniz. Bunun dışında dinler tarihi, siyer ve İslam mezhepleri 
tarihi alanında katkılarına söylediğiniz cümle birbirine yakın. Bunları daha 
farklı olarak değerlendirebilirdiniz. Bunun dışında dinler tarihinin felsefe ve 
din bilimleri içinde yer alması sebebiyle onlarla ilişkisinin daha fazla olması 
gerektiğini söyleyebilirim. Ancak burada din psikoloji ve din felsefesi de ken-
di cümlelerinde çok yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Ama bu söylediklerim 
tabi ki sizin daha iyi yetişmeniz içindir. Ben özeti okuyunca sanki Bîrûni ve 
Şehristânî öne çıkacak gibi düşündüm. Ancak bu iki isme sadece birkaç bi-
lim dalında değindiğinizi gördüm. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. 
Ayrıca eserlerin de isimlerini uzun olarak yazarsanız başka eserlerle karışma 
ihtimalini de ortadan kaldırabilirsiniz. Bazı yerlerde ufak bir detay ama Şeh-
ristani diyorsunuz başka yerde eş-şehristani diyorsunuz. Metinde bütünlük 
olması açısından buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Yine metin içerisinde 
eserlerin bir kısmı italik olmuş bir kısmı italik yapılmamış bunlar da italik ol-
malıydı.

İkinci arkadaşımıza geçiyorum. Konusu gerçekten geniş. Yani, İbni Sîna 
gibi büyük bir âlim. Böyle bir âlimin görüşlerini ele almak oldukça önemli. 
Giriş kısmında konuyu Aristoteles’ten başlayarak İbni Sîna’ya kadar güzel bir 
şekilde, sistematik olarak ele almışsınız. Daha sonra tabii İbni Sîna’nın görüş-
lerine yer vererek bitirmişsiniz. Aslında böylesine geniş bir konuda değil de 
İbni Sîna’nın her hangi bir konuda kendinden önceki âlimlerle farklılığı, ken-
dinden sonraki yapılanlara etkisi gibi bir konu alınabilirdi. Aristoteles’i eleş-
tirdiğini söylüyoruz. Ne açıdan eleştirdi. Yani görüşlerini tenkit mi etti. Böyle 
bir kıyaslama yoluyla ele alırsanız tebliğin özgünlüğü ve sizin daha iyi geliş-
meniz açısından katkısı olacağını düşünüyorum. Diğer bir husus ise bilgiler 
asıl kaynağından verilmeli. Bugün İbni Sîna’nın eserleri elimizde. Onunla ilgili 
çalışmalardan değil de kendi eserlerinden kaynak verilmeli. Yine âlimlerin 
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vefat tarihleri yazılmalıydı. Bir diğer işaret edeceğim husus ise Diyanet İslam 
ansiklopedisinden verdiğiniz dipnot. Burada direk cilt ve sayfa numarası veril-
miş, ancak bu şekildeki dipnotlar yazar adı, madde adı belirtilerek verilmeli. 
Son bir husus ise eserlerin türkçesinden vermişsiniz. Bunların asıl isimlerini 
yazmanız sizin açınızdan daha faydalı olurdu. Burada sözlerime son verirken 
iki arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında ken-
dilerine başarılar diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Gürkan KARABABA

Sayın Doğan’a değerlendirme ve tenkitlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Böylelikle bugünün ilk oturumunu tamamlamış bulunmaktayız. Siz sayın ho-
calarım ve değerli arkadaşlarıma teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum.
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rım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu yıl 6.sı düzenlenen İLAMER 
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“TEFSİR-KELAM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KUR’AN KISSALARI-
NIN TARİHSEL GERÇEKLİĞİ TARTIŞMALARI”

Rukiye YAMAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi)

ÖZET

Son zamanlarda İslam âleminde en çok tartışılan konulardan birisi, 
Kur’an kıssalarının dili ve tarihsel değeridir. Geleneksel bakış açısının Kur’an 
kıssalarının tarihî gerçekliğini savunmasına karşın, kıssaların vukû’ buldu-
ğundan şüphe eden, hatta gerçek olmadığını öne süren bazı fikirler de mev-
cuttur. Oryantalistlerin yanı sıra, İslam dün-yasından da bu yaklaşımı destek-
leyen bazı âlimler olmuştur. Fikir ba-balığını Muhammed Abduh (ö.1905) ve 
Taha Hüseyin (ö.1973) gibi i-lim adamlarının yaptığı bu mülâhaza; Reşit Rıza 
(ö.1935), Halefullah (ö.1997), Hikmet Zeyveli ve Mustafa Öztürk tarafından 
da benimsen-miştir. Mevzûyla ilgili ilk sistematize çalışmayı ortaya koyan kişi 
ise Halefullah’tır. (ö.1997) Muhammed Ahmed Halefullah, 1947’de Mı-sır’da 
hocası Emin el-Hûlî’nin (ö.1966) danışmanlığında kaleme aldı-ğı, el-Fennu’l-
Kasasî adlı meşhur teziyle gündeme oturmuştur. 
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Çalışmamızda kıssaların tarihsel gerçekliği noktasında ortaya çıkan her 
iki bakış açısına sahip kişilerin; bu kanaatlerinin temelinde yatan sebepleri ve 
fikirlerini savunurken ortaya koydukları argüman-ları izah etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Kıssa, tarihsel gerçeklik, mitoloji, mucize, bilim, akıl

THE PROBLEM OF HISTORICITY OF THE QUR’ANIC QISSAS 
IN THE CONTEXT OF THE TAFSĪR-KALĀM RELATIONS

ABSTRACT 

One of the burning question which has currently been discussed in the 
Islamic World is the historical value of the stories in the Qur’an and their 
language. While traditional approach advocates the historicity of the stori-
es, there are several opinions which are doubtful about their occurrence 
and even asserts that the stories does not narrate the historical events at 
all. As well as the orientalists, there is a set of scholars from Islamic World 
who shares this approach. Along with founding fathers such as Muhammad 
Abduh (d.1905) and Taha Hussein (d.1973), this notion is adopted by Ras-
hid Rida (d.1935), Halafullah (d.1997), Hikmet Zeyveli and Mustafa Öztürk. 
The one who brings forth the first systematized work on the case is Hala-
fullah. Muhammad Ahmad Halafullah came to the fore with his famous 
dissertation Fann al-Qasas which was written in Egypt with the consultancy 
of Amin al-Khuli (d.1966) in 1947. 

In our study, the root causes of the opinions and the arguments which 
are submitted by the holders of both mentioned approaches are to be loo-
ked at together. 

Key Words: Qissa, historicity, mythology, miracle, science, reason

1. KUR’AN KISSALARININ TARİHÎ GERÇEKLİĞİNİ KABUL ETMEYENLERİN 
ÖNE SÜRDÜĞÜ İDDİALAR

1.1. Vahyin nazil olduğu dönemde müşrik Araplar, Kitâb-ı Mukaddes 
hakkında bilgili birilerinin, Hz. Muhammed’e gizlice Kur’-an’ı öğretmiş ola-
bileceğini iddia etmekteydiler.1 Bunu da Kur’an’daki kıssaların birçoğunun, 
Kitâb-ı Mukaddes’te de geçmesine dayandırır-lar.2 

1. Şehmus Demir, Mitoloji, Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, İstanbul: Beyan Yayınla-
rı, 2003, s. 80
2. Sait Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, Konya: Kardelen Yayınları, 2013, s. 59
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Kitâb-ı Mukaddes’teki ve Kur’an’daki kıssaların, hem içerik hem de üs-
lup ve onlara hâkim olan inanç sistemi açısından birbirinden

oldukça farklı olmaları, bu iddianın asılsız olduğunun göstergesidir.3 

Üstelik Kuran, Ehl-i kitabın kitaplarını tahrif ettiklerini ve on-ların doğru 
yoldan saptıklarını apaçık bir şekilde belirtirken, onların kitaplarını kaynak 
edinmesi gibi bir şey söz konusu olamaz.4 

Ayrıca Kur’an’ın nazil olduğu devirde Kitâb-ı Mukaddes me-tinleri he-
nüz Arapça’ya tercüme edilmemiştir. Bununla birlikte Kur’-an’da, Kitâb-ı 
Mukaddes’te zikredilmeyen birtakım kıssalar da anlatıl-maktadır.5 Tüm 
bunlar, Yüce Allah’ın kıssalarıyla birlikte Kur’an’ın bütününü, hem lafız hem 
de mana olarak indirdiğinin kanıtıdır.6

1.2. M. Paris (ö.1259), R. Bell (ö.1952) ve W. M. Watt (ö.2006) gibi bazı 
düşünürler, Kur’an’a bir takım eklemeler yapıldı-ğını ve tek kaynaktan gel-
mediğini öne sürmektedirler.7 Hâlbuki Kur’an’ın ilâhî vahiy olduğu ve hiçbir 
tahrife uğramadan muhafaza edildiği, İlahî Hitab’ın birçok yerinde ifade edil-
mektedir. O’nun ezberlenmesi, yazıya geçirilmesi ve Hz. Peygamber’in her yıl 
Rama-zan’da, o zamana kadar nâzil olan ayetleri Cebrail’e arz etmiş olması 
da Kur’an’ın herhangi bir değişikliğe uğramadığının en önemli delillerindendir.8

1.3. Oryantalistlerin öne sürdükleri iddialardan biri de, kıssa-lardaki 
olayların Arap kültüründen herhangi bir düzeltmeye gidil-meden aktarıldığı 
ve Kur’an’da çelişkiler bulunduğudur.9 Mesajın muhâtaba ulaşabilmesi için 
o toplumun kültürünün gözetilmesi tabii bir gerekliliktir. Fakat bu durum, 
Kur’an’ın sunduğu bilgilerin tamamının Araplar tarafından bilindiğinin gös-
tergesi değildir. Kur’-an’da Arapların bilgisi dâhilinde olan kıssalar olduğu 
gibi, bilme-dikleri kıssalar da mevcuttur.10 Ayrıca Arapların bilgisinin esas 
alındı-ğını tarihî açıdan da tespit etmek mümkün değildir.11

3. Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s. 59
4. Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s. 60
5. Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s. 60-140
6. Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s. 140
7. Şinasi Gündüz, “Kur’an Kıssalarının Kaynağı Eski Ahit mi? Yapı, Muhteva ve Kaynak 
Açısından Torah Kıssaları”, IV. Kuran Sempozyumu, Ankara, 1998, s. 51
8. Demir, Mitoloji, s. 82-84-85
9. Demir, Mitoloji, s. 94
10. Demir, Mitoloji, s. 91-92
11. Demir, Mitoloji, s. 97-98
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1.4. Halefullah (ö.1997) ise, esâtîr kelimesiyle kıssalar arasın-da bir bağ-
lantı kurmuş ve Kur’an’da mitolojik kıssalar olduğu sonu-cuna varmıştır.12 
Esâtîr; hat, sıra, dizi, Türkçe’de kullanılan satır anlamına gelen s-t-r kelimesi-
nin çoğulu olup13, “öncekilerin yazdığı sözler” anlamına gelmektedir.14 

Kur’an’da esâtîru’l-evvelîn ifadesinin geçtiği dokuz ayet15 in-
celendiğinde; müşriklerin öldükten sonra dirilmeyi16 ve Rasul (sav)’in ge-
tirdiği mesajı (Kur’an’ı) genel olarak reddetmeleri17 noktasında, esâtîr ke-
limesinin kullanıldığı anlaşılmaktadır.18 Yani bu kavram sa-dece kıssalar 
bağlamında kullanılmamıştır. Kaldı ki böyle bile olsa, bundan kıssaların mi-
tolojik oldukları sonucuna ulaşılması mümkün değildir. Çünkü ayetlerde bu 
ifade tarzı müşriklere atfen yer almıştır. Şayet kıssalar mitolojikse, Kur’an’ın 
bunu müşriklerin ifadeleriyle aktarmasının, nasıl bir mantığı olduğunu izah 
etmek oldukça zordur.19

1.5. Bazı gayrimüslim ve müsteşrikler, bir kıssanın farklı yer-lerde farklı 
lafızlarla anlatılmasını öne sürerek, Kur’an’da çelişki ol-duğunu iddia etmiş-
lerdir. Bu konuda en çok dile getirilen örneklerden biri, 11/Hud, 77-81 ve 15/
Hicr, 61-71. ayetlerde bahsi geçen Lût kıs-sasının anlatımındaki farklılıktır.20 

Bu tarz farklılıklar, kıssanın temel gâyesine bağlı olarak ortaya çıkmak-
tadır. Hud suresindeki hedef, Lût (as)’ın İslamî mesajın başarılı olmayacağı 
yönündeki endişesini yok ederek, O’nu teselli etmektir. Bu bağlamda Lût 
peygamberin karşılaştığı sıkıntıları anlatan olaylar ön planda sunulmakta-
dır. Mesela, Lût (as)’in “Ey kavmim” hitabı, O’-nun kavmine duyduğu şef-
katin göstergesidir. “İşte kızlarım, onlar si-zin için daha temiz!” ibaresi de 

12. Demir, Mitoloji, s. 122-123
13. Râgıb el-İsfehâni, Müfredât (Kur’an Kavramları Sözlüğü), çev: Yusuf Türker, Pınar 
Yayınları, 2010, s. 720
14. E. M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, cilt: 3, s. 407
15. Demir, Mitoloji, s. 120-121; bkz. 6/En’am, 25; 8/Enfal, 31; 16/Nahl, 24; 23/
Mü’minun, 83; 25/Furkan, 5; 27/Neml, 68; 46/Ahkaf, 17; 68/Kalem, 15; 83/
Mutaffifîn, 13
16. Demir, Mitoloji, s. 122; bkz. 40/Mü’min, 81-83; 46/Ahkaf, 17; 83/Mutaffifin, 11-13
17. Demir, Mitoloji, s. 122; bkz. 6/En’am, 25; 8/Enfal, 31-32; 16/Nahl, 24; 25/Furkan, 
5-6; 68/Kalem, 15
18. Demir, Mitoloji, s. 121
19. Demir, Mitoloji, s. 122
20. Demir, Mitoloji, s. 135-136



  339 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

kavmini sapıklıktan kurtarmayı ne ka-dar çok istediğini göstermektedir.21

Hicr suresinde anlatılan kıssalarda Rasul (sav)’e, peygamberle-ri yalan-
layan kavimlerin uğradığı ilahî azap gösterilerek, kalbi ferahla- tılmaya çalı-
şılmaktadır. Bu yüzden öne çıkan en temel unsur azaptır. Buna bağlı olarak 
Hicr suresinde, Hud suresindeki ayrıntılara yer ve-rilmemiştir. Mesela, Hud 
suresinde “Lût’un kavmi” olarak ifade edi-len kişiler Hicr suresinde, sanki 
Lût (as) başlarına gelecek azaptan do-layı hiç tasalanmayacakmışçasına, 
O’nunla bir ilgisi yokmuş gibi “şe-hir halkı” olarak ifade edilmektedir. Bahsi 
geçen diğer ifadelere de Hicr suresinde yer verilmemesinin esâsında, ola-
yın ön plana çıkarıl-mak istenen noktalarının farklı olması yatmaktadır.22  

Bu ve benzeri örneklerden yola çıkılarak, Kur’an’da çelişki ol-duğunu 
iddia etmenin hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü bu durum, Kur’an’ın kullan-
dığı anlatım metodu ve üslubundan kaynaklanmakta-dır. “Andolsun, biz bu 
Kur’an’da insanlara her türlü misali değişik şe-killerde açıkladık.” (17/İsra, 
89) ayet-i kerimesi de bu yapıyı destekle-mektedir. Kur’an’ın evrensel bir 
hitap olması, böyle bir üslup kullan-masının önemli bir nedenidir.23

1.6. Kur’an’ın akıl ve bilimle çelişen bir takım unsurlar içerdi-ğini ileri sü-
ren bazı batılı mütefekkirler, kıssalardan hareketle Kur’-an’da tarihsel tutar-
sızlıklar olduğunu iddia etmişlerdir. S. W. Muir, (ö.1905) E. Renan (ö.1892) 
gibi kişiler, İslam’ı akıl ve bilim karşıtı olarak tanıtarak, Müslümanların geri 
kalmışlığını da dinin özüne da-yandırmışlardır. Onlar Hıristiyanlıkla yaşadık-
ları tecrübe sonucunda, İslam dinini de aynı şekilde değerlendirerek, akıl ve 
bilim karşıtı olduğunu ileri sürmüşlerdir.24 Big Bang, Kuantum fiziği, Darwin 
ve Evrim Teorisi ile gen bilimindeki birçok gelişme din-bilim tartış-masının 
temel dinamiklerini oluşturmaktadır.25 

Bilimsel yönden meseleyi ele alırsak; 20. yüzyıla gelindiğinde bilime 
olan güven, yerini şüpheye bırakmıştır. Newton fiziğinin Albert Einstein’in 
(ö.1955) görelilik ve kuantum mekaniğiyle yıkılması26 gibi gelişmeler, doğa 

21. Demir, Mitoloji, s. 136-137
22. Demir, Mitoloji, s. 137-138
23. Demir, Mitoloji, s. 138-139-140
24. Demir, Mitoloji, s. 77-78-79
25. Mehmet Sait Reçber, Recep Kılıç, Engin Erdem, Zikri Yavuz, Din Felsefesi, ed: Re-
cep Kılıç, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2013, s. 400-401
26. Sadi Turgut, “Einstein’in mucize yılı: özel görelilik”, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, 
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bilimlerindeki değişmez olarak bilinen bilgi formları-nın değişebileceğinin 
kanıtı olmuştur.27 Önceden doğruluğundan asla şüphe edilmeyen bilimsel 
verilerin modern dönemde doğru olmadıkla- rının kanıtlanması; modern 
dönemde kesin olarak kabul edilen bilim-sel verilerin de yanlışlığının ispat-
lanabileceği ihtimalini düşündürmek-tedir.28 Hülasa, bilim değişken bir ya-
pıda olduğu için, onun ulaştığı sonuçlarla kıssalardaki olayların çatışması 
durumunda, bilimsel verile-ri ölçüt kabul etmenin bir anlamı yoktur.29

Ayrıca, evreni yaratan da vahyi indiren de Allah’tır. Her ikisini

de tenâkuz içinde olmayan bir takım hakîkatlerle teçhiz etmiştir. Kur’-
an’daki hiçbir ayetin, doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış ilmî bir veriyle ters 
düşmesi mümkün değildir. Ayrıca, bir bilim kitabı ol-mayan Kur’an’da bilim-
sel veri aramak, mantıklı bir yaklaşım tarzını ifade etmemektedir.30 

1.7. 19. yüzyılın başlarından beri Avrupa’da hâkim olan poziti-vist ve 
determinist 31 bakış açısı Batı’nın sahip olduğu birçok şeyi e-leştiri süzge-
cinden geçirdi. Bu eleştiriden nasibini alan şeylerden biri de İncil’di. Bu dü-
şünceye göre, Kitâb-ı Mukaddes otantik olmayan ba-zı unsurlar ihtiva ettiği 
için reddedilmelidir.32 

Bu mentalitenin yanı sıra, Kitâb-ı Mukaddes’in mitoloji içerdi- ğinin bilin-
cinde olan Hıristiyan teologlar da, bu unsurların anlaşılması için çeşitli yön-
temler geliştirmişlerdir. Bunlardan Rudolf Bultmann’ın (ö.1976) geliştirdiği 
demitolojizasyon (mitolojiden arındırma) metodu, hem Batı hem de İslam 
âlemine etkisi açısından oldukça önemlidir.33

Bultmann, mitolojik dilin hâkim olduğu dönemde oluştuğu için İncil’in 

sayı: 447, Şubat, 2005, s. 38-45; Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, 
çev: Mustafa Armağan, İstanbul: İnsan Yayınları, 1989, s. 79
27. Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, s. 109
28. Paul Rabinow & William Sullivan, Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, çev: Taha 
Parla, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1990, s. 2 
29. Demir, Mitoloji, s. 110
30. Mesut Okumuş, Zekeriya Pak, Fethi Ahmet Polat, Mehmet Ünal, Mahmut Ay, Tefsir 
El Kitabı, ed: Mehmet Akif Koç, Ankara: Grafiker Yayınları, 2012, s. 216 
31. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, Kitap Dünyası Yayınları, 2008, s. 194
32. Gündüz, “Kur’an Kıssalarının Kaynağı Eski Ahit mi?”, s. 71
33. İan Henderson, “Rudolf Bultmann”, çev: Mehmet Dağ, AÜİFD, cilt: 29, sayı: 1, 
1987, s. 170-171
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mitolojik unsurlar içerdiğini ifade etmektedir.34 Otantik Hıris-tiyan mesajı-
nın (kerygma) bu formülasyonu, düşüncesi bilim tarafın-dan şekillenen mo-
dern insan tarafından kabul edilememektedir. Dola- yısıyla o, sadece aklın 
kuşatabileceği fenomenleri gerçeklik olarak ka-bul etmekte, mucizeleri ise 
bu yasaya uymadıkları için reddetmek-tedir.35 Yani mitlere literal yaklaşım; 
hakikatin yetersiz, primitif ve ar-kaik ifadesi olan mitlerle bilim arasında 
tenâkuz oluşmasına sebep ol-maktadır. Bu yüzden mitleri batınî bir yoruma 
tabi tutmak gerekmek- tedir.36 Böylelikle demitolojizasyon yöntemi sayesin-
de, mitlerin dilsel yetersizlikten dolayı ifade etmekte zayıf kaldığı asıl mesaj, 
modern insan zihninin anlayabileceği hâle getirilmektedir.37 

Bazı Müslümanlar da, Kur’an yorumlarının modern insana hi-tap etme-
diği gerekçesiyle, çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlan- ması gerekti-
ği sonucuna ulaşmışlardır. Böylelikle ortaya koyulan yak-laşımlardan birisi 
de, bilimsel olarak izâhı oldukça zor olan mucizevî nitelikli tarihî olayların, 
İncil’e uygulanan mitolojiden arındırma yön-temi çerçevesinde değerlendi-
rilmesidir. Bu yöntem kendini daha ziyâ-de kıssalarda göstermektedir.38 

Halefullah, M. Esed (ö.1992), Abduh (ö.1905), S. Ahmet Han (ö.1898) 
gibi müfessirlerin, kıssaların gerçek olmayabileceği noktasın-da verdikleri 
örneklere bakıldığında, bunların çoğunlukla mucizevî unsurlar taşıyan olay-
ların geçtiği kıssalar olduğu göze çarpmaktadır.39 

Örneğin Esed, Hz. Yunus’un balık tarafından yutulmasını, manevî çökün-
tünün derin karanlığını betimleyen sembolik bir ifade olarak tevil etmiştir.40 
Abduh ise Fil suresinin; “Rabbinin, fil sahiple- rine ne yaptığını görmedin mi? 
Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar a-tan sürü sürü kuşlar gönderdi…” ayet-
lerini, büyük bir sivrisinek sürüsünün taşıdığı salgın hastalık mikrobu ya da 

34. Rudolf Bultmann, “New Testament and Mythology”, çev: Cengiz Batuk, Dinbilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi VI (2006), sayı: 1, s. 317-318
35. Rudolf Bultmann, Jesus Christ and Mythology, (Charles Scribner’s Sons: New York, 
1958) çev: Ayşe Ünal Çil, Kelam Araştırmaları, 8:2 (2010) s. 221-222
36. Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, s. 90
37. Bultmann, “New Testament and Mythology”, s. 327-328
38. Ali Karataş, “Kıssaların Tarihsel Gerçekliği”, https://karatasali.wordpress.
com/2007/05 /29/ kissalarin-tarihsel-gercekligi/
39. Demir, Mitoloji, s. 155
40. Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, çev: Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, İstanbul: İşaret 
Yayınları, 2002, s. 920 (56. not)
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bir virüs olarak açıklamaktadır.41 Halefullah, Bedir ve Uhud savaşları sırasın-
da melek-lerin Müslümanlara yardım ettiğini belirten ayetlerin edebî bir anla-
tım olup; insanların morallerini düzelterek zafer ümidi vermek için Kur’an’da 
yer aldığını; aslında gerçekleşmediğini iddia etmektedir.42 Ahmed Han da, 
Ashâb-ı Kehf kıssasıyla ilgili geleneksel yorumu reddederek, bu insanların 
uykuya dalmayıp gerçekten öldüklerini iddia etmiştir. Ona göre, havasız bir 
yerde bulundukları, iklim şartları ve ce-setlerinin mumyalanmış olması gibi 
sebeplerden dolayı, bedenleri hiç zarar görmemişçesine canlı gibi durdukları 
için, küçük bir gözleme deliğinden bakanlar onların uyuduğunu sanmışlardır. 
Yani olay çok basit olup, herhangi bir fevkaladelik söz konusu değildir.43

Onlar, rasyonalist bakış açısının akıl dışı gördüğü unsurları, mâkul bir for-
ma indirgemeye çalışıp, tabiat kanunlarıyla akla muhalif görünen her şeyi 
reddetmesi sonucunda böyle düşünmektedirler. Yani kıssaların vukû’ buldu-
ğuna inanmamanın mucize konusu ile doğrudan bir ilişkisi vardır.44 Akıl, hiç 
şüphesiz çok büyük bir nimettir ve Kur’-an’da sık sık aklımızı kullanmamız, 
tefekkür etmemiz öğütlenmekte-dir. Fakat her şeyi rasyonel akılla anlamaya 
çalışmak doğru değildir. Örneğin bu bakış açısıyla Hz. Yunus’un balığın kar-
nında yaşayabil-mesi, Hz. Musa’nın ve Hz. İsa’nın mucizeleri gibi olağanüstü 
olayları anlamamız imkansızdır. Modern bilim aynı mentaliteyle; durugörü,45 
psikokinezi,46 psikometri,47 telepati48 gibi parapsikolojik birtakım hâ-diseleri 
de izah etmekten yoksundur. Aynı şekilde sinestezi (birleşik duyu) ve cipa (acı 
hissetmeme) hastalarının durumu gibi paranormal olaylar, bilimin önünde 
çözmekten aciz kaldığı vak’alar olarak durmaktadır. Hâsılı, mucizevî nitelikte-

41. Muhammed Abduh, Tefsîru’l-Kur’âni’l Hakim: Cüz Amme, h. 1322, s. 157-158
42. Halefullah, M. Ahmed Halefullah, Kur’an’da Anlatım Sanatı (el-Fennu’l-Kasasî), çev: 
Şaban Karataş, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2012, s. 75
43. Aziz Ahmed, Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve İslam, çev: Ahmet Küskün, 
İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1990, s. 60; J.M.S Baljon, Modern Muslim Koran İnterpreta-
tion, çev: Şaban Ali Düzgün, Fecr Yayınları, 1994, s. 48
44. Demir, Mitoloji, s. 155
45. https://tr.wikipedia.org/wiki/Durug%C3%B6r%C3%BC (canlı ve cansız nesnelerin 
ve olayların beş duyunun yardımı olmadan (paranormal olarak) algılanması)
46. http://www.yorumcu.com/parapsikoloji/psikokinezi.asp (bazı yetenekli kişilerin 
zihin gücüyle cisimleri hareket ettirme veya fiziksel olayları etkileme yeteneği)
47. https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikometri (bir nesneye dokunarak, geçmişte o nesne-
ye dokunmuş kişi ya da kişiler hakkında bilgi edinebilme)
48. https://tr.wikipedia.org/wiki/Telepati (bireyler arasında bilinen beş duyunun yardı-
mı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımı)
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ki kıssaları bu pencereden yargılamak doğru görünmemektedir.

Herhangi bir şeyin aynı çizgiyi izlemesi, onun değişmez bir ka-nun olduğu 
anlamına gelmez. Allah, bir hikmete dayanarak bir işin başka türlü olmasını 
dileyince, o iş alışılmışın dışında gerçekleşebilir. Fakat bu olay bize göre ola-
ğanüstü gibi görünse de, esasında Allah’ın kanununa uygundur. Çünkü insa-
noğlu Allah’ın kanunlarının sınırlarını bilemediği için, onların sadece âdete 
uygun olarak gerçekleştiğini zannetmektedir. Hâlbuki insan her hâlükârda kı-
sıtlı bir süreyi kapsa-yan gözlemlerle normal gelişmelere bakarak, bu normal 
dışı gelişme-ler hakkında hüküm veremez. Zira evrende meydana gelen bü-
tün olay-ları gözlem ve inceleme süzgecinden geçirmeye muktedir değildir.49 

Allah evreni önceden belirlediği yasalara göre yürütmektedir. Fakat 
Allah’ın iradesi, bu kanunlara bağlı değildir. Zira bir kanun her işleyişinde, 
Allah’ın o anda takdir ettiği şekilde işler. Yani hiçbir ka-nun otomatik olarak 
uygulanmamaktadır. Dolayısıyla Allah bir yasa-nın, daha önce işlediğinden 
farklı bir tarzda işlemesini dilerse, o yasa Allah’ın takdir buyurduğu şekilde 
işler. Çünkü tüm kanunların bağlı olduğu ana kanun, Allah’ın iradesinin öz-
gür olmasıdır.50 Rabbimiz sadece toplumsal yasaları asla değiştirmeyece-
ğini söylemiştir, tabiat yasaları için böyle bir kesinlik söz konusu değildir.51 

1.8. Kıssaların gerçekliğini reddedenlerin en fazla vurguladık-ları şeyler-
den birisi de, zaman ve mekan gibi tarihsel unsurların çoğunlukla belirtil-
memiş olmasıdır. Kur’an bir tarih kitabı olmaması hasebiyle tarihi tarih için 
anlatmamıştır. O asıl gâyesi olan dinî hedefi gerçekleştirecek çerçevede 
tarihten bahsetmiştir. Yani evrendeki varlıklara ve önemli birtakım olaylara 
nazar-ı dikkatimizi celbederek, tüm bunların hâlıkı olanın birliğini (tevhidi) 
ve O’nun sıfatlarını anlamamızı istemektedir. Bu yüzden Kur’an kıssaların-
da şahıs, zaman ve mekan mefhumları ikinci planda olup, mesajın iletilme-
sinde duyu-lan ihtiyaca göre yerlerini almışlardır.52

Zaman, mekan ve şahıslardan müteşekkil olan bu sistematiğin hepsi, 

49. Seyyid Kutub, Fi zilâli’l-Kur’an (Kur’an’ın Gölgesinde), İstanbul: Hikmet Yayınları, 
1993, cilt: 6, s. 362
50. Kutub, Fi zilâli’l-Kur’an, cilt: 6, s. 362-363
51. Murat Kayacan, “Kur’an Kıssalarında Gerçeklik”, Haksöz Dergisi, sayı: 116-117, 
Kasım-Aralık, 2001
52. İdris Şengül, “Kur’an Kıssalarının Tarihî Değeri”, Diyanet İlmî Dergi, cilt: 32, sayı: 4, 
Ekim-Kasım-Aralık, 1996, s. 65
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modernizmin kriterleridir. Kur’an tarih veya coğrafya kitabı olmadığı için, 
kıssalarının vâkîliği hakkında bu sistematik kıstaslarla O’nda bilgi aramak 
makul değildir. 53 Bu tarihsel bilgiler, dinin aslî unsurlarından olan dînî veya 
itikadî hususlardan birisi de değildir.54

2. KUR’AN KISSALARININ TARİHÎ GERÇEKLİĞİNİ ORTAYA KOYAN DELİLLER

2.1. Kur’an-ı Kerim’de kıssalar konteksti içinde kullanılan; Kasas/Kıs-
sa, Nebe, Mesel, Hak kelimelerinin semantiği açısından, kıs-saların gerçek 
tarihî hadiseler olma zarureti vardır.55 Kur’an kıssaları-nın mahiyetini ortaya 
koyma noktasında, neredeyse tüm Kur’an kıssa-sı tanımlarında göze çar-
pan “geçmiş” vurgusu da oldukça önemlidir.56

2.2. Kur’an’daki birçok ayet de, kıssaların gerçek birer tarihî olay oldu-
ğunu vurgulamaktadır.57 Misalen Hz. Nuh kıssası anlatıldık-tan sonra: “İşte 
bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne 
sen biliyordun, ne de kavmin” buyrulmaktadır. (11/Hud, 49)58

Yine kıssalar bağlamında yer alan ayetlerde bir anlatım üslûbu olarak, Yüce 
Allah’ın peygamberler için “gönderdik” helâke uğrayan kavimler için “(azap) 
gönderdik, helâk ettik, yerin dibine batırdık, inti-kam aldık” 59 şeklinde kullandı-
ğı ifadeler, Yüce Allah’ın o fiili icra ettiğini kanıtlayan haberî sîgalardır.60

2.3. Günümüzde hala varlığını koruyan tarihî kalıntılar ve bazı keşifler, 
geçmişte helâk olmuş kavimler ve kıssalarda anlatılan diğer kavimlerle ilgili 
Kur’an’da bahsi geçen haberlerin doğru olduğunu or-taya koymaktadır.61 Söz-
gelimi Semud kavminin, Arap yarımadasının batısındaki bugün el-Hicr adıyla 

53. Cengiz Duman, “Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 4-Şahıslar”, (http://www.
haksozhaber. net/kuran-kissalarinda-tarihsellik-unsurlari-4-sahislar-19602yy.htm) 
(Daha fazla bilgi için bkz: Cengiz Duman, “Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 
1-Zaman”; Cengiz Duman, “Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2-Kronoloji”; Cen-
giz Duman, “Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 3-Mekan/Coğrafya”)
54. Halefullah, Kur’an’da Anlatım Sanatı, s.103 
55. İdris Şengül, “Kur’an Kıssalarının Tarihî Değeri”, s. 77-79
56. Cengiz Duman, “Kur’an Kıssaları Hep Geçmişi mi Anlatır?” (http://www.haksozha-
ber.net/kuran-kissalari-hep-gecmisi-mi-anlatir-24542yy.htm)
57. İdris Şentürk, Kur’an Kıssaları Üzerine, s. 127-128
58. Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s. 47
59. Demir, Mitoloji, s. 128
60. Şengül, Kur’an Kıssaları Üzerine, s. 129
61. Şengül, Kur’an Kıssaları Üzerine, s. 112
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tanınan bölgede yaşadığı tarihî kayıt-lar sayesinde bilinmektedir.62 Aristo (M.Ö. 
IV. yy), Gauis Pilinius (Büyük Pliny) (M.S. I. yy) ve Batlamyus (M.S. II. yy) gibi Grek 
ya-zarların eserlerinde de Semud kavmine ait bilgilere rastlanmaktadır.63  

2.4. Muhâtapların bahsedilen olayları iyice anlayıp, içselleş-tirebilme-
si, ideal örnekleri hayatına geçirmeye, kötü örneklerden ise kaçınmaya 
çalışması için, kıssalarda anlatılan olayların gerçek olması gerekmektedir. 
Aksi takdirde iletilmesi istenen mesaj, muhâtap üze-rinde hedeflenen et-
kiyi bırakmayacaktır. Hiç şüphesiz gerçek olmayan bir olayla reel bir olayın 
muhâtapta bırakacağı etki farklı olacaktır.64 

SONUÇ

Sonuç olarak ortaya koyulan tüm bu argümanlardan sonra, kıssaların 
tarihsel gerçekliğinin olmayıp, sembolik birer anlatı olduğunu söylemenin 
pek de mümkün olmadığı görülmektedir. 

Kur’an’ın büyük bir bölümünü oluşturan kıssaların, tarihsel gerçekliği-
ni reddetmek veya temsîlî olduğunu söylemek; Kur’an’ın yarısının öğüt ve 
ibret amacını gerçekleştirmek için, tarihî olarak anla-tılan fakat tarihî olma-
yan, farazî ifadelerden oluştuğunu kabul etmek anlamına gelir.65
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Dua ile Merhum babam Sami Onur’a…

Özet

İslam’ın şekillendiği ilk yıllarda bir bütünü temsil eden İslamî ilimler, za-
man içerisinde alanlarında derinleşilerek farklı birer disiplin haline gelmiştir. 
Bu yazımızda Tefsir ilminin mahiyeti ve bunun ilk dönem yansımasıyla birlikte 
zaman içinde oluşmuş olan İslami ilimlerden Hadis, Fıkıh, Kelam ve de bunla-
ra dâhil olmak üzere Arap Dili ve Belagâtı ilimleriyle olan ilişkisinin boyutunu 
bir parça göstererek Tefsir ilmini bu manada tanıtmaya çalışmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir ve Mahiyeti, İlk Dönem Tefsir, Hadis-Tefsir İlişki-
si, Fıkıh-Tefsir İlişkisi, Kelam-Tefsir ilişkisi, Arap Dili ve Belagâtı-Tefsir İlişkisi.

“Tafsir as an Islamic Science and the Relation of Islamic 
Science with the Knowledge of Tafsir”
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Abstract

In the first period of time when Islam has come to a shape, all the sci-
entific disciplines of Islam that we know today were not branched as they 
are today. By time and striving in their subjects, they have become inde-
pendent disciplines. However, they are not totally separate from each other, 
too. In this article, we will try to explain the nature of Tafsir and its reflection 
in the first period in Islamic civilization, after then the close relation of Tafsir 
with Hadith, Fıqh, Kalam and the Language & Eloquence of Arabic will be 
explained as much as we can do.

Key words: Tafsir and Its Nature, First Age of Tafsir, Relation of Hadith- 
Tafsir, Relation of Fıqh-Tafsir, Relation of Kalam-Tafsir, Relation of Tafsir-
Arabic Language.

Giriş

Her türlü övgüye layık olan tek Allah’ın adıyla… 

Tarihte, Müslümanlar arasındaki farklı yaklaşımlardan dolayı tarifinde 
büyük olmamakla birlikte belirli bazı farklılıkların bulunduğu Kur’an-ı Ke-
rim1 610 yılında Mekke şehrindeki Hira mağarasında inzivada bulunup 
ibadetle meşgul olduğu sırada Hz. Muhammed’e, Cenab-ı Hak tarafından 
meleği Cebrail aracılığı ile gönderdiği “Oku!” ayetiyle başlayarak peygam-
berliğinin tebliği ile devam edip vefatına değin 23 sene boyunca insanlara 
tebliğ etmesi için peyderpey indirdiği ayetlerden oluşan ilahi bir kitaptır.

Müslümanların hayatlarında doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan), inanan-
lara yol gösteren aydınlatıcı bir ışık,2 “bing bang” denilen büyük patlama 
süreciyle birlikte evrenin ve hayatın oluşumuna imkân sağlayan parçaların 
imkansız denilebilecek matematiksel denge ve oranlarla3 yaratan Allah’ın; 
yaratılan her şeyin bir görev sahibi, bir varoluş nedeni olduğu şu dünyada 
bizlerden neler beklediğini anlayabilmek, yeryüzünde karşılaştığımız kötü-
lükler ve sıkıntılarla körelen kalplerimizin derinliklerinde yatan iyilikseverlik, 
merhamet ve sevgi gibi özelliklerimizi perçinleyen4, bunlarla birlikte insana 

1. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü ,(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1983), ss. 31-32.
2. Bakara 2/185.
3. Stephen Hawking and Leaonard Mlodinow, The Grand Design (New York: Bantam 
Books, 2010), s. 129. 
4. Yunus 10/57, İsrâ 17/82.
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yaratıcısını hatırlatan bir Zikir’dir5.

Böylesine önem arz eden bir kitâbı6 inceleme alanı içerisine alan Tef-
sir ilmi, başta ayetleri üzerinde incelenmesini ve düşünülmesini emreden 
Cenab-ı Hakkın7 buyruğundan dolayı son derece önem arz etmektedir. Bu 
önemi göz önünde bulundurarak bir ağaç misali aynı kökten gelmesine rağ-
men farklı dallarla meyveler üreten fakat gücünü ve dayanağını kendi ara-
larından alan, böyle bir etkileşim içerisinde kendi alanlarında derinleşen 
İslami disiplinlerde önemli oranda bilgi sahibi olmanın Tefsir ilmine, önemli 
katkıları olduğu düşüncesindeyiz.

Hazırlamış olduğumuz bu yazımızda, ilmi sahası birinci derecede Kur’an 
olan Tefsir ilminin ne olduğu, tefsirin doğuşu ve Tefsirin; Arap dili ve belagâtı,  
Hadis, Fıkıh ve Kelam ile ihtiva ettiği ilişkilere değinilerek bu ilişkilerin Tefsir 
faaliyetleri için ne denli elzem olduğu üzerinde durulacaktır.

1.Bir İlim Olarak Tefsir

İslâmi ilimlerin Tefsir ilmiyle olan ilişkisi konusuna geçmeden önce Tefsir 
ilminin ne olduğu, neden ihtiyaç duyulduğu ve ne zaman şekillendiği konusu 
üzerinde durmak gerekir zira diğer İslami ilimlerin bu ilme sağladığı katkıları 
bilmek öncelikle Tefsir ilmini tanımakla mümkün olacağı kanaatindeyiz.

a.‘Tefsir’ İfadesinin Gramer Olarak Tahlili

‘Tefsir’ ifadesinin gramer tahlili ve sözlük mânâsı bize Tefsir İlminin de 
ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacağından bu başlık altında durmak 
istedik. Tef’il bâbından gelmekte olan tefsir ifadesinin kökünün Arapçadaki 
“fesera”   veya harflerinin kendi arasında çevrilmesiyle “sefera” sözcükle-
rinden gelmekte olduğu görülmektedir8. 

“sefera “ ifadesi daha çok maddi durumları ve nesneleri ortaya çıkar-
mak için kullanılırken, mesela ‘bayan yüzünü açtı’ anlamındaki Arapça ifa-
de  örneğinde olduğu gibi, “fesera “  ifadesi ise daha çok manaî bir anlamı 
ortaya koymak beyân etmek anlamında kullanılır. 9

5. Halis Albayrak, Tefsir Usulü (İstanbul: Şûle Yayınları, 2009),  ss. 60-61.
6. Secde 32/2.
7. Sad 38/19, Nisâ 4/28, Yusuf 12/2.
8. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, ss. 213-214.
9. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 214.
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“Tefsir” ifadesinin kökenine yönelik bir diğer yaklaşımsa Zerkeşî (ö. 
794), Kâfiyeci (ö. 879) ve Suyûtî (ö. 911) gibi âlimler tarafından öne sürül-
müştür. Onlara göre tefsir ifadesi ‘Tefsira’ kökünden gelmektedir ve ‘Açıkla-
mak, örtülüyü açmak’ anlamlarındadır10.

Bu bağlamda genel olarak her üç ifadenin de ortak noktada “kapalı 
bir şeyi açığa çıkarmak, keşfetmek, ortaya çıkarmak, bir şeyleri gün yüzü-
ne çıkarmak” anlamlarında kullanıldığı görülmektedir, nitekim ‘Tefsir’ ifa-
desinin Kur’an’ı Kerimde geçtiği ayete bakıldığında da  (tefsîran) ifadesi-
ne Taberînin Câmiu’l-beyân isimli eserinde İbn Abbas (ö. 68), Dahhâk bin 
Müzâhim el-Belhî (ö. 105), Katâda bin Diâme (ö. 117- 118), Atâ bin Ebû 
Rebâh (ö. 114) ve Mücâhid ibn-i Cebr (ö. 104) tarafından yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi ‘açıklama’ anlamının verildiği belirtilmektedir.11

Bu noktada belirtmemiz gerekir ki Kur’an’ı ‘açıklamak’ anlamında tarih-
te sadece ‘Tefsir’ ifadesi kullanılmamıştır; te’vil, tebyin ve şerh ifadeleri de 
açıklamak anlamında kullanılmaktadır fakat Tefsir ile farkları bulunmak-
tadır. Te’vil ifadesi Tefsire yakınlığı ile bilinen ifadelerden belki de en çok 
dile getirilendir, kökü itibariyle ‘evl’ fiilinden gelmektedir ve tef’il babında 
açıklamak ve beyân etmek anlamlarındadır. 

Te’vil, kök anlamı bakımından ’başlangıca dönmek’ şeklindedir ve 
‘Kur’an’ın yorumu’ bağlamındaki eserlere III. Yüzyılın sonlarında kullanılmaya 
başlandığı düşünülmektedir12. Buna binâyen, İsmail Cerrahoğlu’nun da ifade 
ettiği gibi tefsir ifadesinin te’vil’den daha önce ortaya çıktığını söyleyebiliriz.13 
Te’vil ifadesinin ıstilahi anlamı ile ilgili âlimler arasında revaç bulan tanım ise 
Zerkeşî tarafından yapılmış ‘âyetin muhtemel olduğu mânâlardan birine rücu 
ettirilmesi’ tanımıdır14 ki bu tanım kısaca ayetin muhtemel anlamlardan birini 
elde etmek, anlam olarak onu tercih etmek şeklinde de ifade edilebilir. 

Tarihte kimileri Te’vil ile Tefsiri aynı anlamda kullanmışsa da bu nokta-

10. Veli Kayhan, Kur’an’ın Tefsirde Usûl ve Gerekli İlimler(Bursa: Kurav Yayınları,2007), 
s. 127.
11. Ferruh Kahraman, Ulûmu’l Kur’ân Özelinde Tefsirde İhtilaflar (İstanbul: Rağbet 
Yayınları, 2011), ss. 74-75.
12. Andrew Rippin, The Qur’an and its Interpretative Tradition (Suffolk: Ashgate Pub-
lish, 2001), s. 321.
13. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 214.
14.Kahraman, Ulûmu’l Kur’ân, s.81.
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da Tefsiri Te’vil’den ayırt eden özelliği İsmail Cerrahoğlu hocamız er-Râgıb 
el-Isfahânin sözüne dayanarak Tefsir Te’vilden daha kapsayıcı, daha umu-
midir bundan dolayı da tarihte eserlerine Te’vil isimleri veren Taberi ve 
İmâm Mâturîdi gibi âlimlerin bunu bir tevâzu göstergesi olarak yaptıklarını 
savunmaktadır.15 Elimizdeki verilere göre en isabetli yorum da bu noktada 
bahsetmiş olduğumuz tevâzu nedeniyle böyle yapmışlardır yorumudur, zira 
anladığımız kadarıyla tarih içerisinde te’vil, yorumda hata payının olabilece-
ğini de ifade etmekte.

Şerh ifadesi ise genel olarak dini anlam dışında, örneğin şiirler için, kul-
lanılmakla beraber Kur’an’ın yorumu anlamında da kullanılmıştır16 bunun 
yanı sıra tebyin ifadesi de Kur’an’ın yorumu şeklinde bir anlam mümkün 
olsa da ıstilahî olarak pek kullanılmamıştır, ilmül beyân denildiğinde de 
Arap dilinin inceliklerini gösteren, bunun üzerinde araştırmalar yapan di-
siplin belirtilmektedir.17

b.İstilâhi olarak Tefsir

Arap dilindeki gramer tahlilinden de yola çıkarak tefsir ifadesinin bir şey-
leri açıklamak mahiyetinde olduğunu görmekteyiz, bunu dikkate alarak konu-
su Kur’an olması hasebiyle Tefsir ilmine Kur’an’ın anlaşılmasını ilmi disiplin 
sahası altına alan İslamî bir ilim diyebiliriz fakat bu yüzeysel bir tanım olacak-
tır. Daha iyi bir tanım sunabilmek için tefsir ilmine tarih içerisinde bazı büyük 
âlimler tarafından verilen tanımlara bakmak gerektiği kanaatindeyiz.

Bu noktada az önce verdiğimiz örneklerle birlikte ‘açıklama ve ortaya 
çıkarma’ anlamlarında kullanılmış olan ‘Tefsir’ ifadesinin ilmi olarak da bu 
yörüngede bir çabaya hizmet etmek suretiyle oluştuğunu tarihteki âlimlerin 
bu ilmi tanımlamalarından da anlayabiliyoruz, şimdi bu tanımlardan bazıla-
rını sizlerle paylaşalım.

Cürcâni’nin tefsir tanımına göre (ö. 816)  “Tefsir, mânaya açık bir şekilde 
delâlet edecek bir lafızla âyetin mânâsını, durumunu, kıssasını ve iniş sebe-
bini açıklamaktır’’18 şeklindedir. 

15. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.215.
16. Rippin, Interpretative Tradition, s. 321.
17. Abdulhamit Birışık, ‘Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi’, İlyas 
Çelebi  (ed.), İslâmî İlimlerde Metodoloji– IV Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve 
Birbirleriyle İlişkileri (İstanbul: Ensar Neşriyat,  2014) içinde,  s.55.
18. Kahraman, Ulûmu’l Kur’ân, s. 76.
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Zerkeşî (ö. 794), Mâturîdî (ö. 333)  ve Suyûtinin (ö. 911) ‘Tefsir’ ta-
nımlarına bakıldığında ortak noktada ‘’Âyetlerin inişlerini, durumlarını ve 
kıssalarını, nüzul sebeplerini, Mekkî ve Medenî, Muhkem ve Muteşâbih, 
Nasîh-Mensûh, âmm-hass, mutlâk-mukayyed, helâli haramı, va’di-vaîdi, 
emri nehyi, ibret ve emsali gösteren bir ilimdir’’19 ifadesini görmekteyiz. 

Çağımızın önemli müfessirlerinden olan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğ-
lu ise Tefsir’i Istılâhi olarak “müşkül olan lafızdan murad edilen şeyi 
keşfetmektir”20 şeklinde tanımlamaktadır.

 Selefi tefsir metodunun önde gelen ismi Ibn Teymiye (ö. 728) Tefsir’i, 
ayetlerin lafızlarıyla birlikte manalarını da açıklamak şeklinde ifade etmek-
tedir ve Tefsire dair düşüncelerini, bu doğrultuda aktarmakdır21.

İbn Manzûr (ö. 711), Fîrûzâbâdî (ö. 816) ve Zebîdî (ö. 1205), ıstılahi ola-
rak Tefsir’i “müşkil lafızdan kastedilen mananın keşfi, açığa çıkarılmasıdır” 
şeklinde tanımlamaktadır.22 

Bunun yanı sıra Ebû Hayyân el-Endelüsî (ö. 745) Tefsir ilmini  “Tefsir, 
Kur’ân lafızlarının nasıl okunacağını, delalet ettiği şeyleri, bu lafızların müf-
ret haldeki ve terkip halindeki hükümlerini; terkip halinde bunlara yüklenen 
manaları ve bunları tamamlayan şeyleri araştıran, inceleyen bir ilimdir”23 
şeklinde tanımladığını görmekteyiz.

Gramer olarak tahlili ve yukarıdaki örnek tanımlamaları göz önünde 
bulundurarak tefsir ilminin bir tanımını yapılabilir fakat diğer İslami ilim-
lerle olan ilişkisini ortaya koyma noktasında daha derin bir tanım yapmak 
gerektiği için şimdi de ilk dönem tefsir faaliyetlerine ve tefsirin ilk dönem 
kaynakları üzerinde duralım.

c.Tefsir İlminin Doğuşu

Tefsir ilminin doğuşuyla ilgili olarak ifade edebiliriz ki Kur’an-ı Kerîm’in 
nüzulüne şahit olan, efendimizin etrafında ona sahabe olan Müslümanla-
rın Kur’an’ı anlama noktasında derin ilmi araştırmalara girerek ayetlerdeki 
muradın ne olduğunu anlama konusunda çok büyük endişeler yoktu zira 

19. Kahraman, Ulûmu’l Kur’ân, s. 75.
20. Cerrahoğlu,  Tefsîr Usûlü, s. 214.
21. İbn-I Teymiyye, Tefsir Üzerine, trc. Harun Ünal, (İstanbul: Pınar Yayınları, 1985), ss. 27-31.
22. Kayhan, Kur’an’ı Tefsirde Usûl, s. 128.
23. Kayhan, Kur’an’ı Tefsirde Usûl, s. 129.
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iniş sebeplerinin önemli birçoğunu bilmekteydiler ancak anlama konusun-
da aksaklık yaşadıkları bazı ayetlerde ise efendimize danışarak ondan özel 
olarak muhtelif ayetlerin açıklamasını istemek suretiyle cevap bulmaktaydı-
lar.24 Böylelikle akıllarına takılan noktaları çözebilmekteydiler.

Bahsetmiş olduğumuz bu durum üzerinde birkaç örnek vermek gerekirse 
“imanlarına kusur karıştıranlar”25 ile ilgili ayetin Buhari’nin eserinde efendimize 
atfedilen tefsire bakabiliriz. Ayette inanıp da imanlarına ‘Kusur’ bulaştırmayan-
ların güvende oldukları ve dosdoğru yolda olduklarını Cenab-ı Hak bildirmek-
tedir. Ayeti duyan sahabeyi bir üzüntü kaplar ve efendimize günahkâr kullar 
olarak imanımıza kusur bulaştırmayan var mıdır diyerek içerlenmişlerdir, bu 
durum sonrası peygamber efendimiz onlara buradaki ‘Kusur’ ifadesinin ‘Şirk’ 
anlamında kullanıldığını ifade ederek onları bu noktada rahatlatmıştır.26 

Başka örnek ise İbn Ebi Hâtim (ö. 327)’in müfessirler arasında üzerinde 
bir ihtilâfın mevcûd olduğunu bilmiyorum dediği27 Fatihâ suresinin son ayet-
leriyle ilgili efendimizin yaptığı açıklamadır. Burada”el-Ma’dûbi aleyhim” 
yani “gazaba uğramışlar” ifadesinin Yahûdileri, “ed-Dâllîn” yani “sapmışlar” 
ifadesinin ise Hristiyanlara işaret ettiğini ifade etmektedir.28 

Bir başka örnekteyse efendimizin Bakara sûresinin 187. Ayeti kerime-
sini açıklamasını görüyoruz. Yeni Müslüman olduğu ve de genç olduğu ri-
vayet edilen Adiyy b. Hâtim’in oruç tutma konusunda efendimize yatağının 
altında beyaz ve siyah iplikler bulundurduğunu, bunlarla ayette geçen siyah 
iplik beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için ifadesine kendince uyma-
ya çalıştığını söyleyince efendimizin gülümseyerek Adiyy b. Hâtim’e burada 
ipliklerle kastedilenin gecenin siyahlığı ve gündüzün aydınlığı olduğu, bun-
ları yastığının altına koyabildiğine göre çok büyük bir yastığının olduğunu 
(çünkü gece ve gündüzü barındırmakta) ve o yastığa da o büyüklükteki bir 

24. Mehmet Akif Koç, “A contribution to the Discussion on ‘’the Beginning Period and the 
Sources of Tafsir’’”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 50:2 (2009) ss. 1-12; 
Mustafa Karagöz, “Dil Merkezli Tefsir Çalışmaları”, Mehmet Akif Koç, İsmail Albayrak (ed.) 
Tefsire Akademik Yaklaşımlar (Ankara: Otto Yayınları, c. 1, 2015) içinde, s.326.
25. Enam, 6/82.
26. Koç, “A contribution to the Discussion on ‘’the Beginning Period and the Sources of 
Tafsir’’”, s. 2.
27. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,c.1, 
1988), ss. 48-49.
28. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 49.
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kafanın layık olduğu29 şeklinde cevap vererek onunla şakalaşmak suretiyle 
ayeti açıkladığını görmekteyiz.

Bu gibi örnekler dışında, sahih rivayetler ışığında efendimizin Kur’an’ı 
sahabeler için baştan sona tefsir ettiğini söyleyememekteyiz.30  Bu durumu 
açıklamak gerekirse, efendimize isnat edilen tefsir rivayetlerinin sayısının 
Kur’an’ı çaplı bir şekilde tefsir etmeye yetmeyecek oranda az olduğunu be-
lirtmek gerekir. İlk dönem tefsir kaynaklarının başını çeken Taberî ve İbn 
Ebi Hâtim’in eserlerindeki 54.000 rivayetin büyük bir çoğunluğunun tabiin 
dönemi Âlimlerine isnat etmesi durumu kanaatimizce açıklamaktadır. Zira 
Taberî’nin eserindeki rivayetlerin %7,4’ü, İbn Hatim’in eserindeki rivayetle-
rin ise %4’ünün efendimize isnat ettiği durumunu görmekteyiz31, bu rivayet-
ler arasında daha seçici davrandığımızı düşünürsek bu oranların daha da 
düşeceği dikkatlerden kaçmamalıdır.

Bunun yanı sıra benzer bir durumun Kütüb-i Sitte’deki tefsir bölümlerin-
de de olduğunu görmekteyiz.32 Efendimizin yanı sıra sahabenin de baştan 
sona bir tefsir yapma girişiminde olup üstüne üstlük bu şekilde bir eser 
meydana getirme durumunun olmadığını ortaya çıkarmak gerekirse İbn Ebi 
Hâtim’deki 16.000 rivayetten 3.865 rivayetin isnatlarının sahabeye gittiği-
ni, bunların da 3097’sinin, hayatının büyük bir kısmını tabiin döneminde 
geçirmiş olan İbn Abbas’a gittiğini görmekteyiz.33

Durumla ilgili İmam Şafii’ye isnadı kuvvetli olan “İbn Abbas’tan tefsire 
dair 100 civarında hadisten başka bir şey sabit olmamıştır”34 sözü de aslın-
da bahsettiğimiz düşünceyi açıklamaktadır.

Peygamber efendimiz ve sahabe döneminde genel olarak durumun böy-
le olması tefsire dair on binlerce rivayetin neden tabiine dayandığını açıkça 

29. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 53.
30. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 67; Bkz. Mehmet Akif Koç, “A contribution to the Discus-
sion on ‘’the Beginning Period and the Sources of Tafsir’’”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 50:2 (2009).
31. Mehmet Akif Koç, “Tefsirde Keyfiliğin Çaresi: Tefsir Rivayetleri”, Mehmet Akif Koç, 
İsmail Albayrak (ed.) Tefsire Akademik Yaklaşımlar (Ankara: Otto Yayınları, c. 1, 2015) 
içinde, s. 49.
32. Koç, “Tefsirde Keyfiliğin Çaresi: Tefsir Rivayetleri”, ss. 49-50.
33. Koç, “Tefsirde Keyfiliğin Çaresi: Tefsir Rivayetleri”, s. 51.
34. İsmail Lütfi Çakan & Muhammed Eroğlu, “Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib”, Türk 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 1, s. 78.
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belirtmektedir. Zira yukarda da belirttiğimiz gibi ayetlerin inişine şahitlik 
etmiş bir nesil olan sahabenin Kur’an’ı baştan sona tefsir etmesine de ihti-
yacı yoktu çünkü Kur’an’ı çok büyük bir oranda etraflıca anlayabiliyorlardı.  

Tefsir’i bir disiplin şeklinde ele alıp Kur’an’ı baştan sona tefsir etme fa-
aliyetleri ise tabiin döneminde olmuştur zira anlama noktasında İslam’ın 
yeni coğrafyalar ve kültürlerle birlikte farklı topluluklarla tanışması, efendi-
mizi hiç görmemiş ve ayetlerin inişine şahit olmamış kitlenin karşılaştıkları 
kutsal mesajı anlama durumları elbette efendimizin dizinin dibinde onunla 
ömrünü paylaşan sahabelerin anlamalarından daha zor olmuştur dolayı-
sıyla bu durum da tefsir faaliyetlerine ihtiyacı doğurmuştur. Efendimizin ve 
Sahabenin Kur’an’ın tamamını tefsir ettiğini düşünen İbn Teymiyye dahi 
Tabiin’in Kur’an’ı anlama konusunda sahabeye göre daha ihtilaflı, Tabiin 
sonrası dönemin ise Tabiine göre Kur’an’ı anlama konusunda daha ihtilaflı 
olduğunu açıkça ifade etmektedir.35

Bu durumun doğal bir neticesi olarak da baştan sona Kur’an’ı tefsir 
etme faaliyetleri, Kur’an’ı anlama konusunda problemlerin oluştuğu Tabiin 
dönemine gitmektedir.36 Zira bu durum, muhtelif ayetlerde Allah’ın muradı-
nın ne olduğu konusundaki kapalılığı belli bir açıklığa getirmek gayretindeki 
ilim olan Tefsir tanımı ile daha çok örtüşmektedir.

İlimsiz olarak Kur’an’ı tefsir etmenin yanlış olduğunu “kim Kur’an hak-
kında ilmi olmadan konuşursa, o Cehennem’deki yerine hazırlansın”37 şek-
linde ifade eden peygamberimizin bu tarz sözlerini dikkate almak suretiyle, 
yukarıda verdiğimiz bilgiler neticesinde tanımlayabiliriz ki Tefsir, Kur’an’ın 
nüzulü üzerinden geçen zaman ve İslam’ın farklı coğrafyalarda her türlü 
kültür ve geleneklerinin farklı olduğu ortamlarla tanışmış olması gibi ne-
denlerle Kur’an ayetlerini anlama konusundaki aksaklıktan kaynaklana-
rak Kur’an’ı Kerim’de Allah’ın göndermiş olduğu ayetler hakkında başta 
(Aksâmul Kur’an’dan Vucuh-Nezâir’e kadar) Temel Kur’an ilimleri olmak 
üzere, zaman içinde günümüze kadar alanlarındaki derinleşmeler hasebiy-

35. Ibn Teymiyye, tefsir usulüne giriş, terc. Yusuf Işıcık (Konya: Esra Yayınları, 1997) s. 36.
36. Bkz. Koç, “A contribution to the Discussion on ‘’the Beginning Period and the 
Sources of Tafsir’’”; Birışık, ‘Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi’ 
ss. 31-58.
37. İbn-i Teymiyye, Tefsir Üzerine, s. 137 (Sunnan-i Tırmizî’de bulunan hadise atıfta 
bulunarak).
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le birer müstakil ilimler haline gelmiş olan (Hadis, Fıkıh, Kelam, Arap dili ve 
belâgâtı gibi alanlarda da önemli bir bilgi birikimine sahip olmak suretiyle 
Cenab-ı Hakk’ın indirmiş olduğu ayetlerde neyi murâd ettiğini, hitap ile mu-
hatabın arasına girmiş olan zaman olmak üzere farklı coğrafî ve kültürel 
özelliklerden kaynaklanan, (sebepleri derine inildiğinde çoğaltılabilinecek) 
anlama problemlerini çözmeyi hedef edinmiş bir ilimdir.

2.İslâmî İlimlerin Tefsir İlmine Katkıları

Tanımımızdan da yola çıkarak ileri sürebileceğimiz gibi anlama nokta-
sında Kuranın içerdiği her konu tefsirin de ihtivasına girmektedir, bu bağ-
lamda bir ifadenin neye murâd ettiğini bilebilmek, onu doğru bir şekilde an-
layabilmek için öncelikle nâzil olan mesaj ile yargıda bulunulan şeylerin ne 
olduğu hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Günümüzde Kur’an’da 
bahsedilen, hakkında Cenâb-ı hakkın konuştuğu konularla ilgili alanların-
da geniş çaplı araştırmaların yapıldığı İslami ilimlerin Tefsir ile olan ilişkisi 
başta işte buradan gelmektedir. Bundan olacaktır ki İslâm’ın (takriben) ilk 
iki yüz yılında İslamî ilimlerde bir bütünlük olup38, bugünkü gibi alanlarında 
derinleşmek suretiyle disiplinleşmemişlerdir. Bu derinleşme özelliğini za-
man ile büyüyen bir ağaç gibi kazanmış ve kök itibariyle yine aynı ağaca 
bağlı dalları oluşturmuşlardır. Şu anda Kur’andaki tek bir ifade için dahi 
yıllar verilip üzerinde doktora tezleri gibi çalışmalar yapıldığı düşünülürse 
bu derinleşmenin boyutunun ne denli olduğu görülebilir39

Bu durumdan yola çıkarak farklı alanlarda derinlemesine bilgi birikimi-
nin oluşturulduğu ilimlerden, yine Kur’an’ı anlama noktasında rol oynaya-
cağı için Tefsiri yapan kişinin, bizlere Arapça metinlerle ulaşmış Kur’an’ı 
sadece ve sadece Arapçayı bilmek suretiyle değil, birden fazla ilimde söz 
sahibi olarak yapmasının, tefsirinin çok daha sağlam ve isabetli olmasın-
da fayda vereceğini ifade etmek mümkündür. Tarihteki önemli âlimlerden 
olan Suyuti bu durumu El-Itkan Fi Ulûmi’l Kur’an isimli eserinde başta Arap 
dilinin derinlik kazanmış alanları olmak üzere, Hadis, Kelam ve Fıkıh gibi 

38. İsmail Çalışkan, İslâmî İlimlerde Metodoloji– IV Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı 
ve Birbirleriyle İlişkileri (İstanbul: Ensar Yayınları, 2014), ss. 108-109 (‘Tefsir İlminin 
Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi’  adlı tebliğe yaptığı müzâkere).
39. Derinliğe örnek bir çalışma: Elif Arslan, “Vahiy Sürecinde HNF Kökünün Semantik 
Açıdan İncelenmesi” (Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi, Ankara, 2012.
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ilimlerin de bilinmesinin gerekli olduğunu bildirmektedir40. Suyuti’nin yanı 
sıra ünlü Mutezilî Alim Kadı Abdul Cebbar da Tefsirde sadece Arapça dilinin 
ve buna bağlı alt ilimlerin bilinmesinin yanı sıra bilinmesinin yetmeyeceği, 
bununla birlikte hadis, fıkıh ve kelam ilimlerinin de bilinmesinin son derece 
önemli olduğunu düşünmektedir41.

Konuyla ilgili İbn Abbas’a isnad edilen mevkuf bir hadiste (farklı tarik-
lerle gelen bir hadis) tefsirin dört çeşit olduğu bunlardan birincisi herkesin 
bilebileceği tefsir (‘Allah’tan başka tanrı yoktur’ ayeti (Muhammed, 19) gibi 
son derece açık olan ayetler, ikincisi dili bilen Arapların bilebileceği (arap 
dilinin özelliklerini bildikleri ölçüde), üçüncüsü alimlerin bilebileceği tefsir 
ve dördüncüsü bilinmesi Allah’a mahsus tefsir.42 

Bu noktada âlim bir kimsenin de Tefsir yapma durumunda Arapça dilini 
bilmesinin yanı sıra farklı rivayetleri (efendimize veya sahabelere isnat edi-
lenleri) ele alabilmesi yani hadis ilminde iyi olması, Arapçayı derinlemesine 
bilmesi ve ayetlerden murat edileni ortaya çıkarması bağlamında karşıla-
şacağı Fıkhi bir soruna da cevap verebilecek oranda Fıkıh ile de içli dışlı 
olabilmesi icâb edecektir.43

Şimdi de bu farklı ilimlerin Tefsir ilmine olan katkılarını özele inerek ayrı 
ayrı inceleyelim.

a.Dil Bilim ve Belâgatın Tefsir İle Olan İlişkisi

Dil bilimi, “Dilden bahseden; dili bütün ses, sarf, nahiv, anlam açısın-
dan ele aldığı gibi, tasvirî, tarihi, karşılaştırmalı yönleriyle de ele alan, farklı 
diller arasındaki alakaları inceleyen, dilin görevlerini ve üsluplarını farklı 
toplumlarla ilişkilerini ele alan bilimdir”44 şeklinde tanımlanmaktadır.

Vahyin dil aracılığı ile metinleşmek suretiyle günümüze geldiği gerçeğini 

40. Celâleddin Es-Suyuti, El-Itkan Fi Ulûmi’l Kur’an, terc. Sâkıp Yıldız & Hüseyin Avni 
Çelik (İstanbul: Hikmet Neşriyat, c.2, 1987) ss.461-463.
41. Mustafa Öztürk, “Tefsirde Mutezile Ekolü”, Mehmet Akif Koç, İsmail Albayrak (ed.) 
Tefsire Akademik Yaklaşımlar (Ankara: Otto Yayınevleri, c.1, 2015) içinde, s. 112.
42. Celâleddin Es-Suyuti, El-İtkan, ss. 463-464.
43. Konuyla ilgili daha fazla bilgi amacıyla Muhammed Abduh’un görüşleri için bkz. 
Mustafa Karagöz “Dil Merkezli Tefsir Çalışmaları”, Mehmet Akif Koç & İsmail Albayrak 
(ed.) Tefsire Akademik Yaklaşımlar (Ankara: Otto Yayınları, c.1, 2015) içinde, s. 334.
44. Mustafa Karagöz, Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı, (Ankara: Ankara 
Okulu Yayınları, 2010) s.44 (tanımı Ramazan Abdü’t-Tevvâb’dan alıntı yaparak vermiştir).
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düşünürsek dilin (bu noktada Arapçanın) yukarıdaki tanımda bahsettiğimiz 
dil biliminin ihtiva ettiği yönleriyle ele alınması ayetlerdeki muradın neler 
olduğunu ortaya koymak anlamında önemlidir zira metinlerde ilk derecede 
manaları ifade eden, dilin ürünleri olan sözlerdir.

Bir işi belli bir düzen, kural ve kaideler ile yaparak sonuca nasıl ve niçin 
ulaştığımızı belli etme noktasında metodumuzu belirtmek gerekir. Tefsir-
de nüzulünden sonra geçen zaman ile birlikte Kur’an ayetlerini anlamada 
İslam’ın yeni coğrafyalarda farklı kültürler tanışması, farklı dillerdeki mil-
letlerle kucaklaşması ve zaman ile canlılık niteliği olan Arapça dilinin ken-
disindeki değişimler gibi faktörlerden dolayı dil temelli problemlerin oluş-
masıyla birlikte sarf nahiv ve lügat gibi dilbilimsel tabanlı ilimlerin tefsire 
girdiğini görmekteyiz nitekim konuyla ilgili ibn Haldun’un: “Dil ve belagat 
başlangıçta Arapların herhangi bir nakle yada kitaba ihtiyaç duymadan sa-
hip oldukları bir meleke iken, zamanla bu meleke yok oldu; dil ve belagatle 
ilgili bilgiler dil alimlerinin eserlerinden elde edilmeye başlandı. Arapların 
dili ve onların belagati üzere indirildiği için, Kur’an tefsirinde de bu eserlere 
ihtiyaç duyuldu.”45 sözleri dilbiliminin tefsire giriş nedenini açıkladığımıza 
paralel bir şekilde ifade etmektedir.

Zerkeşî’nin özellikle efendimiz ve sahabelerden, hakkında nakil olma-
yan ayetlerdeki sözlerin manalarını tespit etmede, bu sözlerin Arap dilinde-
ki manasını belirtecek dil yönlü analizleriyle birlikte sözlerin ayet içindeki 
bağlamlarını da dikkate alarak böyle yapılacak tefsirin, Ragıp Isfahâni’nin 
lügat ilimlerinde alim kabul edilenlerin görüşlerini önemli ölçüde kabul etti-
ğini belirterek uygun olduğunu kabul etmiştir.46

Kur’anın mucizeliğinin en önemli göstergelerinden biri de ayetlerini 
dilbilimsel manada incelendiğinde ortaya çıkmaktadır, bundan dolayı da 
dilbiliminin altındaki ilimleri incelemek önem arz etmektedir, günümüz İs-
lam dünyasında bu konuda El-Keşşâf isimli eserinde, Kur’an’ın belagat yö-
nünden mucizevi olduğunu göstermesi noktasında dil ilimlerinde âlim olan 
Zemahşeri’nin önemli bir yeri olduğunu görmekteyiz47.

Modern zamanda dil bilimsel olarak vahyin indiği zamanı ve bu dönem-

45. Karagöz, Dil Bilimsel Tefsir, ss. 94-95.
46. Celâleddin Es-Suyuti, El-İtkan, ss. 466-467.
47. Halis Albayrak, “Ez-Zemahşerî’nin Tefsirinin Özellikleri”, Salih Akdemir (ed.) Tefsir 
Metinleri I (Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2014) s. 184.
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deki dilin mahiyetini de dikkate alarak yapılmaya gayret edilen dil bilimsel 
tefsirlerin, Kur’an’ı anlama konusunda fikri bir kaosu önlemek için önemli 
olduğunu görmekteyiz nitekim bu yönde çalışmalarını sürdürmüş olan Emin 
el-Huli, “Kur’an’ı nesnel olarak anlama” noktasında bahsetmiş olduğumuz 
özelliklerin elzem olduğunu ifade etmektedir.48

Şimdi de dilbilimi altında incelenen bazı ilimlerin tefsirle olan ilişkisini 
örneklerle gözler önüne sermeye çalışalım;

Lügat İlmi

Lügat ilmi bir kelimenin, ait olduğu dildeki manasını araştıran, ke-
limelerin o dilde ifade ettiği şeyleri ortaya çıkarmayı gaye edinen bir ilim 
olduğunu görmekteyiz49. Cenab-ı Hakkın bizlere ‘aydınlatıcı bir ışık’ olarak 
nitelendirdiği Kur’an ayetlerine Arapça metinler yoluyla muhatap olan biz-
lerin, Kur’anı Tefsir etme noktasında bir sözün birden fazla yan anlamını 
bilebilecek şekilde Arapçaya hâkim olmak gerekmektedir nitekim, Suyuti 
El-Itkan’ında Mucahid ibn Cebr’e isnâden Arapça bilmeyen bir kimsenin 
Kur’an’ı tefsir etmesinin haram olduğunu ifade etmektedir50. 

Zerkeşi’nin ayet metinlerindeki kelimelerin, yalın haldeki anlamlarının 
(yani Lügat anlamının) ve o kelimenin cümle içerisindeki yeri göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki fikri51 de bize lügat 
ilminin Tefsir için ne denli elzem olduğunu ortaya koymaktadır.

Lügat ilmiyle bağlantılı olarak bahsetmemiz gerektiğini düşündüğümüz 
bir kavram vardır ki o da ‘’Garîbul Kur’ân’’dır. Garibul Kur’an, Kur’an’da 
geçen fakat esas itibariyle Arapça olmayan veya o dönemde kullanılma-
mış, lehçe farklılığından dolayı da çok fazla aşina olunmamış kelimeleri 
analiz eden ve bu kelimeleri inceleme alanına alan bir alandır. Abdullah 
İbn Abbas’ın konuyla ilgili eski Arap şiirlerinden yararlanmak suretiyle 200 
kadar anlaşılması zor kelimeyi haricilere anlattığı52, Zerkeşi’nin aktarımıy-
la İbn Abbas’ın “Şiir, Arab’ın divanıdır. Allah Teâlâ’nın Arapça inzal ettiği 

48. Mehmet Akif Koç, “Âişe Abdurrahman ve Kur’an Tefsirindeki Yeri” (Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1996), ss. 10-11.
49. Mevlüt Sarı, Türkçe-Arapça Sözlük (İstanbul: İpek Yayınları, 2011), III.
50. Celâleddin Es-Suyuti, El-İtkan, s. 461.
51. Kayhan, Kur’an’ı Tefsirde Usûl ve Gerekli İlimler, s. 63.
52. Mesut Okumuş, “Ulûmu’l Kur’ân (Kur’an İlimleri)”, Mehmet Akif Koç (ed.), Tefsir El 
Kitabı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2014) ss.375-376.
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Kur’an’dan size bir harf gizli kalırsa Arap divanına müracaat ediniz” dediği 
rivayet edilir. Bu noktada da görebildiğimiz gibi Eski Arap şiirlerinden ya-
rarlanma durumu Tefsir için önemlidir. Kur’an’daki bu tür kelimelere ör-
nek verecek olursak: ‘Sefih” ifadesinin Kinane lehçesinde câhil anlamına 
geldiği, Sâika kelimesinin ise Umman lehçesinde ‘ölüm’ anlamına geldiği 
görülmektedir53.

Nahiv İlmi

Nahiv ilmi, bir kelimenin Arapça metnindeki dizilişini dikkate alarak ke-
limedeki anlamı ortaya çıkarmayı hedef edinen bir ilimdir. Ebu Hayyan, di-
ğer lügati ilimlerle birlikte zikrettiği Nahiv’in, Kur’an ayetlerindeki manaları 
isabetli anlama ve ondaki incelikleri ortaya koyma noktasında son derece 
elzem olduğunu ifade etmektedir54. 

Nahiy ilmi önem arz etmektedir çünkü cümlenin anlamı onun ögelerinin 
cümle içindeki dizilişine göre değişebilmektedir nitekim bu noktada Zerke-
şi, ifade ettiği “İrab manayı ortaya çıkaran, muhtemel manaları temyiz eden 
ve konuşanın kastını anlamayı sağlayan şeydir”55 sözüyle ayetlerdeki vur-
guların ve söz dizim analizinin daha doğru bir ‘anlama’ için ne denli önemli 
olduğunu bizlere göstermektedir.

Nahiv niteliğinde eserler de yazılmış ve bunlara İ’râbu’l-Kur’an denilmiş-
tir, hicri ikinci asrın son periyotunda bu tür eserlerin verilmeye başlandığını 
öğrenmekteyiz56.

Sarf İlmi

Sarf ilmi kelimelerin kökeni ve bu köklerden gelerek farklı siygalara bü-
rünmesiyle oluşan sözleri analiz eden ilim dalıdır. Bu noktada bilmekteyiz 
ki Arapça çekimli bir dildir ve kelimenin kökü ile almış olduğu siyga anlamı 
doğrudan etkilemektedir dolayısıyla bu durumun analizinde yapılabilecek 
bir yanlış, Kur’an ayetini yanlış anlamaya davetiye çıkarabilmektedir.57

53. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, ss. 155-156.
54. Muhammed b. Lütfi es-Sabbağ, Tefsir Usulü Araştırmaları, terc. Ömer Dumlu 
(İzmir:Anadolu Yayınları, 1999), s. 52.
55. Karagöz, Dil Bilimsel Tefsir, s. 256.
56. Fethi Ahmet Polat, “Dirayet Ağırlıklı Tefsirler Mehmet Akif Koç (ed.), Tefsir El Kitabı 
(Ankara: Grafiker Yayınları, 2014) ss.199-200.
57. Karagöz, Dil Bilimsel Tefsir, s. 248.
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Konuyla ilgili olarak Suyuti İbn Faris’e atıfta bulunarak bu ilmi bilmeyenin 
tefsir faaliyetlerinde son derece önemli bir unsura sahip olamayarak tefsir 
ilminin önemli bi kısmını yitirdiğini ifade etmekte58, nitekim Zerkeşi de İbn 
Faris’e dayandırarak Cin suresi 15. ayetindeki el-kâsitûn  kelimesi kaseta 
kökünden gelerek ‘zulmedenler’ veya ‘doğru yoldan ayrılanlar’ anlamların-
da gelirken Hucurat suresi 9. ayetteki eksitû ve el-müksitîn kelimeleri de 
‘kaseta’dan türemesine rağmen ifâl babında kullanıldığı için anlam değişe-
rek zulüm’den adalet’e dönüştüğü gerçeğini bildirmekte59 (bu şekilde ayet 
‘’Allah adaletle davrananları sever yerine Allah zulüm edenleri sever şeklinde 
bir anlama dönüşür). Burada Sarf ilmine vakıf olmayan bir kimsenin ayeti son 
derece ciddi manada yanlış te’vil edeceğini bu örnekle anlayabilmekteyiz.

Dil bilimi altında incelenen ve tefsirle ilişkili olan çok daha fazla alan ve kav-
ram olmasına karşın, elimizden geldiğince örneklerle az da olsa detaylı olarak 
sunmaya gayret ettiğimiz yukarıdaki üç ilmin, dilbiliminin tefsir için ne denli 
önemli olduğunu gösterme anlamında yeterli olduğunu düşünmekteyiz.60

b.Hadis İlminin Tefsir İlmine Katkıları

Hadis, kelime manası olarak ‘rivayet’ veya ‘söz’ anlamına gelmektedir61 
fakat ıstılahi anlamda bir ilim olarak: Cenab-ı Hak’kın hakkında Kur’an’ı 
Kerim’de ‘Sizin için onda güzel örnekler vardır’62 ve  ‘’Resulullah sizin için 
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler 
için güzel bir örnektir’’63 dediği peygamber efendimize atfedilen lafız, fiil ve 
uygulamalarla ilgili olan haberleri inceleyen, bu haberlerin geldikleri senet-
leri titizlikle analiz eden, bu haberleri değerlendirmenin usul ve metotlarını 
ortaya koyan ilimdir64.

Hz. Muhammed’in hadislerinin özellikle ahlam ile ilgili rolü ve yeri çok az 
tartışma konusu olmuş ve tarih boyunca büyük bir çoğunluğun efendimizin 

58. Celâleddin Es-Suyuti, El-İtkan, ss. 461-462.
59. Karagöz, Dil Bilimsel Tefsir, s. 249.
60. Konuyla ilgili bkz. Mustafa Karagöz, Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı; 
Veli Kayhan, Kur’an’ı Tefsirde Usûl ve Gerekli İlimler; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, ss. 
115-204.
61. B. Lewis, V.L. Menage ve diğerleri (ed.), “Hadith”, The Encyclopedia of Islam (Lei-
den: Brill Publishers, c. 3, 1986), s. 23.
62. Ahzab 33/21.
63. Nisa 4/59.
64. İsmail Lütfi Çakan, Anahatlarıyla Hadis (İstanbul: Ensar Yayınevi, 1985), s. 39.



  363 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

hadislerinin imandan fıkıh konularına, bahsi geçen hadislerde belirli kaideleri 
aramak suretiyle kabul ettiği, hatta en rasyonalist olan akımların dahi bir ha-
disin en az iki farklı sağlam isnatla gelmesi durumunda kabul ettiğini bilmek-
teyiz65. İslam dininde böylesine önem arz eden efendimizin  bu durumundan 
yararlanarak hadislerine dayandırmak suretiyle hatalı veya kasıtlı olarak yanlış 
iddialarla ‘’efendimize ait olmayanı ona söyletmek’’66 girişimlerinde bulunula-
bile gelmiştir. Bu iddialara ilmi bir yöntem ile adı geçen rivayetleri inceleyerek 
argümanlardaki zayıflığı gün yüzüne çıkarmakta şüphesiz hadis ilmi uyguladığı 
metot ve geliştirmiş olduğu ilmi birikimle bir kalkan olma görevindedir67.

Cenab-ı Hakkın övdüğü peygamber efendimizin, ayetlere dair yorumları 
son derece önem arz eder. Said İbn Cübeyr’e atfedilen ‘’bana Resulullah’tan 
(ona ait) bir hadis erişmedi ki ben onun doğruluğunu ispat eden şey’i 
Kur’an’da bulmuş olmayayım’’ sözünde68 olduğu gibi Peygamber efendimiz 
Kur’an ile iç içe yaşamış, Kur’ani öğütlerin pratik sahadaki temsilcisi ve 
aynası olmuştur69. Bu nispetle peygamber efendimizin fiili tefsir mahiyetin-
deki hal ve davranışları, bugün metinler aracılığı ile muhatap olduğumuz 
ayetlerde Cenab’ı hakkın neleri murad ettiğini anlamamız açısından önem-
lidir, nitekim Cenab’ı hakkın ‘örnektir’ dediği, biz Müslümanlar için ideal 
olan demektir. Buradan yola çıkarak onun ayetleri nasıl ele aldığı, pratiğe 
nasıl yansıttığı da bizim için ‘ideal anlama’dır diyebiliriz. 

Ayetleri efendimizin tefsir ettiği şekilde anlama fikri teorik anlamda bizlere 
haklı olarak son derece sağlam gelse de efendimizin her ayeti tefsir etmeme 
durumunu tebliğimizin başında Tefsir ilmini açıklarken bahsetmiş olmakla 
beraber efendimizin bazı noktalarda sahabenin ilk duyduğunda anlamakta 
zorlandığı veya yanlış anlamaya müsait oldukları ayetlerde onlarda oluşan 
küçük anlama sorunlarını giderir mahiyette açıklamalar yaptığını bilmekteyiz.

Hadis ilminin metoduyla incelemeye tabi tutulmuş hadisler, Mücmel 
olan yani tam olarak neye işaret ettiği noktasında açık olmayan bazı fiili 

65. Jonathan Brown, Hadith Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World 
(Glasgow: Oneworld Publications, 2009), s. 173.
66. Hasan Cirit, Hadise Giriş (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2011), s. 43 .
67. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Lütfi Çakan, Şekil ve Örneklerle Hadis Usulü 
(İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları,2012),  ss.133-145.
68. Ömer Nasuhi Bilmen, Tefsir Tarihi (Ankara : Diyanet İşleri Resiliği, 1955), s. 47.
69. Raşit Küçük, “Kur’an-Sünnet İlişkisi ve Birlikteliği”, İsmail Lütfi Çakan (ed.), Sünne-
tin Dindeki Yeri (İstanbul: Ensar Yayınları, 2010), s. 139.
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emirlerin açıklanmasında önemli faydalar sağlamaktadır örneğin namazın 
kılınışı, kaç rekat olduğu, orucun tutuluşu ve faizin detaylı ele alınışıyla ilgili 
açıklamalar yine Kur’an’dan kaynağını alan ayetlerin tefsiri olmuştur dola-
yısıyla bu gibi ayetlerin açıklanmasında rol oynayan haberlerin analizinde 
şüphesiz Hadis ilminin haklı bir yeri vardır.70

 Hadis ilminin ihtivasında efendimiz dışında sahabe ve tabiin’e atfedilen  
rivayetler de vardır. Bahsettiğimiz bu rivayetlerin de senet açısından analizini 
yapan hadis ilmi, bu tür rivayetlerin önemli oranda içeriğini oluşturduğu riva-
yet tefsiri açısından da önem arz etmektedir. Ayetlerden fikri anlamda bir kaos 
oluşturabilecek keyfiyeti önleme noktasında işlevsel özellikler taşıyan rivayet-
lerin71 güvenilirliğinin ortaya çıkarılmasında etkili bir metodoloji sunar ve bunu 
iyi bir şekilde bilmek bir müfessir için muhtelif ayetlerin tefsirinde selefin neler 
düşündüğünü anlamasına yardımcı olur. Bu duruma bir örnek olarak ibn Kesir 
(ö. 742)’in ibn mâce gibi meşhur hadis alimlerini rivayet isnadı inceleme nokta-
sında eleştirebilme durumu72, bir anlamda onun bu ilimde kendisini geliştirdiği-
nin bir göstergesidir diyebiliriz nitekim kendisinin Tefsiru’l- Kur’ani’l- Azim isimli 
dünyada bugün bile bir şöhreti olan tefsiri vardır.

Rivayetlere dayanarak tefsir yapan diğer bir meşhur âlim de İbn Cerir 
et-Taberî’dir (ö. 310), yazmış olduğu Câmiu’l- Beyan an Te’vîli Ay al-Qur’an 
isimli tefsiri İbn Teymiye’nin “İnsanların ellerinde bulunan tefsirlerin en 
doğru olanı, Taberi›nin tefsiridir. Zira o, sağlam senetlerle selefin sözlerini 
zikreder…”73 övgüsünü almıştır. Hicri ilk üç asrın tefsir ile ilgili öne çıkmış 
ilmi çalışmaları ve haberleri bu eserinde bildirmesi bakımından son derece 
önemli bir yere sahip olan Taberi74, rivayetlere bir muhaddis titizliliği ile is-
nad sistemine çok büyük bir önem vererek râvilerin isimlerini dile getirmek-
ten çekinmemiş (hatta bu noktada isrâilî rivayetleri bildirirken bile isnadı 
göstermiştir)75, bu suretle rivayetleri sınıflandırmış ve aralarından en sağ-
lam ve en uygun olduğunu düşündüğü rivayetleri muhtelif ayetlerin tefsirin-

70. Küçük, “Kur’an-Sünnet İlişkisi ve Birlikteliği”, s. 143- 144.
71. Koç, “Tefsirde Keyfiliğin Çaresi: Tefsir Rivayetleri”, ss. 43-55.
72. Lütfi es-Sabbağ, Tefsir Usulü Araştırmaları, s. 64.
73. Lütfi es-Sabbağ, Tefsir Usulü Araştırmaları, ss. 15-16.
74. Fatma Akdokur,’’Tehzîbu’l-Âsâr’’ Bağlamında Et-Taberî’nin Hadisçiliği “ Doktora 
Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2010, s.31.
75. Akdokur, ’’Tehzîbu’l-Âsâr’’, ss. 143-144.
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de tercih ettiğini belirtmiştir.76 Eserdeki rivayetlerin % 7.8’inin efendimize, 
büyük bir çoğunluğun ise tabiin’e isnad edildiği görülmektedir.77

Kurtubî’nin (ö. 671) yazmış olduğu tefsir mukaddimesinde bir müfessi-
rin duyduğu veya naklini okuduğu hadisi, naklin geldiği yere güvenerek doğ-
ru ve sahih olarak kabul etmemesi gerektiği, bu hadislerin naklinin geçtiği 
kaynaklara gidilerek sözü geçen hadisin hangi anlamda nasıl kullanıldığı 
ve dahası o hadisin o kaynakta gerçekten var olup olmadığını kontrol et-
mesinin gerekliliğine vurgu yaparak başından geçen bir durumu anlatır. Bir 
zâtın bir hadisten bahsettiği ve bunu da Tirmizi’de geçiyor diyerek Tirmizi’yi 
otorite olarak öne sürdüğünü fakat Kurtubî’nin o esere gidip hadisi buldu-
ğunda ise Tırmizi’nin bahsi geçen hadise zayıf demiş olduğunu görür. Hadis 
konusunda sadece isnadı incelemekten öte bu ilimde derin bilgisi olanların 
eserlerine danışılmasının Tefsirde boş, yalan yanlış faaliyetlerin önüne geç-
mede bir etken olduğunu ifade eder.78

Suyuti, tefsir ilminin en önemli kaynaklarından biri olarak peygamberimi-
zin söz ve fiillerini göstermektedir. Ayetleri aydınlatma noktasında efendimize 
atfedilen tefsir ile ilgili sahih rivayetlerin çok az olduğuna değinen Suyuti bu 
durumun yanı sıra tefsirde bu sahih rivayetlerin çok değerli olduğunu bildirir. 
Örnek olarak İnşikak suresi 8. Ayette geçen “Kolay bir hesapla hesaba çeki-
lecek” derken kolay ifadesinin “hemen biten bir hesap” anlamında olduğunu 
efendimize atfedilen bu sahih rivayetten anlaşıldığını ifade eder.79

c.Fıkıh İlminin Tefsir İlmine Katkısı

Sözlükte “bir şeyleri iyi ve tam olarak kavramak” anlamlarına gelen Fıkıh 
ifadesi ıstılahi anlamda dinimizde ilk sırada otorite olarak kabul edilen Kur’an 
ve ondan sonra gelen Hadis başta olmak üzere bunları iyi anlayıp kavramak 
suretiyle Müslüman toplumlarda kişinin özel olarak kendi islami yaşayışında 
ve genelde Müslümanların toplumsal yaşantılarında ve düzenlerinde rol alan 
ameli hükümlerin belirlenmesini ve incelenmesini ele alan bir ilimdir.80

Ebu Hayyan, Kur’an’daki fıkhi hükümleri ifade etmenin ayetleri gerçek 

76. Akdokur, ’’Tehzîbu’l-Âsâr’’, ss.32-33.
77. Akdokur, ’’Tehzîbu’l-Âsâr’’, s. 149.
78. Lütfi es-Sabbağ, Tefsir Usulü Araştırmaları,  ss. 22-24.
79. Celâleddin Es-Suyuti, El-İtkan, s. 457.
80. Hayreddin Karaman, “Fıkıh”, (Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), c. 13, s. 1.
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anlamda kavramak ve üzerinde düşünebilmek için zorunlu olduğunu ifade 
eder fakat bu durumla birlikte uzun bir fıkhi tartışmaya girmenin Tefsir’in 
alanını aşacağını ifade eder. 81 Ebu hayyan’ın bu görüşüne binayen diyebili-
riz ki ayetlerden hükmü ancak ve ancak rabbimizin o ayetlerde neyi murad 
ettiğini açıklamakla elde edebiliriz, bu noktada insan gücünün yettiği oran-
da Rabbimizin muradını o ayetlerden açıklama görevi de birinci sırada Tef-
sirin görevidir tıpkı hükmi olmayan diğer ayetlerde de rabbimizin muradını 
veriler ışığında ortaya çıkarma çabası gibi. Bu durumda diyebiliriz ki Fıkıh ile 
Tefsir arasında karşılıklı bir ilişki vardır.

Suyuti’nin El Itkan’ına baktığımızda müfessirin bilmesi gereken ilim-
ler listesinde Fıkıh ilmini saydığını ve bunu da ayetlerden hüküm çıkarma 
noktasında fıkıh ilminin delil getirmeyi müfessire öğretebilmesinden dolayı 
olduğunu ifade eder.82  Bağlamını pratik olarak her ne kadar Allah’ın ayetler-
deki muradını ortaya koyma olduğunu Tefsir ilmi için söylesek de özellikle 
ahkam yani hüküm ihtiva eden ayetlerde ayeti açıklama girişiminde bulu-
nurken müfessir bir şekilde ahkamın alanına girmiş oluyor, dolayısıyla fıkhi 
bir faaliyet içerisinde bulunmak durumunda kalıyor, bu noktada da fıkıh 
ilminin bu delil getirme özelliği ve kendi metodolojisi hakkında bilgi sahibi 
olmak bu ayetleri açıklamada müfessire önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 

Durumu biraz daha açacak olursak, Müfessir, Fıkıh ilminde yüzyıllar 
boyu Kur’an ve Sünnet üzerinde yapılmış olan araştırmalar ve incelemeler 
sonucu elde edilmiş olan kaideleri envanterine aldığında Kur’an ayetlerini 
açıklarken ayetlere daha bütünsel yaklaşacaktır zira asırlık fıkhi kaidele-
rin dayanak noktaları da dediğimiz gibi Kur’an ve Sünnettir, örnek vermek 
gerekirse, yapılan işlerin maksatlarına göre olma kaidesi83. Bu kaidenin 
dayandığı ayetler birden çoktur fakat birkaç tanesini zikretmek gerekirse: 
“Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek çok yer bulur. Kim 
Allah ve Resulü için hicret etmek amacıyla evinden çıkar da kendisine ölüm 
yetişirse, onun mükafatı Allah’a düşer. Allah bağışlayandır, esirgeyendir”84. 
Diğer bir örnek de “Allah sizi, kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fa-
kat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafur-

81. Lütfi es-Sabbağ, Tefsir Usulü Araştırmaları, s. 48.
82. Celaleddin es-Suyûti, El-Itkan, s.463.
83. Lütfi es-Sabbağ, Tefsir Usulü Araştırmaları, s. 206.
84. Nisa 4/100.
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dur, halîmdir”85. Buna paralel hadislerin de mevcut olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda araştırmalardan elde edilen Cenab-ı Hakkın yapılan 
işlerde aslî olarak bizleri niyet bazlı değerlendirdiğidir. Asgari zorunluluk du-
rumlarının bazı yasakları delebileceği, karşılaşılan zorlukların kolaylıkları da 
getirebileceği gibi kaideler de bu noktadaki diğer kaidelerdendir.86

Fıkıh ilmi ile Tefsir ilminin birbirleriyle olan ilişkisi literatüre de yansı-
mıştır. Fıkhi tefsir dediğimiz tefsir türleri oluşmuştur. Bu tefsir türleri genel 
olarak Kur’an’ı Kerimde sadece ahkam bildiren ayetleri ele alır ve bu ah-
kam ayetler üzerinde yoğunlaşır, dolayısıyla Fatiha’dan Nâs’a kadar bütün 
ayetlerin tefsiri yoktur, İslamiyet’in ilk dönemlerinde bu tür tefsir eserlerine 
“Ahkâmu’l Kur’an” denmiştir.87 

Fıkhi tefsirler tüm ayetleri ele almazlar çünkü Kur’an ayetlerinin tümü 
ahkam ifade etmemektedir, bu konuda Kur’an’daki ahkam ayetlerinin sa-
yısını tarihte âlimler 200 ila 1000 arasındaki sayılarla ifade etmişlerdir bu 
durum doğrudan veya dolaylı olarak hüküm bildiren ayetler noktasındaki 
ihtilaftan kaynaklanmaktadır.88 Bahsi geçen fıkhi tefsir alanında elimizde 
olan en eski eser Mukâtıl ibn Süleyman’a ait olup bu tür eserlerde genel 
olarak bab başlığı altında ayetleri toplama veya Mushaf tertibi içerisinde 
tefsir yapıldığı görülmekte, Kur’an’a bağlı, onda zemin bulan hükümleri 
gün yüzüne çıkarma amacı taşır ve bunları yaparken konuya dair rivayet 
ve hadisler de kullanılmaktadır.89 Kur’andaki bu ahkam ayetlerine şematik 
olarak baktığımızda bugünkü modern hukuğun dallarıyla ilişkilendirilmesi 
konusunda fıkhi tefsirin fonksiyonunun önemli seviyede olabileceğini gö-
rebiliriz.90

Fıkhi tefsirlerle ilgili olarak bir diğer önemli nokta da bizlere İslami ilim-
lerin birbirlerinden ayrılarak özel alanlar haline gelme durumunun tarihi 
seyri ile ilgili bilgiler sunmasıdır. Bu noktayı şu şekilde açıklayabiliriz, ilk 
dönem eserlerde (Mukatıl ibn Süleyman’da olduğu gibi)  bâblar arasında 
iman konularının ahkam bablarında işlendiği görülmekteyken daha sonraki 

85. Bakara 2/225.
86. Konu için bkz. Lütfi es-Sabbağ, Tefsir Usulü Araştırmaları, ss. 205-219.
87. Selim Türcan  - Süleyman Gezer, “Fıkhi Tefsir Geleneği”, Tefsire Akademik Yaklaşımlar, 
Mehmet Akif Koç – İsmail Albayrak (ed.) (Ankara, Otto Yayınları, c.1, 2015) içinde, s. 185
88. Türcan  & Gezer, “Fıkhi Tefsir Geleneği”, ss. 186-187.
89. Türcan  & Gezer “Fıkhi Tefsir Geleneği”, ss. 186-187.
90. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 47.
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dönemde vefatı 321 olan Tahâvî’nin eserindeki bâblarda iman konusunun 
olmayışı fıkıh ile kelam ilim alanlarının birbirlerinden ayrıştığına bir örnektir 
ve bu açıdan da fıkhi eser literatürü önem arz etmektedir.91

Fıkıh ilmiyle Tefsir ilmi arasındaki bir diğer nokta da Fıkhi bir sonuç elde 
etme noktasında birinci olarak Kur’an ayetleri ele alınır çünkü bir ayetin ka-
palı tuttuğu durumu diğer ayet açıklayabilmektedir, (Maide suresinde geçen 
haram kılındı ayetinden sonra gelen ayetlerde konuyla ilgili nelerin haram 
kılındığını cenabı hakkın belirtmesi gibi), ikinci olarak da mücmel nitelikteki 
emirlerin nasıl gerçekleştirileceği noktasında efendimizden gelen rivayetler 
önem arz etmektedir (örneğin namaz kılın emrinin nasıl gerçekleştirileceği 
gibi), bu iki kaynak dışında özellikle tabiin döneminde bazı anlaşmazlıkların 
oluştuğunu ve içtihadın bu noktada özellikle devreye girdiği görülür ve bu 
içtihadın da genel olarak fıkhi hükümlerle ilgili ayetlerde düşülen ihtilaflar-
dan ileri geldiği görülür92. Dolayısıyla Fıkhî tefsir niteliğindeki faaliyetlerin 
tefsirde dirayet doğurduğunu da söyleyebiliriz.93

d.Kelam İlminin Tefsir İlmine Katkısı

Usûlü’d-dîn, Akâid ve Tevhid isimlerinin de verildiği Kelâm ilminin tanımı 
konusunda çok farklı görüşlerin olduğunu görmekteyiz, Farâbi’nin Kelam 
ilmine bir ‘sanat’ diyerek, dinin kurucusu olan cenab-ı hakkın belirtmiş ol-
duğu düşünce ve davranış hedefli doktrinleri teyit edip bu doktrinlere karşı 
olan her şeyi söz gücü ile çürütme ‘yeteneği’ olarak tanımlarken  İslam kül-
türünde Kelâm ilminin gayesi noktasında Adudüddin el-Îcî’nin “Kelâm, ke-
sin deliller getirmek ve ileri sürülecek karşı fikirleri çürütmek suretiyle dinî 
inançları kanıtlama gücü kazandıran bir ilimdir” tanımının revaçta olduğu-
nu görmekteyiz.94 Ele aldığı konu bakımından Kelam ilmini Allah’ın kendisini 
ve ona ait olduğunu düşündüğümüz sıfatlarını, nübüvvet ve peygamberliğe 
ait konuları, yaradılışın başlangıcı ve ahiret hayatında yaratılanların durum-
larını İslam esaslarına göre ele alan bir ilimdir şeklinde tanımlayabiliriz.95

91. Türcan  & Gezer , “Fıkhi Tefsir Geleneği”, ss. 190-191.
92. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, ss. 48-54.
93. Konuyla ilgili bkz. Türcan  & Gezer, “Fıkhi Tefsir Geleneği”, Tefsire Akademik Yakla-
şımlar, Mehmet Akif Koç & İsmail Albayrak (ed.), c. 1, ss. 195-197.
94. Yusuf Şevki Yavuz, “Kelam”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 25, s. 196.
95. Mevlüt Özler “Kelam Tarihi”, Şaban Ali Düzgün (ed.), Kelam El Kitabı (Ankara: Grafi-
ker Yayınları, 2013) içinde, ss. 21-22.
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Söz konusu ilim İslamiyet’in inanç esaslarını bildirme gayesi taşıdığı için 
elbette ilk etapta otorite ve kaynak olarak Kur’an’ı almaktadır ve argüman-
larında öncelikle Kur’an ayetlerinin anlaşılması durumu söz konusudur zira 
argümanlarda söz konusu konularla ilişkili ayetler anlaşılmadan bu noktada 
bir sonuca gidilemeyecektir. Bu durum doğal olarak tefsir çalışmalarının Ke-
lam ilmindeki zarûriyetini ifade etmektedir fakat burada Kelam ilminin Tefsir 
ilmine katkılarını ele alacağımız için bu noktada fazla durulmayacaktır.

Suyutî, Müfessirin bilmesi gerektiğini düşündüğü ilimlerden biri de Ke-
lam ilmidir.96 Bu görüşünü temellendirirken özellikle bir müfessirin Kur’an-ı 
Kerimdeki bazı ayetlerin ilk derecedeki anlamı bağlamında ele aldığında or-
taya Cenab-ı Hakka atfetmenin uygun olmadığı özelliklerle Allah hakkında 
yanlış bilgi elde etmenin ve bu şekilde ayetleri tefsir etmiş olma durumun-
dan sakındırması için Kelâm ilmini önemli bulur. Bu duruma örnek vermek 
gerekirse Kur’an’daki Allah’ın yüzü ifadesinden97 Allah’ın tasavvur edebile-
ceğimiz bir yüzü olduğu gibi argümanların oluşturulma durumu bu noktada 
Kelam’ın sistemli bir şekilde Cenab-ı Hak’ın hiçbir şeye benzemediğine dair 
ayetlerden98 yola çıkarak sonuç elde etmesi elbette daha isabetli olacaktır.

Kelam’ın Tefsirle olan ilişkisine baktığımızda Kelamî Tefsir külliyatının 
daha çok Mezhebi Tefsir kategorisinde incelendiğini görmekteyiz99 bu duru-
mu inanç esaslarını farklı doktrinlere bağlayan mezheplerin bu özelliğinden 
anlayabiliriz, (Allah’ın ahirette görülüp görülemeyeceği konusundaki ayetlerin 
tefsiri ile ilgili düşülen ihtilafın Mutezile ve Ehli sünnet arasında önemli bir tar-
tışma olması gibi)100, bu noktada biz, Kelam ile içli dışlı olmuş ve eserlerine 
bu durumu yansıtmış olan birkaç âlimden bahsetmek istiyoruz.

Tefsir ilminin Kelam ile olan ilişkisini araştırdığımızda karşımıza çıkan 
isimlerden biri de Fahreddîn er-Râzi’dir. Bu durumun nedeni ise O, Kelam 
ilmini asıl, tefsir ilmini ise Kelami faaliyetlerinin, yani Allah’ı farklı yönleriyle 
tanımanın bir aracı olarak görür ve bundan dolayıdır ki Kur’an’ı Kerim’de 
Kelamî te’villerinin miktarı çok fazladır.101 

96. Celaleddin es-Suyûti, El-Itkan, s.463.
97. Bakara 2/115.
98. Şura 42/11.
99. Muhsin Demirci, Tefsir Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İfav Yayınları, 2014),  ss. 194-195.
100. Konuyla ilgili ifade edilen durumun doğruluğunu görme anlamında Bkz. Ignaz 
Goldzhier, İslam Tefsir Ekolleri, çvr. Mustafa İslamoğlu, ss. 125-140.
101. Mustafa Öztürk, Tefsirin Halleri (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013) s. 336.
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Er-Râzi’nin Kelam ile olan yakın ilişkisinin ayetlere yansımasında belirli 
kaideleri vardır. Eserinde kendisinin de savunduğu kaidelerden biri, ayetler-
deki ifadelerin mecâzi anlamda olduğunu belirterek o doğrultuda yorum-
lanmasını meşru kılacak olan şeyin ayetin zahiri manayı verme durumunun 
mümkün olmadığını gösteren kanıtlara ulaşılmasıdır kaidesidir.102 Ayetler-
den Kelamî sonuçlar çıkarılmasında Kelamcıların kullandığı bu kâideyi bir 
müfessirin bilmesinin nasıl bir fayda teşkil edebileceğini göstermek açısın-
dan bir örnek vermek gerekirse; Allah’ın önünde ‘ruku ve secde edin’103 
ayetini mecaz anlamda ele alıp meselenin Allah’a hürmet etmekten ibaret 
olduğunu düşünmüş olanların batınî bir çabayla hareket etmek suretiyle 
nakli ve Kur’an’ın bütününü hiçe sayarak ortaya atma durumlarını ihlal et-
tiğini gözler önüne serebiliriz.104 Er-Râzi, Kur’an’ı Kerimde teoride böyle bir 
düşünceyi ifade etmesine karşın İslam tarihinde bahsetmiş olduğu düşün-
ceye Et-Tefsîru’l Kebir isimli tefsirinde pek de uymadığı için eleştirilmiştir.105

er-Razi’nin Kelamî yaklaşımının yanı sıra bütün ilimlerin kaynağı olarak 
Kur’an’ı Kerim’i görmesi de dikkat çeken bir noktadır zira o, ‘…biz o kitapta 
hiçbir şeyi eksiksiz bırakmadık106’ ayetindeki ‘o kitap’ ifadesini genellikle 
tefsir kitaplarında geçtiği gibi levhi mahfuz olarak değil de Kur’an’ı Kerim’in 
kendisi olarak tefsir etmesi durumundan dolayı Tıp, Matematik gibi ilimle-
rin de detaylı halde Kur’an’da bulunduğunu savunmakta ve fikrini bu şe-
kilde temellendirmeye çalışır.107 Şüphesiz onun bu tavrı, Kur’an ayetlerinin 
sonsuz sayıda anlam ve sır içerdiği fikrinden ileri gelmektedir108.

Tefsire farklı yaklaşımından dolayı ona yöneltilen eleştirilerden birkaç 
örnek vermek gerekirse Takiyuddin es-Sübkî “onun tefsirinde tefsirin yanı 
sıra her şey var” şeklinde, Ibn Teymiyye ise “Onun tefsirinde her şey var 

102. Öztürk, Tefsirin Halleri, s. 340.
103. Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda bu şekilde çokça ayetin mevcut olduğunu görmekte-
yiz, bkz. Bakara 2/43; Hac 22/77; Fetih 48/29; Maide 5/55; Mürselat 77/48.
104. Öztürk, Tefsirin Halleri, ss. 340-341,(eserde bahsi geçen dip not: Râzi, et-Tefsîru’l- 
Kebir, c. 17, ss. 7-8 ayrıca ss. 14-15 ; a.g.e. c. 30, s.83).
105. Örnek olarak Müdessir suresi 74/30. Ayetini günün 5 saatinin ibadetle 19 saati-
nin ise farklı şekilde değerlendirilmesini cehennemdeki zebanilerin sayısıyla (yani 19 
ile) gerçek manada ilişkilendirmiştir bkz. Tefsirin Halleri, ss. 341.
106. En’am 6/38.
107. Öztürk, Tefsirin Halleri, ss. 328-329.
108. Öztürk, Tefsirin Halleri, ss. 330-332.
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ama tefsir yok” şeklinde yorumlarda bulunmuştur.109

Burada bahsetmek istediğimiz bir diğer âlim ise Mahmud b. Ömer el-
Zemahşerî (ö. 538)’dir. Nitekim o, İslam âleminde sevileni veya sevilmeyeni 
tarafından tefsir ilminde takdir kazanmış bir müfessirdir ve “Dünya İmamı” 
gibi bir unvan, gerek Mutezili gerekse Ehl-i Sünnet tarafından ilmi şahsına 
ithaf edilmiştir.110

O, genel olarak Kur’an’ı, metninin dil bilgisi ve onda olan söz sanatla-
rını çözümleyerek tefsir eder. Mutezili anlayışın en önemli temsilcilerinden 
biri olarak ayetlerde açıklanması ve bilinmesinin insan kapasitesi dışında 
olduğu kabul edilen, anlamı konusunda birçok ihtimalin olduğu müteşâbih 
ayetlerinin, âlimlerin çaba ve uğraşları sonucu muhkem ayetlere isnat et-
meleri suretiyle bilinebileceği taraftarıdır.111 

Zemahşeri, müteşâbihâtın varlık sebebini ise başlıca üç temel nedene 
dayandırmaktadır. Ona göre, ilk olarak eğer müteşabihat olmasaydı her şey 
son derece açık olsaydı insanlar uzun çabalar verip muhkem ile müteşabih 
arasındaki bağı bulmak suretiyle sonuç çıkarmak için efor sarf etmezlerdi ve 
bu Allah’ı tanımanın önünde engel oluştururdu, ikinci neden ise inananları 
imtihan edip gerçek anlamda iman yolunda olanları diğerlerinden ayırmak 
ve üçüncü neden ise ulemanın bu ayetler üzerinde çalışmak suretiyle farklı 
ilimler ortaya çıkararak onların sevap elde etmesine imkan tanımaktır.112 

Zemahşeri’nin dini bilgi konusunda ‘Eğer dinlemiş veya akletmiş olsay-
dık şimdi bu dehşetli ateşin halkı arasında olmayacaktık’113 ayetindeki akıl 
etmişliği başlı başına ‘veya’ bağlacıyla ayette vurgulanmış olmasını ele ala-
rak dini bilgide aklı delil göstermeyen kelam âliminin tezini doğrulayamaya-
cağını ifade eder.114

Sonuç

Meyvelerinin İslam medeniyetini doğrudan beslediği derin ve de kadim 
İslami İlimler ağacının kökünü oluşturan Kur’an-ı Kerim, bu özelliği ile ken-

109. Öztürk ,Tefsirin Halleri, s. 334.
110. Ignaz Goldzhier, İslam Tefsir Ekolleri, terc. Mustafa İslamoğlu (İstanbul: Denge 
Yayınları, 1997), ss. 141-142.
111. Goldzhier, İslam Tefsir Ekolleri, s.152.
112. Goldzhier, İslam Tefsir Ekolleri, s. 151.
113. Mülk 67/10.
114. Goldzhier, İslam Tefsir Ekolleri, s.159.
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disinin açıklanmasında yine o kökün ürünleri olan dallarla ilişki içerisinde-
dir. Tefsirin zaruri noktada İlişkisinin olduğu dört ana ilmi incelediğimiz bu 
yazımızda, kanaatimizce, tefsirin diğer ilimlerle olan ilişkisinin boyutunun 
kişilerin Kur’an tasavvurlarına göre değiştiğini Râzi örneğinde olduğu gibi 
görmüş bulunmaktayız.

Yukarıda, Tefsirin İslami ilimlerle olan ilişkinin belirli bir boyutunu, yaptığı-
mız araştırmalardan elde ettiğimiz veriler dâhilinde naçizane ortaya koymaya 
çalıştık. Bahsetmiş olduğumuz bu ilişki, bugüne kadar devam etmiş ve de 
bundan sonra da faydasının karşılıklı olarak devam edeceği kanaatindeyiz.
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Tuğba ASLAN

Sayın Onur’a teşekkür ediyorum. Üçüncü tebliğcimiz Fatmanur Atan. Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2.sınıf ve İLAMER İslam 
Tarihi ve Sanatlları Araştırma Grubu öğrencisi. Kendisini dinliyoruz.



“İSLAM TARİHİ AÇISINDAN BİR BİLGİ KAYNAĞI OLARAK 
KUR’AN”

Fatma Nur ATAN

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi 2.Sınıf ve İLA-
MER İslam Tarihi ve Sanatlları Araştırma Grubu)

Özet

Kur’an şüphesiz bir tarih kitabı değildir. Ancak hacim olarak Kur’an’ın 
üçte ikisi tarihi konulardan bahseder. Bu, Kur’an-ı Kerim’in İslam tarihi açı-
sından önemli bir bilgi kaynağı olduğu ve İslam tarihi ile arasında önemli bir 
ilişkinin bulunduğu anlamına gelmektedir. Tebliğimizde ana hatlarıyla şu 
tespitler yapılmıştır: Kur’an-ı Kerim, yazının icadından sonraki tarihi konu-
lardan bilgi verdiği gibi, bizim tam olarak bilgi sahibi olamadığımız yazının 
icadından önceki tarihi mevzulardan da bilgiler sunmaktadır. Kur’an’da, İs-
lam tarihinin kapsamına giren ilahi dinler, peygamberler ve İslam milletleri 
hakkında mutlak doğru bilgiler aktarılmaktadır. Kur’an, aynı zamanda Ca-
hiliye Dönemi Arapları, kültürleri, Hz. Peygamberin içinde yaşamış olduğu 
toplumun dini, siyasi, sosyal ve iktisadi anlayış ve yapının yanı sıra, Allah 
Resulünün tebliğ faaliyetleri, savaşları ve kısacası tüm yaşamı hakkında 
önemli bilgiler nakletmektedir. Ayrıca bir bilgi kaynağı olarak Kur’an sadece 
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tarihi bilgiler vermez; aynı zamanda sözü edilen bilgilerin nasıl ele alınması 
ve yorumlanması gerektiği konusunda sağlıklı bir tarih anlayışı ve metodo-
lojisinin ipuçlarını bize sunar.

Anahtar Kelimeler: Tarih, İslam Tarihi, Kur’an, Kıssa, Bilgi, Kaynak

“Qur’an as a Source of Knowledge in the History of Islam”

Abstract

Qur’an certainly is not a history book.But, two out of three volume of 
the Qur’an mentions about historical events.This means that the Qur’an is 
an important resource of knowledge for Islamic History and has a strong 
correlation between Islamic History.These determinations were made in 
this article: Qur’an, as it keeps informed about historical events after the 
invention of writing, it also provides us some knowledges about historical 
events which are before the invention of writing that we exactly do not 
know.The righest informations about divine religions that are scope within 
Islamic History, prophets and Islamic nations were cited in Qur’an.On the 
other hand, It contains and cites many significant knowledges that reflect 
Ignorance Era and spiritual, political, social, cultural, economical perpec-
tive and structure of the society that Prophet Mohammed lived in, as well 
as the apostle of Allah’s manifestos, wars and all his life in short. Besides, 
Qur’an, as a resource of knowledge does not give only history; it also provi-
des us a sense of history and a hint of methodology which can answer how 
mentioned topics should be analyzed and be commented.

Key Words: History, Islamic History, Qur’an, Tale, Knowledge, Resource

Giriş

“Kur’an öyle bir kitaptır ki, onda sizden önceki milletlerin ahvaliyle ilgili ha-
ber, sizden sonra kıyamete kadar gelecek fitneler ve kıyamet ahvali ile ilgili ha-
berler vardır.. O, hak ile batılı ayırt eden tek ölçüdür ve O’nda her şey ciddidir..”1  

Allah Peygamberlerden dilediklerine kitap vermiştir. Allah’ın vahiy yo-
luyla gönderdiği kitaplarda tüm yönleriyle Allah’ın emir ve yasakları yer 
alır. Kur’an-ı Kerim’de2 isimleri bildirilen kitaplar; Tevrat, Zebur, İncil ve 
Kur’an’dır. Bunlara inanma zorunluluğu vardır. Ayrıca inanılması gerekli 

1. Tirmizi, Fedailü’l-Kur’an, 14
2. Maide, 5/48;  Bakara, 2/89
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olan sahifeler de bulunmaktadır. 3 

İslam Tarihi kaynaklarını aşağıdaki şekilde tespit etmek mümkündür:
Kur’an-ı Kerim
Hadis
Siyer-Meğazi Kitapları
Genel Tarih Kitapları
Tabakat ve Teracim Kitapları
Vefayat Kitapları
Edebiyat Kitapları
Neseb Kitapları
Futuh Kitapları
Şehir-Bölge Tarihleri
Harac ve Emval Kitapları
Coğrafya-Bölge Kitapları
Fiten ve Melahim Kitapları
Delailü’n-Nübüvve Kitapları
Şemail Kitapları
Lugatler4

Kur’an-ı Kerim’in tarih anlayışı genel olarak insan tabiatının anlaşılması 
üzerine bina edilmiştir. Allah (c.c) hemen hemen her surede mutlaka bir 
tarihi olaya yer vermesinin altındaki en büyük sebep şüphesiz günümüze 
örnek olması açısındandır. İmaduddin Halil’in Tarihi Olayları değerlendirme-
sinde şu cümleleri bu görüşümüzün bir örneği niteliğindedir. “Tarihi Olaylar, 
çeşitli düşünce akımları ve rejimleri için birer tecrübe tarlası ve onların güç-
lerini ispatladıkları, zaaflarını gösterdikleri birer meydandır.”5

610 yılında okumayı emreden ve kalemi öven ilk vahiyle “cahilliğe” karşı 
olan İslam Çağrısı yeryüzünde tanık olunan en büyük inkılabtır.6

Kur’an insanlık tarihi ile ilişki kurmak konusunda eksiksiz bir yöneti-
min esaslarını bize sunmaktadır. Kur’an içeriği itibariyle sadece itikadi ve 

3. İsmail Lütfi Çakan, Kur’an’ı Kerim’e Göre Peygamberler Ve Tevhid Mücadelesi, 
(İstanbul: Altınoluk Yayınları, 1994), s. 27
4. Eyüp Baş (ed.),  İslam Tarihi, (Ankara: Grafiker Yayınları, 2013), s.33
5. İmaduddin Halil, İslam Tarihi Yorumu, çev. Doç Dr. Ahmet Ağırakça, (İstanbul: Risale 
Yayınları, 1998), s.8
6. Sabri Hizmetli, İslam Tarihinin Oluşumu, (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi , 
1991) s.6
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ameli hükümleri bildirmekle kalmaz aynı zamanda insanlık tarihi açısın-
dan bizlere deliller de sunar. Bu deliller arasında önceki kavimler ve onlara 
gönderilen Nebiler, yaratılış ve diğer dinler hakkında malumatlar, önceki 
milletlerin dini, siyasi, ekonomik ve kültürel durumları hakkında verilen ör-
nekler gösterilebilir. Metodolojik olarak ise Objektiflik, Mesaj Somutlaştırıl-
ması, İnsan Merkezli Yaklaşım, Sebep-Sonuç İlişkisi, Diyalog Yöntemi, Soru 
Sorma ve Araştırmaya Sevk Etme gibi birçok yöntemoi de ihtiva etmektedir.  
Kur’an’ın; tarihi, her nesile mesaj verme amacıyla kullanması da O’nun bir 
metodolojisidir. Buna dair en güzel örneklerden bir tanesi Yunus suresi 92. 
Ayet-i Kerime’de, Allah’ın (c.c): “Biz de bugün senin bedenini (Firavun) ar-
kandan gelenlere bir ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber insan-
ların birçoğu ayetlerimizden yine de gafildirler.” diye buyurmasıdır.

İşte bu sebeplerden dolayı Kur’an-ı Kerim, İslam’ın ve onun tarihinin temel 
kaynağıdır; üzerinde geniş olarak durmak onun muhtevasını iyi bilmek hem 
insanlık tarihini hem de İslam Tarihini kolaylıkla anlamamızı sağlayacaktır.7

Yazının İcadından Önceki Dönem

“Gerçek sizden evvel birçok vakalar, şeriatlar gelip geçmiştir. Onun için 
yeryüzünde gezin dolaşın da Peygamberleri yalan sayanların akibetleri nice 
oldu görün.”8 

Kur’an’da insanlığın eski dönemlerine ait pek çok kıssa anlatılır. Pey-
gamberler ve verdikleri mücadeleleri, çeşitli kavimler ve sosyal, siyasi, eko-
nomik, başarı ve yenilgilerine, izzet ve zilletlerine ait çarpıcı misaller; zalim 
ve adil yöneticiler, iyilik ve kötülük numuneleri, nankörlük ve refah, zulüm 
ve fedakarlık, sahtekarlık ve dürüstlükleri ayrı ayrı ve ısrarlı bir biçimde zik-
redilir. Kur’an bu olayları insanların dikkatlerini çekmek ve onlar için birer 
“ibret” vesilesi olması için anlatır.

Hiç şüphesiz, insanlığın tarihinde belirli anlamlar ifade eden her olayın 
ve değişimin kendine özgü bir dinamiği, hesabı ve kuralı vardır. Her olay 
“İlahi Bir Sünnete” göre cereyan eder. Bunların araştırılması, dikkatle in-
celenmesi ve tarihsel sürece hükmeden ilahi sünnetlerin kavranılması, 
mü’mine yüklenen en önemli görevlerden biridir. Kur’an, insana kendi 
mazisini araştırmayı ve öncekilerin başlarından geçenlerden ibret almayı 

7. Hizmetli, İslam Tarihinin Oluşumu, s.7
8. Al-i İmran,  3/137
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emreder. Tabiidir ki, bir Medyen ve Eyke halkının, Ad, Semud’un ve Lut kav-
minin ve diğerlerinin başından geçen olaylar, onların helakine sebep olan 
şeyler ve nihayet çetin bir azaba uğramaları; buna karşılık Allah (c.c)’ya ve 
O’nun buyruklarına uyanların zalimlere ve kafirlere karşı hakkı ve adaleti 
ayakta tutanların bundan müstağni kalarak yüce Rabbin lütuflarına mazhar 
olmaları, sadece, okunup geçilecek sıradan tarih olayları değildir.9

Kur’an’da tarihi olaylar “kasas” adıyla anılır. Kasas, insanların ibret al-
malarını ve hidayete ulaşmalarını sağlamak amacıyla, çoğunlukla zaman ve 
mekândan soyutlanmış, geçmiş peygamberler ve toplumlar ile ilgili Kur’an’da 
anlatılan olaylara denir.10 Kur’an’da kıssa kelimesi geçmez. Ancak isim ola-
rak “hikâye”, masdar olarak da “hikâye etmek” anlamında kullanılmıştır. Kıs-
salar uzun ve kısa olarak da iki gruba ayrılır. Uzun kıssalar Kur’an’da geniş 
yer tutar. Bir sûreyi baştan sona kaplayan Yûsuf kıssasıyla Nûh, Hûd, İbrâhim, 
Mûsâ ve Îsâ kıssaları gibi. Kısa olanlar ya başka yerde uzunca anlatıldığı için 
kısa tutulmuştur -Mûsâ kıssasının Tâhâ, Kasas ve A‘râf sûrelerinde uzun, 
Nâziât’ta kısa olarak geçmesi gibi- veya Kur’an’ın indirilişi sırasında meydana 
gelmesi sebebiyle mâlûm olduğundan bir ibret hatırlatması kabilinden kısaca 
zikredilmiştir, fîl ve uhdûd kıssaları gibi. İbret için ardarda zikredilen kıssalar 
da kısa formdadır. Fecr sûresinde Âd, Semûd ve Firavun, Kamer sûresinde 
Nûh ve kavmi, Âd, Semûd, Lût ve Firavun kıssaları böyledir. 11

Kur’an’ın eski Arap tarihi üzerine getirdiği yorumlara İbrahim (a.s)’ın kıs-
sasıyla başlamalıyız. Çünkü İbrahim (a.s) herkesçe de kabul edildiği üzere, 
Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların ortak atasıydı. Kur’an, İbra-
him (a.s)’ın özellikle Yahudi ve Hıristiyan olmadığını söyler: “İbrahim, Yahudi 
de Hıristiyan da değildi, Allah’a teslim olmuş dosdoğru bir adamdı.”12 Eski 
Arap milletine Kur’an, Ad ve İrem adını vermektedir. “Görmedin mi Rabbin 
Ad’a neler yaptı? Sütunlar sahibi İrem’e, ki onun gibisi yeryüzünde yara-
tılmış değil.”13 Kur’an’ın zikrettiği öteki Arap kavimleri Semud, Medyen ve 

9. Mazharuddin Sıddıkî, Kur’an’da Tarih Kavramı, çev. Süleyman Kalkan,  (İstanbul: 
Pınar  Yayınları, 1982), s.8
10. Şehmus Demir, Mitoloji Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, (İstanbul: Beyan 
Yayıncılık, 2003), s.73
11. İdris Şengül, “Kıssa” İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), cilt 25, 
ss.499-500
12. Al-i İmran 3/67
13. Fecr 89/6-8
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Eyke’dir: “Kardeşleri Şuayb; Medyen (kavmine)’e şöyle dedi: “Ey kavmim 
Allah’a kul olun! O’ndan başka sizin ilâhınız yoktur. Rabbinizden size beyyi-
ne gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin. İnsanların eşyalarının değerini 
eksiltmeyin. Yeryüzünde, O’nun ıslâhından sonra fesat çıkarmayın. Şâyet 
mü’minler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit ederek her yolun üstüne 
oturmayın. Ve Allah’a âmentû olan kimseleri Allah’ın yolundan men etme-
yin. Ve onda, Allah’ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın! Siz az 
idiniz, sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu.”14

Kur’an, bu toplumlarla ilgili olarak insanlara şunu hatırlatmak ister: Ha-
yatlarındaki servet ve refah onların hayatın yüce değerlerine karşı kayıtsız-
laştırmıştır. İnsan gücünün ötesinde ve insanın amellerini denetleyen bir 
güç olduğunu unutmuşlardır.15

Kur’an yalnızca Arap ulusunun tarihi hakkında bilgi vermekle kalmaz 
aynı zamanda Yahudi ve Hıristiyan tarihiyle de ilgili yorumlarda bulunur. 
Kur’an’ın Yahudiler konusundaki tavrı, dini ve ahlaki davranışları konusun-
da önemli açıklamalar içermektedir. “Ey İsrailoğulları! Sizi ni’metlendirdiğim 
o ni’metimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece Ben de size olan 
ahdimi yerine getireyim sizleri vaadettiğim cennetime alayım. Ve ahdinize 
sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı Tevrat’ı 
tasdik edici olarak indirdiğim şeye Kur’ân’a  îmân edin ve O’nu inkâr eden-
lerin ilki siz olmayın. Ve âyetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece 
Bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı bâtıl ile karıştırmayın, örtmeyin, hak-
kı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın ve zekâtı verin. Ve 
rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birr’i tezkiye ve teslim olmayı 
emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz, Kitab’ı okudu-
ğunuz halde hâlâ akıl etmiyor musunuz?”16 Burada Kur’an, Yahudi karakte-
rinin üç özelliğinden bahseder: İlk olarak, bunlar kendilerine verilen hakkı 
çok küçük bir değere değiştiler. İkinci olarak, gerçeği batılla karıştırmayı, 
kitabın bazı bölümlerini gizlemeyi alışkanlık edinmişlerdi. Üçüncü olarak 
başkalarını doğruluğa yöneltmek istedikleri halde kendileri iyi ve doğruyu 
gözetmiyorlardır.17 

14. Araf 7/85-86
15. Sıddıkî, Kur’an’da Tarih Kavramı, ss.83-84
16. Bakara 2/40-44
17. Sıddıkî, Kur’anda Tarih Kavramı, s.156
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Kur’an Hıristiyan tarihi üzerine yorumlarına, Yahudi ve Hıristiyanların, in-
sanlık tarihinde özel bir yerleri olduğu iddialarını reddederek başlar.18 Daha 
sonra da Kur’an Hıristiyanların ibadet konusu olarak Hz. Meryem ve Hz. İsa 
ile birlikte anlatır: “Ve Allah (cc.): “Ey Meryem oğlu İsâ! Sen mi insanlara; 
“Beni ve annemi, Allâh’tan başka iki ilâh edinin.” diye söyledin?” dediğinde, 
Hz. İsâ; “Sen “Subhansın”, benim için hak olmayan bir şeyi söylemek bana 
yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım o takdirde, muhakkak Sen onu 
bilirdin, nefsimde olanları da Sen bilirsin, ben ise Sen’in Zat’ında olanları 
bilemem. Muhakkak ki Sen, gaybtakileri en iyi bilen Sen’sin. Onlara, bana 
emrettiğin: “Benim de Rabb’im, sizin de Rabb’iniz olan Allah’a kul olmala-
rından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece, 
onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince onların üzerine 
gözetleyici Sen oldun. Ve Sen her şeye şahitsin.”19

Yahudilerin, Mısır’dan çıkışına kadarki geçen sürede Yusuf (a.s)’ın kıssası, 
Kur’an ayetlerinin tarih felsefesi açısından da çok büyük önem taşımaktadır. 
“(Yusuf a.s) şöyle dedi: “Rabbim, zindan bana, beni ona davet ettikleri şey-
den daha sevimli.” Onların (kadınların) tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan 
(uzaklaştırman hariç) onlara meylederim ve cahillerden olurum.”20 Kur’an ta-
rih filozoflarının yıllarca düşünüp taşındıkları hususları birkaç kelimede ifade 
etmektedir.21 Bu kıssalar yalan ithamlara ve yalancı bilimlere kulak asmaya-
rak insan dikkatini fiziki tabiat düzleminde hukuk ve nizama yönelten Kur’an, 
insan enerjisini fiziki dünyanın fethi için azad etmiştir.22

Yazının İcadından Sonraki Dönem

“Bu Kitap (Kur’ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler 
anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdi-
ğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab’a da iman 
ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.”23

İslâm  dünyasında  Kur’ân’ın  nüzûl  dönemi  için  kaynak olarak  kulla-
nıldığı  çalışmalar  çok  azdır;  oysa  nüzûl  döneminin  en  önemli  kaynağı  

18. Al-i İmran 3/33
19. Maide 5/116-117
20. Yusuf 12/33
21. Sıddıkî, Kur’an’da Tarih Kavramı, ss. 113-114
22. Sıddıkî, Kur’an’da Tarih Kavramı, s. 145
23. En’am 6/92
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Kur’ân’dır.24 Kur’ân’ın  nüzûl  ortamını  bilmeden  ve  o  dönemin  insanıyla  
toplumu  hakkında  bilgi  sahibi  olmadan  İslâm  dininin  doğuş  koşullar ını  
anlamak  mümkün değildir.  Öte  yandan  içinde  doğduğu  toplumu  ve kül-
türünü  iyi  tanımak  İslâm’ı daha  doğru  anlamaya  yardımcı  olur.  İslâm’ın  
doğduğu dönemde yaşayan putperest  Araplar  hakkında  sağlam  bir  tarihî  
tasvir ortaya  koyabilmek, Hz.Peygamber dönemini ve takip eden yıllarda 
meydana gelen olaylar ı anlamak için  de  büyük  önem  taşımaktadır.25

Kur’an-ı Kerim, Rasulullah (s.a.v)’in doğumundan önceki Arap 
Yarımadası’nı coğrafi, soysal26, siyasi27, fikri28, ekonomik, dini29 ve kültürel30 
her açıdan ele almaktadır. Hicaz bölgesi tabii olarak açıkça bilinen ve sü-
rekli gözler önünde bulunan bir yerdir. Kur’an Hicaz havalisinde bölgesel 
ve coğrafi şartları açısından farklılık arzeden değişik kesimlerin varlığını 
ikrar etmektedir. Mesela oldukça kurak,31 alabildiğine sıcak32, suları kıt,33 
dağlarla çevrili, sakinlerinin dışarıdan gelen gıda maddeleri ile rızıklarını 
temin ettiği34 bir mıntıka. Burası Mekkedir. Yukarıda örnekleri verilen ayet-
ler okunduğu zaman Kur’an’ın bunlarla Hicaz ahalisini hatta Mekke ehlini 
birinci derecede kastettiği, öncelikle onları muhatap aldığı somut olarak 
müşahede edilebilir. Çünkü ayetlerin tamamı Mekkîdir.35

Mekke halkı, toprakları verimsiz ve suları az olduğundan ziraat ile uğraş-
madılar; bunun yerine yerin sırtında rızıklarının peşinde koşturup, yaz-kış, 
karada ve denizde ticaret yolculukları için seferber oldular. Malların taşın-
ması ve birbiriyle değiştirilmesi için aracı oluyorlardı. Kuzey, Şam, Yemen, 
Irak, Fars, Mısır, Habeşistan, Afrika sahilleri ve Hind arasında bir yandan 
aracı oluyorlar, diğer yandan kendi toplumlarının muhtaç olduğu ticaret eş-

24. Ömer Özsoy,  “Kur’an  ve Tarihsellik  Yazıları”,  Ankara, 2004,  s.60
25. Adnan Demircan, “Kur’an’ın Nüzul Dönemi Putperest Arapları İçin Kaynaklığı 
Üzerine”, 2004, s. 53 - 61
26. Nisa 4/83
27. Sebe 34/33
28. Fussılet 41/26
29. En’am 6/136
30. Mümtehine 60/10
31. İbrahim 14/37
32. Nahl 16/81
33. Abese 80/24-32
34. Kureyş 106/2
35. İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, çev. Mehmet Yolcu, 
(İstanbul: Ekin Yayınları, 1998), cilt 1, ss.24-27
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yasını ve malları satın alıyorlardı. Deniz ticareti faaliyetinin önemlilerinden 
biri de ilk Müslümanların Mekke’den Habeşistan’a doğru gerçekleştirdiği 
birinci hicrettir.36 “Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri 
dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz.”37

Hicaz’daki zirai faaliyetler: “Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği 
sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çı-
karsın”, 38 Sınaî faaliyeltler: “…ve silahlarını da yanlarına alsınlar39”, Araplar’da 
yaşam tarzı: “Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımartılmışlarıdı. Büyük 
günah işlemekte ısrar ediyorlardı.40”, hayvancılık ve avcılık: “Hayvanları da yük 
ve kesim için yaratan Allah’tır41”, Araplarda yeme, içme, eğlence, barınma, gi-
yim-kuşam gibi daha birçok konuya Kur’an-ı Kerim değinmektedir. 

Sosyal hayata gelince Kur’an-ı Kerim’de kadın ve erkekle ilişkili pek çok 
ayet vardır. Bazıları geneldir. Bazıları yasama, yükümlülükler ve İslami kav-
ramlarla ilgilidir. Her iki çeşit ayetlerden şu veya bu şekilde Peygamber as-
rında ve O’nun peygamberlikle görevlendirilmeden önceki çevresinde kadın 
ve erkeğin durumuna ışık tutan tablolar alıntılayabiliriz42: “Gerçekten İslâm 
olan erkekler ve İslâm olan kadınlar ve mü’min erkekler ve mü’min kadın-
lar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık 
kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Rabbine) huşû duyan 
erkekler ve huşû duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren 
kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkek-
ler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah’ı çok zikreden erkekler ve çok zik-
reden kadınlar! Allah, onlar için mağfiret ve azîm bir mükâfat hazırladı.”43

Eğitim seviyesi, ilim kültür ve pratik bilgiler konusunda buradaki he-
def özellikle peygamber çevresidir. Bu çevrede kitabiler ve ümmilerden 
söz edebiliriz. Kitabilerin içinde Arap olanlar ve yabancı olanlar da bulu-
nuyordu. Kur’an’da okuma-yazmanın genel olarak kitaplılarda, özellikle de 
Yahudi olan kitaplılarda yaygın olduğunu, hatta bir ölçüde geniş kapsamlı 

36. Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, ss.57-58
37. Nahl 16/110
38. Bakara 2/61
39. Nisa 4/102
40. Vakıa 56/45-46
41. En’am 6/142
42. Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, s.123
43. Ahzab 33/35
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olduğunu söylemeye müsait açık delaleti bulunan pek çok ayetler yer al-
maktadır44: “Bundan sonra eğer sana indirdiğimiz şey hakkında şüphe için-
de olursan, o zaman senden önce kitabı okuyan kimselere sor. Andolsun 
ki; sana Rabbinden hak geldi. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.”45

Arapların, onlara yabancı olmadıkları, yani onları bildikleri ya da en azın-
dan bir kısmını bildikleri imajını verecek bir üslubla ifade edilmişlerdir. Bir 
dizi Kur’an ayetinde, kafir Araplar’ın Peygamberlerin çağrısını ve Kur’an’ın 
uyarılarını, öncekilerin masalları olarak değerlendirerek reddettikleri hikaye 
edilmektedir46: “Onlara karşı âyetlerimiz okunduğu zaman, “Duyduk, iste-
sek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu, eskilerin masallarından 
başka bir şey değildir” dediler.”47 

Kur’an, indiği dönemde yaşayan insanlarca anlaşılır ve açık bir dille indiril-
miş ve onlara birtakım mesajlar vermeyi amaç edinmiş bir kitaptır. Bu duruma 
Kur’an’da da dikkat çekilmiş: “(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye 
her peygamberi kavminin diliyle gönderdik.”48ve “Andolsun biz (bilmediklerinizi 
size) açık seçik bildiren ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.”49 diye 
buyurmuştur. İlahi hitabın indiği dönemde dil düzeyinde kayda değer bir anla-
ma sorunu yaşanmadığı; tarih kaynaklarınca da ortaya konmaktadır. Nitekim 
tarih kaynaklarında sahabenin Kur’an’ı dil açısından anlamadıklarına yönelik 
pek bir bilgi mevcut değildir. Fakat dil, bir sözden kastedileni anlamada bir araç 
olmakla birlikte, düşünüp algılayıp kavrayabilmek için yeterli değildir. Ayrıca ve-
rilmek istenen mesaja önem verip dikkat kesilmek gereklidir.50

Miladi VII. yüzyılın ilk yarısında İslam’ın doğuşuyla dünya, insanlık tari-
hinin en büyük değişimlerinden birine sahne oldu. Bu, değişimin de öte-
sindeydi ve bir dönüşüm idi. “Cahiliye” denilen bir dönem kapanmış; onun 
yerini, henüz bir nesil geçmeden “Asr-ı Saadet” almıştı. Bu dönüşümün bü-
yüklüğünü göstermek için, dönüşümü gerçekleştiren toplumun, yani saha-
benin İslam öncesi hayatına bir göz atalım: Cahiliye ortamı içinden neşet 

44. Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, s.253
45. Yunus 10/94
46. Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, ss.268-270
47. Enfal 8/31
48. İbrahim 14/4
49. Nur 24/46
50. Hasan Kurt, “Kur’an ve Tarih Bağlamında Anlam Arayışı”, Kur’an Sempozyumu, 
14-15 Ekim 2006
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eden bu toplumun fertleri arasında, Hz. Ali gibi çocuk yaşta İslam’ı kabul 
edenler istisna edilirse, hem Cahiliye ve hem de İslam döneminde, Mese-
le Hz. Ebu Bekir ve Ebu Zer el-Gıfari gibi, putlara tapmamış, içki içmemiş, 
iyi huylarıyla temayüz etmiş insan sayısı son derece azdır. Hz. Peygamber 
büyük çoğunluğu putlara tapan, kız çocuklarını toprağa gömen, içki içen, 
zalim, yağmacı, intikamcı, katil, kan davası 

güden vs. insanlardan bir toplum oluşturdu. Buna Cahiliye hayatı ya-
şayanları imha değil, ıslah ederek, çok azgın, hatta kendisini öldürmeye 
teşebbüs eden, kendisiyle savaşan kimse bile olsa, davasına kazanarak 
ulaştı. İşte Asr-ı Saadet’i bu toplum gerçekleştirdi. Bu hızlı ve muazzam dö-
nüşümü sağlayan unsur ne idi? Burada başlıca iki unsur bulunmaktadır. 
Birincisi Hz. Muhammed’in (s.a.v)  mükemmel şahsiyeti. İkincisi, Kur’an ve 
Kur’an’ın Arap edipleri acze düşüren güçlü üslup ve muhtevası.51

Kur’an’da, Mekke Devri Müslümanlarına, onların sosyal yapısına ışık 
tutan, vahyin değişik dönemlerinde inmiş bulunan pek çok ayet de vardır. 
Birkaçına örnek vermek gerekirse52:

Müslümanlar arasında küçümsenmeyecek ölçüde fakir ve yoksul bir 
kesim vardı. Bunlar kafirler tarafından özellikle de liderler tarafından eğ-
lence konusu ediliyor ve hakarete maruz kalıyorlardı. Rasul de bu fakirle-
ri korumasına aldığından ayıplanıyor ve aleyhine propaganda yapılıyordu: 
“İnkârcılar derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kim-
seleri burada niçin görmüyoruz? Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa 
buradalar da onları gözden mi kaçırdık?”53

Yine Kur’an bize haber vermektedir ki Müslümanlar arasında servet ve 
mal sahipleri de vardı. Bu olguyu; zekat veren, mallarını gizli ve açık ola-
rak Allah yolunda harcayan ve fakirlerin, mallarında bulunan belli haklarını 
veren Müslümanların övüldüğü bir dizi ayetten anlamak mümkündür. Bu 
ayetleri, ancak böylesi bir gruba uyguladığımız zaman sağlıklı bir şekilde 
anlatmış oluruz: “Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine 
verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğrama-

51. İbrahim Sarıçam, “Cahiliyenin Asr-ı Saadet’e Dönüşümünde Kur’an’ın Rolü”, Kur’an 
Sempozyumu, Ankara, 13-19 Ocak 1997
52. Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, cilt 2, ss.330-349
53. Sad 38/62-63



386  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

yacak bir kazanç umabilirler.”54

Müslümanlar arasında ferdi ya da kabilelerinden dolayı güçlü olanlar var-
dı: “O kullarımı ki, onlar sözü dinlerler,sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, 
Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.”55

Müslümanlar Rasulullah (s.a.v)’ı tasdik etmede ve onu destek-
lemede, üzerinde yürümeleri emredilen en güzel yolu seçmede ve 
onu izlemede canlarını dişlerine takıyor, hiçbir fedakarlıktan çekin-
miyorlardı: “Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratıl-
masından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.  
Körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne 
kadar az düşünüyorsunuz! Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç 
şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Dünya insanlar için 
bir imtihan yeri olduğuna, insanlar da birtakım görevlerle yükümlü tutuldu-
ğuna göre bunun muhakeme ve muhasebesi için ikinci bir hayat zorunlu 
görünmektedir. Üstelik şu evrenin bir başlangıcı olduğu gibi elbette bir de 
sonu vardır. Ölüm gerçeği karşısında dünyanın, insanlara ait asıl karargah 
olmadığı da gözler önündedir. Yaratılış ve ölüm her an tekrarlanarak ger-
çekleştiği gibi kıyamet ve ahiret de mutlaka gerçekleşecektir. Kıyamet bu 
hayatın sona ermesi, ahiret de ikinci hayatın ismidir. Rabbiniz şöyle buyur-
du: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük 
taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye 
geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah’tır. Şüphesiz Allah, insanla-
ra karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.”56

Metodoloji

“Yine bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca 
Allah’ındır? Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.”57

Sünnetullah

Allah’ın tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek 
üzere koyduğu kanunlar anlamında bir Kur’an terimidir.58 Başka bir ifadeyle 

54. Fatır 35/29
55. Zümer 39/18
56. Mü’minun 40/57-61
57. Bakara 2/107
58. İlyas Çelebi, “Sünnetullah” İslam Ansiklopedisi, Ankara, 2010, cilt 38,  ss.159-160
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sünnetullah, Allah’ın tarih içindeki davranış tarzı demektir. Dolayısıyla, ta-
rihin rastgele olaylar zincirinden oluşmadığı, aksine tüm tarihi hadiselerin, 
Allah’ın koyduğu kurallar çerçevesinde işlediği söylenebilir.59 “Allah’ın sün-
netullah gereği tarihe müdahale etmesi” konusunu ayetler ışığında açıkla-
mak gerekirse: “Yoksa, Allah, sizden, cihad edip Allah, peygamber ve mü-
minlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan 
bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”60

Sünnetullah gereği Toplumların helak olma konusunagelirsek bunun birçok 
sebebi vardır. Bunlar: Şirk koşmaları,61 Nimetlere edilen nankörlükleri,62 Fitne-
fesad çıkarmaları,63 Adaletsizlikleri,64 Gayr-i ahlaki yaşantıları,65 Maddi servetle 
şımarmaları,66 Muamelatta zulüm ve adaletsizlikleri,67 Din dışı siyasi düşünce 
ve uygulamalarıdır.68 Allah’ın tarihle ilgili yasası, keyfiliği ya da toplumların ira-
delerini hiçe saymayı içermez. Aynı zamanda söz konusu yasa, kendi içinde de 
bir çelişki oluşturmaz. Kısacası zikredilen yasa, Kur’an’ın bütünlüğü içerisinde 
tutarlıdır. Allah, bir toplumu zikrettiğimiz tarih yasasından haberdar etmeden 
cezalandırmaz. Aynı şekilde Allah cezalandırmayı hak etmeyen bir toplumu he-
lak etmez. Şu ayetler bu gerçeğe işaret etmektedir: “Rabbin kasabalıları (yani 
toplumları) habersiz ve haksız bir şekilde helak etmez”69

Tarih yasasına göre toplumların cezalandırılmaları farklı şekillerde ola-
bilmektedir. Allah, toplumların içinde bulundukları zamanı, şartları ve işle-
dikleri suçları dikkate alarak, yerine göre farklı cezalar uygulayabilmektedir. 
Allah (c.c) bunları ayetinde sırasıyla kendisi örneklendirmektedir: “İşte biz 
onların (tarih yasasına aykırı davrananların) her birini kendi günahlarıyla 
yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, ki-
mini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda 

59. Ejder Okumuş, “Kur’an’da Toplumsal Çöküş”, İstanbul, 1995, s.78
60. Tevbe 9/16, Ayrıca bkz: Al-i İmran 3/125-126, Maide 5/56, Al-i İmran 3/137, 
Bakara 2/214
61. Nisa 4/48, 116
62. Kasas 28/58
63. Bakara 2/191-193, 217, Enfal 8/39,  A’raf 7/74
64. A’raf 7/85
65. A’raf 7/80-84
66. Enbiya 21/11-15, Kasas 28/58
67. Hud 11/117, Araf 7/4-5
68. Bakara 2/34, 49-50, 87, Araf 7/75, Kasas 28/5
69. En’am 6/131.
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boğduk ...”70

Kur’an’da sıkça kullanılan kavramlardan bir tanesi de genelde zaman/
süre anlamında kullanılan ecel kavramıdır. Şu ayet buna örnektir: 71 “Her 
millet için bir ecel (süre) vardır. Süreleri geldiği zaman ne bir an geri bırakı-
lır, ne bir an öne alınır.”72

Kur’an’ın, Tarihi Anlatış Şekilleri

Peygamberlerin kıssaları gönül eğlendirici hikâyeler değil, bilâkis ibret 
alınacak olaylardır. Buradaki “onların kıssalarından maksat, ya genel ola-
rak pey gamberlerin kıssalarıdır. Kur’ân-ı Kerîm insanlar tarafından uydu-
rulabilecek bir söz değil, kendisin den önce peygamberlere indirilmiş olan 
Tevrat, İncil ve Zebur gibi kitapları tasdik eden ilâhî bir kitaptır. O, hüküm-
leriyle amel edenler için hem bir hidayet hem de rahmettir. Yusuf kıssası, 
iyilerle kötülerin mücadelesine, sonuçta iyilerin başarısına so mut bir örnek-
tir. Başağıdaki örnekte de bütün peygamberlerin kıssalarında akıl sahip-
leri için alınacak ibret olduğunu bildirdi.73 “And olsun ki, peygamberlerin 
kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır. Kuran uydurulabilen bir söz 
değildir. Fakat kendinden önceki Kitapları tasdik eden, inanan millete her 
şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.”74 

Musa (a.s) kıssasında Firavun ve kavminin, Hz. Musa’ya iman edenle-
re uyguladığı haksızlıklar sebebiyle birçok felaket ve musibete uğratıldılar; 
Mısır’da yıllarca kuraklık ve kıtlık oldu, büyük sıkıntılar çektiler. Hz. Musa’ya 
başvurarak sıkıntılar kaldırıldığı takdirde İsrailoğullan’na Mısır’dan çıkış izni 
vereceklerini söylediler. Musa (a.s)’ın duası üzerine Allah sıkıntıları giderdik-
çe sözlerinden döndüler. Allah, Hz. Musa (a.s)’a İsrailoğulları’nı Mısır’dan 
geceleyin gizlice çıkarmasını vahyetti. Musa (a.s) geceleyin kavmi ile birlikte 
yola çıktı. Durumu haber alan Firavun ve adamları İsrâiloğullan’nı takip edip 
imha etmeye karar verdiler.75 Allah Kur’an-ı Kerim’de bahsettiği kıssayı hika-

70. Ankebut, 29/40, Ayrıca bkz. Al-i İmran 3/137; Yunus 10/13.
71. Mustafa Özkan, “Tarihin Öznesinin Tespitinde, Kur’an’ın Tarih İlmine Katkısı ve 
Kaynaklığı Üzerine (Bedir Savaşı Örneği)”,2010, s. 22-24
72. A’raf 7/34
73. Hayrettin Karaman,   Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Sabrettin Gümüş, 
Kur’an Yolu, cilt 3, ss.241-242.
74. Yusuf 12/111, Ayrıca bkz: Hud 11/120, Ankebut 29/15,40, Yunus 10/13,92, 
Saffat 114-115, 131-133,137, 
75. Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Sadrettin Gümüş, 
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yeleştirerek anlatmıştır. Bunun sebebi ise kanaatimizce O’nun tarihi bilgileri 
ve onun mesajını somutlaştırarak insanların idrakine anlaşılır bir şekilde sun-
maktır. En güzel örenkelerinden biri:“İki topluluk birbirini görünce, Musa’nın 
adamları: İşte yakalandık! dediler. Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz be-
nimledir, bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa’ya: Asân ile denize 
vur! diye vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı), her bölük 
koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya yaklaştırdık.Musa ve beraberinde 
bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini suda boğduk.76” ayetleridir.

İnsanın, dünyaya geldiği an dikkate alındığında beden ve ruh itibariy-
le oldukça zayıf yaratıldığı görülmektedir. Allâh Teâlâ diğer mahlûkâtı do-
ğumlarından kısa bir süre sonra hemen hayata intibak edebilecek ve kendi 
başına yaşayabilecek bir kuvvette yarattığı hâlde, insanı uzun bir müddet 
başkalarının bakımına ve muhâfazasına muhtaç, âciz ve zayıf bir durumda 
yaratmıştır.77 “Allâh sizi önce zayıf olarak yarattı, zayıflığın ardından size 
kuvvet verdi, kuvvetin ardından da tekrar bir zayıflık ve ihtiyarlık verdi...”78

İnsanı Ahsen-i Takvim79 ile yarattığını bize bildiren Allahu Teala yine in-
sanın fiziki ve karakteristik özelliklerini en iyi bilendir. Kur’an-ı Kerim’i Allah, 
insanı merkeze alarak indirmiştir. Tarih biliminde olduğu gibi Kur’an’ın ko-
nusu da insandır. Kur’an, insanı ve insan topluluklarını konu almaktadır. 
Kur’an diğer konulan ise insanla olan ilişkisi bakımından ele almaktadır. 
Bu nedenle Kur’an’daki ilahi çağının tek muhatabı insandır. Kur’an insana 
öncelikle kendini ve çevresindekileri ve varlıklar arasındaki konumunu ta-
nıtmayı amaçlar80. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak: “Hani bir vakitler 
Yusuf, babasına demişti ki: “Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi 
ve ayı bana secde ederken gördüm.” (Babası) “Yavrucuğum! “dedi, “rüyanı 
kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın 
açıkça düşmanıdır. Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirin-
den bilgiler öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim’e ve İshak’a tamam-
ladığı gibi, nimetini hem sana, hem de Yakup soyuna tamamlayacaktır. 
Muhakkak ki, Rabbin alîmdir, hakîmdir. Andolsun ki, Yusuf ve kardeşleri 

Kur’an Yolu, cilt 4, s.162.
76. Şuara 26/61-66
77. Ömer Çelik, “Kur’an’da İnsan”, (İstanbul:, Işık Akademi Yayınları, 2010) , s.59
78. Rum 30/54
79. Tin 95/4
80. Kurt, “Kur’an ve Tarih Bağlamında Anlam Arayışı”,  s.61
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kıssasında soranlara ibret alacak âyetler vardır.81”

Kalem suresi 35. Ayette Allahu Teala: “Kendilerini Allah’a vermiş olanları 
hiç suçlular gibi tutar mıyız?” buyurarak aslında ne Tevrat gibi Yahudi ırkını ne 
de Arap asabiyetçiliği gibi Arap kabilelerini övmüştür. Yalnızca Müslümanların 
yanında yer aldığını ve kafirlerle inananları bir tutmayacağını açıklamıştır. İlk 
bakışta Kur’an’ın bu ayetinin subjektif olduğu kanaatine varılabilir, ancak bir 
başka ayette: “Nuh Rabbine seslendi: “Rabbim! Oğlum benim ailemdendi. 
Doğrusu Senin vadin haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin” dedi. 
Allah: “Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz; çünkü kötü bir iş işlemiştir; öy-
leyse bilmediğin şeyi Benden isteme. İşte sana öğüt, bilgisizlerden olma” 
dedi.”82 buyurarak aslında Nuh (a.s)’ın kendi soyundan olmasına rağmen öz 
oğlunun bile inanmadığı için inanmayanlar safında yer alması gerektiğini bize 
göstermektedir. Bu ise Kur’an’ın, insanlar arasında objektif davrandığına ve 
yine adaletle hükmedeceğine dair en güzel örnektir. 

Kur’an tarihi olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ele alır:“Ey Musa! 
Bir çeşit yemeğe dayanamayacağız, bizim için Rabbine yalvar, bize, yerin 
bitirdiği sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan yetiştirsin” demiştiniz 
de, “Hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre 
inin, şüphesiz orada istediğiniz vardır” demişti. Onlara yoksulluk ve düş-
künlük damgası vuruldu, Allah’ın gazabına uğradılar. Bu, Allah’ın ayetlerini 
inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi; bu, karşı 
gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandı.”83

Şüphesiz muhatabına hadiseyi daha iyi açıklayabilmek ve insanın günlük 
hayatına uyacak şekilde onu benimseyip ondan dersler çıkarabilmesi için di-
yalog yöntemi, Kur’an-ı Kerim’in başvurduğu bir başka yöntemdir:“Bazıları: 
“İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk” deyince, “O hal-
de bunların şahidlik edebilmeleri için onu halkın gözü önüne getirin” dediler. 
İbrahim gelince, ona: “Ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın?” dediler. 
İbrahim: “Belki onu şu büyükleri yapmıştır, konuşabiliyorlarsa onlara sorun” dedi. 
Kendi kendilerine: “Doğrusu siz haksızsınız”, sonra kafalarında olan eski inançları-
na dönerek: “Ey İbrahim! Bunların konuşmayacağını, and olsun ki, bilirsin” dediler. 
İbrahim: “O halde, Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek 

81. Yusuf 12/4-7
82. Hud 11/45-46
83. Bakara 2/61
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olan putlara ne diye taparsınız? Size de, Allah’ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar 
olsun! Akletmiyor musunuz?” dedi.”84

Bir konuşmaya başlamadan önce öğretmenlerin öğrencilerine konuyla 
ilgili soru yöneltmeleri kanaatimizce öğrencilerin dikkatinin o yönde daha 
fazla toplanmasına ve konuyla ilgili akıl yürütmelerine vesile olması açı-
sından yararlı bir yöntemdir. Kur’an-ı Kerim’i öğretmen, insanı da öğrenci 
farzettiğimizde soru sorma tekniğini Kur’an-ı Kerimin şu ayetinde, Salih 
(a.s)’ın milletine yönelttiği sorularda örnek olarak görmekteyiz: Salih: “Ey 
milletim! Niye iyilikten önce, acele kötülük istiyorsunuz? Merhamet oluna-
sınız diye Allah’tan mağfiret dileseniz olmaz mı?” dedi.85

“De ki: “Yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerden çoğu ortak koşan 
(müşrik) olanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”86

“Rabbimiz! Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları topla-
yacak olan Sensin. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.”87

“Sizden önce neler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin de, yalancıların 
sonunun ne olduğuna bir bakın.”88 gibi birçok ayette Allahu Teala muhatabı 
düşünmeye ve araştırmaya sevk etmektedir. Zaten Kur’an-ı Keri’in nihai ga-
yesi rehberlik olduğunu bildiğimize göre bu metodun, Kur’an-ı Kerim’in en 
önemli metodlarından biri olduğunu söylersek yanılmış olmayız.

Sonuç

İnsanlığa son ilahi mesaj olan Kur’an-ı Kerim esas itibariyle, bütün İs-
lami İlimlerin temel kaynağını teşkil eder. Başka bir ifadeyle İslami İlimler, 
İslam dininin kaynağı olması bakımından Kur’an’a dayanırlar. Sadece kıra-
at ve tefsir gibi doğrudan Kur’an ilgili ilimlerin değil, Hadis, Fıkıh, Kelam, 
Tasavvuf ve İslam Felsefesi gibi ilimlerin esas kaynağı da Kur’an’dır. Çünkü 
Kur’an, bütün bu ilimlerin konularıyla ilgili temel bilgiler, ilkeler ve hükümler 
vaz’ etmektedir. Kur’an-ı Kerim, İslam diniyle irtibatlı olan bütün ilimlerde 
olduğu gibi, ihtiva ettiği haberler, geçmişle ilgili bilgiler, tarihi olaylar ve olgu-
larla ilgili yorumlar itibariyle İslam Tarihinin ve Siyerin de en mühim kaynağı-

84. Enbiya 21/61-67, Ayrıca bkz: A’raf 7/60-67
85. Neml 27/46
86. Rum 30/42, 
87. Al-i İmran 3/9
88. Al-i İmran 3/137
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dır. Yine Kur’an, genelde İslam Tarihi, özellikle de Dinler ve Medeniyetler Ta-
rihi, Milletler ve Devletler Tarihi, Sosyal Tarih, Dünya Tarihi gibi günümüzde 
müstakil disiplinler olarak görülen tarih ilimlerine kaynaklık teşkil ederek 
onlar için gerekli materyali sağlar.89 
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“SÂD SÛRESİ 30-33 ÂYETLER BAĞLAMINDA TEFSİR İSLÂM 
TARİHİ İLİŞKİSİ”

AHMET ALTINSOY

(Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Lisans 4. Sınıf Öğrencisi)

ÖZET

Tarih bilgisi ve metodolojisi Kur’ân-ı Kerîm, tefsir çalışmalarında çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Kur’ân yaklaşık 23 yıllık zaman diliminde Hz. 
Muhammed ve arkadaşları ile müşrikler, Hristiyanlar ve Yahudiler arasın-
da geçen, müşkilleri ve bunların çözümlerini içeren bir hayat hikâyesidir. 
Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerîm’in içeriğini anlamak için Mekke ve Medine 
ovalarında yaşayan Müşrik, Yahudi ve Hristiyan halkın sosyolojisini, psiko-
lojisini ve tarihsel arka planlarını bilmek çok önemlidir. İslâm Tarihinin akışı 
içerisinde yaşanan teolojik ve politik tartışmalar Müslümanları, mezhep-
lere gruplara bölmüş ve aralarında savaşların olmasına sebep olmuştur. 
Bu mezhep ve grupların fikirleri Kur’ân-ı Kerîmi anlama noktasında etkin 
olmuştur. İşte bu çalışma yukarıda aktarmaya çalıştığımız sâiklerden ötürü 
anlamı değişen Sâd sûresi 30-33. âyetlerin genel anlamda nasıl değiştiğini 
kronolojik olarak vermektedir.
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ANAKTAR KELİMELER: tarih bilgisi, Metodoloji, Müşrik, Yahudi, Hristi-
yan, mezhep, İslâm tarihi, Tefsir

Tafsir and Islamic History Relations in the Context of Sureh 
Sad 30.-33. Verses

ABSTRACT

Theknowledgeandmethodogy of historytakes an importantolace 
in Qur’anstudies in general, and in interpretationstudies in particular. 
TheQur’an is a life storythattakesplace in 23-years-time, betweenmuham-
madand his friends, polytheists, ChristiansandJews; andtellsthedifficul-
tiesandthesolutions. It is quiteimportanttoknowthesociology, psycholog-
yandthehistoricalbackground of thePolytheists, ChristiansandJewsliving 
in Medinaplains. Thetheologicalandpoliticaldiscussions, experienceddu-
ringthecourse of theHistory of Islam, amongMuslims, causedMuslimsto be 
dividedintosectsgoupsandalsocausedthemtowagewars in between. Thei-
deas of thesesectandgroupshavebeeneffective in relationtounderstanding
theQur’an. Thisstudiesgiveschronically how theverses 30-33 of Surah Sad, 
whichchanged as a result of thereasonsthatwetriedtoexplainabove, chan-
ged in a general meaning

KEY WORDS:The Knowledge of History, Methodogy, Polytheist, Jewish, 
Christian, Sect, TheHistory of Islam, Interpretation

GİRİŞ

Kur’ân-ı Kerîm Allah (c.c) tarafından Hz. Muhammed’e 23 yıllık süre içe-
risinde indirilen bir kitaptır.632 yılında Hz. Muhammed’in vefatı ile bera-
ber sahabe birtakım problemler ile karşı karşıya kaldı. Bu problemlerden 
ilki İslâm devletinin yeni başkanının kim olacağıdır. Sahabe ortaya çıkan 
bu otorite boşluğunu doldurmak için bir takım adımlar atmıştır. Problemi 
çözmek için gösterilen bu çaba, bazı stratejik hataları doğurmuş ve Müslü-
manlar bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Özellikle dört halife dönemin-
de başlayıp ilerleyen, zaman içerisinde giderek alevlenen politik tartışmalar 
Müslümanları ayrıştırmış ve belirli fikirler etrafında öbekleştirmiştir. Bu si-
yasi tartışmalar daha sonra dini bir kimlik kazanarak İslâm’ın itikâd, iba-
det gibi alanlarını etkileyerek mezhepleri oluşturmuştur. Diğer bir problem 
ise Kur’ân’ın anlaşılması problemidir. İslâm, geniş coğrafyalara yayılmış ve 
Arap olmayan birçok millet ilahi davete icabet etmiştir. Bu genişlemenin 



396  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

doğal sonucu olarak Kur’ân’ı Kerîm’i anlama konusunda bir ihtiyaç ortaya 
çıkmıştır.1Kur’ân’ı Kerîm’i anlama konusunda ortaya çıkan ihtiyacı karşı-
lamak için yapılan çalışmalarda, yukarıda değinilen mezhebi ayrılıklardan 
ötürü birçok anlam ve yorum farklılıkları meydana gelmiştir.

Çalışmamızda ele alacağımız Sâd Sûresi 33. âyet de bu durumu yansıtan 
bir örnek olarak incelemeye değerdir. Âyette geçen “meseha” fiilinin anlam 
değişimi kronolojik olarak incelendiğinde ve farklı ekollerin fiilin anlamına iliş-
kin yaklaşımlarındaki farklılıklar dikkate alındığında,yukarıda anlatılan geliş-
melerin yansımasının nasıl olduğu net bir biçimde anlaşılacaktır.

SÛRENİN İNMİŞ OLDUĞU DÖNEM

Sâd Sûresi mekkî bir sûre olup toplam 88 âyetten müteşekkildir. Sûre 
huruf-u mukatta’a harflerinden Sâd harfi ile başlar ve ismini de ilk âyette 
geçen aynı harften almaktadır. Nüzul dönemi ile alakalı olarak, sûrenin 
üçüncü ve dördüncü âyetleri bize, bazı ipuçları vermektedir. Nitekim sûrenin 
sebeb-i nüzulüne bakıldığında Ebu Talip ile müşrikler arasında şöyle bir di-
yalog geçmektedir: “Ebu Talip hasta yatağında iken Ebu Cehil ve müşrik 
arkadaşları onun yanına geldiler. Onlar Ebu Talip’ten Hz. Muhammed ile 
konuşmasını ve yaptığı faaliyetleri durdurmasını istediler. Bunun karşılı-
ğında ise birtakım vaatlerde bulundular. Bunun üzerine Ebu Talip yeğenini 
yanına çağırarak onunla müşriklerin istek ve talepleri hakkında konuştu. 
Bunun üzerine Hz. Muhammed müşriklerden putlarını bırakmalarını ve bir 
olan Allah’a inanmalarını istedi. Müşrikler, bu çağrıya karşı çok şaşırdılar ve 
âyette de anlatıldığı üzere tanrılarını bir tek ilah haline getirmenin çok garip 
olduğunu söylediler.”2Ebu Talip’in hastalığı ile ilgili olan bu rivayetten ötürü 
sûrenin nüzulünün, Ebu Talip’in vefat tarihine yakın olduğunu söyleyen bazı 
âlimler vardır.3 Bu olaydan hareket edecek olursak Sâd Sûresi’nin, bi’setin 
10. yılında indiğini söylemek gerekmektedir. Ancak Ali bin Ahmet el Vâhidî 
el-Nisâbûrî (ö.467)  Esbâb-u Nüzûl adlı eserinde; bu hadisenin Hz. Ömer’in 
Müslüman olduktan sonra gerçekleştiğini zikretmektedir. “Onun Müslüman 
olması Kureyş Kabilesi içerisinde ciddi bir çatlak oluşturmaktadır. Bunun 
üzerine Mekke’nin ileri gelenleri, Ebu Talip’e giderek Hz. Muhammed’in 

1.İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü ( Ankara:TDV Yayınları1997), s.21.
2. Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el- Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl(Kahire:Şeriket’ül Mektebetü ve 
Matbai’ Mustafa el-Babi el-Halebi ve Evleduhu bi Mısır, 1959),ss. 206-207.
3. Bekir Topaloğlu, “Sâd Sûresi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.35, s. 376
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kabilelerini böldüğünü söyleyip onu şikâyet etmişlerdir.”4 Yine Muhammed 
bin Ahmet el Kurtûbî(ö.671) Tefsîr’ul Kurtûbî adlı eserinde Vâhidî’ye benzer 
bilgiler vermektedir.5Siyer kaynaklarına bakıldığında Hz. Ömer’in Müslü-
man oluşu Risâlet’in 6.Yılı olarak bildirilmektedir.6

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda âyetin nüzul tarihinin Ebu Talip’in 
hastalığı, Hz. Ömer’in İslâmiyet’i seçtiği dönem olan hicri 6. yıla denk ge-
tirilmesi daha isabetli olacaktır. Çünkü Hz. Ömer’in İslâmiyet’i seçmesi, 
müşrikler arasında bir korkuya sebep olmaktadır. İlk vahiyden itibaren 
peygamberin yanında, genellikle Mekke toplumunun ekonomik ve kabile 
olarak zayıf, yönetimde etkin olmayan güçsüz insanların yer aldığı bilin-
mektedir. Bu durum müşrikler açısından herhangi bir korkuya sebep olma-
maktadır. Fakat Ömer’in Müslüman olması ile birlikte müşriklerin İslâm’a 
ve Hz. Muhammed’e karşı olan düşüncesi daha olumsuz bir hal almaya 
başlamıştır. Çünkü Hz. Ömer Mekke aristokratlarından sayılıp sözüne itibar 
edilen, etkili bir karizmaya sahip ve cesur oluşuyla tanınan bir kimsedir. 
Bu nedenle onun Müslüman olması aristokratlar ve kabile üyeleri arasın-
da kargaşaya sebep olmaktadır. Ebu Cehil ve arkadaşları ortaya çıkan bu 
durumu çözebilmek için, Ebu Talip’in yanına giderek ona bu konuda bas-
kı yapmışlardır. Yine Mekke’nin diğer ileri gelenlerinden ve Peygamber’in 
amcası olan Hz. Hamza’nın da bu dönemde İslâm’ı seçmesi müşrikleriçin 
önemli bir olaydır.7 Bütün bunlardan hareketle Ebu Talip’in hastalandığı dö-
nemi, Hz. Ömer’in Müslüman olduğu hicri 6. yıla hamletmek ve sûrenin bu 
dönemde indiğini söylemek daha isabetli olacaktır.

SÛREDE İŞLENEN ANA KONULAR

Daha önce de zikredildiği gibi Sâd Sûresi Mekkî bir sûredir. Sûrenin 
muhtevası ele alınmadan önce, Mekkî sûrelerin genel özellikleri hakkında 
kısaca bilgi vermek, sûreyi anlamak açısından daha verimli olacaktır.

Bi’setin, ilk 13 yılında inen sûre ve âyetlere İslâm literatüründe “Mekkî 
sûre” ismi verilmektedir. Bu sûrelerde vurgulanan en temel konular: Tevhîd 
ve sosyal adaletsizliktir. Sûre’nin bu iki konuyu çok kez işlemesinin sebeple-

4.El-Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl, s.206-207
5. Kurtubi, Tefsîr’ul Kurtûbî, c.15, (Kahire: Dâr’ul Kitâb’ul Mısriyyetü, 1946) s. 150. 
6. İbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, (Ankara: DİB Yayınları, 2003), 
ss.98-100.
7. Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı,ss. 98-100.
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ri arasında yine söz konusu sûrelerden hareketle şu hususları zikredebiliriz.

•Müşriklerin politeist (çok tanrıcılık) tanrı anlayışlarını yıkmak

•Toplumun güçlü insanlarının zayıfları sömürmelerini önlemek

 Bundan dolayı Allah (c.c) bu iki konuyu mekkî surelerin ana konuları 
arasına almaktadır. Mekkî sûrelerde işlenen diğer bir konu ise kıssalardır.  
Arapların hafızalarında olan geçmiş ümmetlere ait mitsel anlatılar sık sık 
işlenerek bir taraftan Müslümanları ve Hz. Muhammed’i teskin etmek ve 
onları desteklemek hedeflenmektedir. Diğer taraftanmüşriklerin yaptıkları 
zorbalıklara karşı geçmiş ümmetlerin nasıl helak oldukları anlatılarak onla-
rın da aynı sonu paylaşacakları bildirilmektedir. Kur’an’ın kaynağı meselesi 
deMekkî sûrelerde işlenen bir başka konudur. Müşriklerin Hz. Muhammed’e 
karşı onun kâhin, sihirbaz, mecnun olduğu, getirdiği sözün ise bir meczubun 
sözünden ileriye gitmeyen bir kelâm olduğu ithama karşı Allah (c.c) sürekli 
olarak Mekkî sûrelerde bu iddialara değinmiş, Hz. Muhammed’in kendisinin 
gönderdiği bir peygamber, Kur’an’ı Kerîm’in deAllah kelâmı bir mesaj olduğu-
nu vurgulamıştır. Mekkî sûrelerde işlenen diğer konular arasında iman esas-
ları, ahlak kuralları, cennet ve cehennem tasvirleri sayılmaktadır.8

Yukarıda zikredilen mekkî sûrelerin genel özellikleri ışığında Sâd 
Sûresi’ne bakılacak olursa, bu sûrede işlenen konuları üç başlık altında 
toplamak mümkündür. Bu başlıkların ilkinde müşriklerin Hz. Muhammed’e 
karşı yönelttikleri ithamlar ele alınmaktadır. Müşrikler, Hz. Muhammed gibi 
birinin peygamber olmasının imkânsız olduğunu; onun olsa olsa sihirbaz, 
kâhin, meczup ve yalancı olabileceğini iddia etmektedirler. Sûrede ise Müş-
riklerin bu eleştirilerine karşı, önceki kavimlerin de böyle yaptıkları ve onla-
rın nasıl helak oldukları anlatılmaktadır.

İkinci başlığın altında ise bazı peygamberler ve onların kıssaları yer al-
maktadır. Bahsedilen bu kıssalardan ilki Hz. Dâvûd ile ilgilidir.9 Hz. Dâvûd 
ve komutanın eşi ile arasında geçen olay, iki davalı örneği üzerinden anla-
tılmaktadır. İkinci kıssada Hz. Süleymân’ın atları izleyerek ikindi ibadetini 
kaçırmasından dolayı onları bacaklarından ve boyunlarından kestiği nakle-
dilmektedir. Yine Hz. Süleymân’ın gücünün zayıflatılıp tövbe ettirilmesi olayı 

8. Halis Albayrak, Tefsir Usûlü (Ankara: Şule Yayınları, 2009),  s. 38.
9. Genel olarak Hz. Davut’un kıssası, tefsir literatüründe “doksan dokuz koyun/kadın” 
ismi ile bilinir.
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da burada ele alınan bir başka mevzudur. Üçüncü kıssada ise Hz. Eyyub’ün 
sabrı ve hanımına karşı ettiği yeminden bahsedilmektedir. Sonrasında da 
Hz. Yakub, Hz. İsmail, Hz. Elyasa ve Hz. Zülkifl peygamberler zikredilerek on-
ların cennette alacakları mükâfattan bahsedilmektedir. İşlenen bu konular 
ile müşriklerin Mekke’de yürüttükleri karalama kampanyalarına karşı Hz. 
Muhammed’i desteklemek ve onu teselli etmek amaçlanmaktadır. Sûre 
Âdem’in yaradılış hikâyesi ile son bulmaktır.

ÂYETLERDE GEÇEN KAVRAMLAR

Sûrenin 30-33 âyetlerine bakıldığında kullanılan bazı kelime ve kavram-
lar dikkatleri çekmektedir. Bunların incelenmesi kıssanın mazrufunu daha 
iyi kavrama noktasında kolaylıklar sağlayacaktır. Bu nedenle bu başlık al-
tında, belirlediğimiz bazı sözcüklerin içerdikleri anlamlar hem dilsel hem de 
tefsir literatürü açısından incelenecektir.

1)Evvâb

“Biz Dâvûd’a Süleymân’ı bahşettik. Süleymân ne güzel bir kuldu! O hep 
Allah’a sığınır, ona yönelirdi.(38/30)” Âyette ibare “Allah itaat eden, onu çok 
öven”10 gibi anlamlara gelmektedir. Allah Hz. Süleymân’ı anlatırken onun ne 
kadar itaatkâr olduğunu, sürekli Allah’ı zikrettiğini söyleyerek onu övmektedir. 
Fahreddîn er-Râzî “hu” zamirinin Hz. Dâvûd’a mı yoksa Hz. Süleymân’a mı git-
tiği konusunda bir muğlaklığın var olduğunu ifade etmektedir.11 Ancak erken 
dönem ulemasının büyük çoğunluğuna bakıldığında bu zamirin işaret ettiği ki-
şinin Hz. Süleymân olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.12

2) Aşiyy

“Bir ikindi vakti  Süleymân’a son derece zarif duruşlu cins atlar göste-
rildi. Süleymân da Güneş batıncaya kadar onları seyretti.(38/31)” Âyetinde 
geçen  Aşiyy ifadesi ikindi ile akşam arası bir vakitolmakla beraber Ragıb 
el-İsfahani bu kelimeyi, öğleden sonra başlayıp sabaha kadar devam eden 

10. İbn Cerir et- Taberî,Câmiu’l Beyân ‘ân Te’vili ayi’l-Kur’ân, terc. Hasan Karakaya, 
Kerim Aytekin, c. 7 ( İstanbul: Hisar Yayınları, 1996), s. 131. 
11. Fahreddîn er-Râzî, Tefsir-i Kebir Mefâtîhu’l Gayb, terc.  Suat Yıldırım, Lütfullah Cebe-
ci, Sadık Kılıç, Sadık Doğru, c. 19 (Ankara: Akçağ Yayınları, 1988), s.74.
12.Mukatil bin Süleymân, Tefsir’ul Mukatil bin Süleymân, c. 3, Daru’l İhyau’l Tarih’ulA-
raby, 2002, s. 643,  Zeccac Ebu İshak İbrahim bin Sîrin, Meani’l Kur’an ve İ’rabuhu, c.4 
( Beyrut: Alemu’l Kitab, 1988), s. 329, Ebu’l Kâsım Mahmud İbn Ömer ez-Zemahşeri, 
el-Keşşaf, c.4, (Beyrut: Dâr el-Kitab’ulAzy, 1948), s. 91.
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bir zaman dilimi olarak açıklamaktadır.13 Erken dönem Tefsir kaynaklarının 
hemen hepsinde geçen Hz. Süleymân’ın atları izleyerek ikindi ibadetini ka-
çırdığı yönündeki malumatı dikkate aldığımızda14 bu vaktin öğle ile ikindi 
arası bir vakit olduğu ortaya çıkmaktadır.

3) Sâfin/Sâfinât 

“Bir ikindi vakti Süleymân’a son derece zarif duruşlu cins atlar gösteril-
di. Süleymân da Güneş batıncaya kadar onları seyretti.(38/31)”S-F-N ifa-
desi iki nesneyi karıştırmak, bir araya getirmek, toplamak anlamında kul-
lanılmaktadır.15 Âyette geçen Sâfin ise Hz. Süleymân’a sunulan atların bir 
ayağını bükerek üç ayağının üzerine durmasını anlatan bir ifadedir. Atların 
heybetli oluşlarını izah etmek için kullanılan bir kavramdır.16

4)Cevâd/Ciyâd 

Hz. Süleymân’a sunulan atları tasvir eden bir başka kavram ise ciyâd’dır. 
Kazanılmış mal, bilgi, enerji gibi şeylerden ihsanda bulunmak, infak etmek gibi 
anlamlara gelmektedir. Bu kelimeden türetilen Cevâd ise ihsanda bulunan kişi, 
eli bol, cömert adam manalarına gelmektedir.17 Kelime atlarla ilgili kullanıldı-
ğında hızlı, güzel duruşlu, iyi cinsli at demektir.18 Ayrıca onların sayıları, özellik-
leri ile alakalı İbn Cerir et-Taberî de çeşitli rivayetlere yer vermektedir.19

5) İnîehbebtühubbelhayr an zikri rabbî

“Ben atları sevmeyi rabbimi zikretmeye tercih etmiş oldum.(38/32)” 
Âyette geçen bu ifade mal mülk sevgisi anlamına gelmektedir.20 Kıssada an-
latılan konu bağlamında bakacak olursak Hz. Süleymân’ın sevdiği atlar için 
kullanılmaktadır.21Bu âyette geçen diğer önemli ifade ise  an zikrin’dir. Zikr 
kelimesi Kur’an-ı Kerim’de unutulan bir şeyi hatırlama, Allah’ı çokça anma, 

13. Rağıb El-İsfahani,  Müfredât, terc.AbdulbakiGüneş, Mehmet Yolcu, c.1(İstanbul: Çıra 
Yayınları, 2007), s. 215.
14. Süleymân, Tefsir’ul Mukatil bin Süleymân, c. 3, s.644.
15. El-İsfahani, Müfredât,  c. 2, s. 70.
16. Taberî,Câmiu’l beyân, c. 7, s. 131, Süleymân, Tefsir’ul Mukatil bin Süleymân, c.3, 
s.329.
17.El-İsfahani,  Müfredât, c.1, s.73.
18. Süleymân, Tefsir’ul Mukatil bin Süleymân, c. 3, ss. 643-644.
19. Taberî,Câmiu’l beyân, c. 7, s. 131.
20. Süleymân, Tefsir’ul Mukatil bin Süleymân, c. 3, s. 644.
21. Taberî,Câmiu’l beyân, c. 7, s. 131.
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Tevrat, İncil ve Kur’an gibi anlamları ihtiva etmektedir.22 Bu anlamların ya-
nında zikir kelimesi erillik-dişilik açısından erkek anlamını da içermektedir.23 
Âyette geçen zikir ise birçok tefsirde ikindi namazına işaret etmektedir.24

Âyete mana verirken Fahreddîn er-Râzî, Kurtûbî gibi müfessirlerimiz hub-
be ifadesinin meful mü yoksa mefule izâfe edilmiş bir mastar mı olup ol-
madığı hakkında ihtilâfa düşmektedirler. Örneğin; Mukatil bin Süleyman’a 
izâfe edilen bir görüşe göre âyette geçen bu ifade mefuldür ve âyetin manası  
“ben atın sevgisini tercih ettim” şeklindedir. Ancak müfessirin Meâ’ni’l Kur’an 
adlı eserinde bu tarz bir yoruma rastlanılmamaktadır.25 Eğer kelimeyi mefule 
izâfe edilmiş bir mastar şeklinde alırsak “ben atı çok sevdim, o da beni Allah’ı 
anmaktan alıkoydu” anlamı ortaya çıkmaktadır. Çünkü “oturdum ve geciktir-
dim” anlamını içermektedir. Nitekim Arapça’da “devenin oturup geri kalması-
nı” cümlesi bu kelimeyle ifade edilmektedir. Taberî bu konu hakkında kelime-
nin geciktirme anlamını zikrettikten sonra, âyetin manasını “atlar gelinceye 
kadar namazını geciktirdi.” şeklinde anlam vermektedir. Bununla birlikte mü-
fessir eserinde kelimenin bu manası dışında başka bir manayı kabul eden 
herhangi bir görüş ifade etmemektedir. Dikkat çeken bu ayrıntı bize âyetin 
Taberî dönemine kadar bu şekilde anlaşıldığını göstermekle birlikte herhangi 
bir ihtilafın olmadığını da bildirmesi açısından önem arz etmektedir.26

Fahreddîn er- Râzî bu âyetin üç anlama gelebileceğine işaret etmekte-
dir. Bunlardan:

1) Bu fiil an harf-i reci ile kullanıldığında muteaddi hale gelir ve âyet “ben 
mal sevgisini rabbimin zikrinin yerine geçirdim.” anlamına gelmektedir.27

2) At beslemek Tevrat’ta övülen bir davranıştır. Hz. Süleymân bu duru-
mu bildiği için atları çok sevmektedir. Buradan hareketle Râzî bu fiile “lü-
zumlu kıldım” anlamı vermektedir.28

3) Üçüncü olarak ise Râzî insanın bir şeyi yapmaması gerektiğini bildiği 

22.Nahl 43, Kehf 63, Ankebut 45, Sâd 8.
23. El-İsfahani, Müfredât, c.1, s. 455-457.
24. Zeccac, Meani’l Kur’an ve İ’rabuhu, c.4, s. 331, Taberî,Câmiu’l beyân, c. 7, s. 132.
25. Muhammet Sacit Kurt, Kur’ân’da Peygamberler ve Günah, (yayınlanmamış
yüksek lisans tezi Ankara: Ankara Üniversitesi, 2011), s. 155.
26.KURT, Kur’ân’da Peygamberler ve Günah, s. 155.
27.  Râzî, Tefsir-i Kebir, c.19, ss. 75-76.
28. Râzî, Tefsir-i Kebir, c.19, ss. 75-76.
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halde onu çok sevdiği için yapması durumunu göz önünde bulundurarak 
“bir şeyi sevme ve onu sevmeyi seven kimse, sevginin doruklarına ulaşmış 
biridir.” açıklaması yapar. Fiile ise “atları sevmemi sevdim” manası verip  
an zikrin birleştirdiğinde âyetin manası “ben atları rabbimi hatırlattığı için 
sevdim.” olmaktadır. Râzî de bu manayı tercih etmektedir.29

6) hattetevêrat bil hicâb

Âyettegeçen tevârate fiilinin kökü verâ olup bir şeyin üstünü örtmek, gizle-
mek, kaplamak anlamına gelmektedir. Arapçada bir “şeyin üstünü örttüm.” 
derken bu fiil kullanılmaktır. Verâ fiilinden türetilen  tevârate kelimesi de aynı 
manayı içermektedir.30 Tevârate sözcüğü ile bir sonraki âyetin başında gelen  
ruddûhâ fiili arasında, manayı anlama açısından sıkı bir ilişki vardır. Nitekim 
bu kelimelerde bulunan zamirlerin atlara mı yoksa güneşe mi râcî’ olacağı 
konusunda çeşitli görüşler ileriye sürülmektedir. Bununla alakalı Fahreddîn 
er-Râzî geniş bir açıklama yaparak konuyu dört başlık altında toplamaktadır.

a) İlk olarak her iki zamirin atlara gittiğini söyler ve âyeti “Atlar gözden 
kaybolunca onları kendine çağırttı” şeklinde anlamlandırır.31

b) İkinci olarak ise zamirin her ikisinin de güneşe gittiğini zikreder ve ma-
nasının: “Güneş batınca güneşi çağırttı.” olduğunu söylemektedir. Konun de-
vamında “Hz. Süleymân namazı kaçırınca Allah’tan namaz kılabilmek için gü-
neşi geri çağırmasını istedi.” şeklinde bir rivayetin olduğunu zikretmektedir. 
Ancak ruddûhâ ifadesini gramatik açıdan incelendiğinde kelimenin cemi’ bir 
kelime olduğu görülmektedir. Bundan dolayı Fahreddîn er-Râzî zamiri güneşe 
hamletmenin dil kuralları açısından mümkün olmadığını belirtmektedir.32

c) Üçüncü görüş ise tevârate kelimesinde ki zamirin güneşe  ruddûhâ de 
ki zamirinin ise atlara râcî olduğu fikridir. Buna göre mana “Güneş gözden 
kaybolunca atları çağırttı.” şeklinde anlamlandırılır. Müfessirlerin büyük bir 
çoğunluğu bu görüşü benimsemesine rağmen Râzî bu görüşü kabul etme-
mektedir. Ayrıca delil olarak herhangi bir kanıt olmadığı halde aynı hususta-
ki iki zamirin tefrîkinin câiz olamayacağını söylemektedir.33

29. Râzî, Tefsir-i Kebir, c.19, ss. 75-76.
30.El-İsfahani, Müfredât, c. 2, s. 853.
31. Râzî, Tefsir-i Kebir, c.19, ss. 76-77.
32.Râzî, Tefsir-i Kebir, c.19, ss. 76-77.
33.Râzî, Tefsir-i Kebir, c.19, ss. 76-77.
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d) Konuyla ilgili son görüş ise tevârate ” kelimesindeki zamir atlara “ 
ruddûhÂ ” kelimesindeki ise güneşe gider tarzındaki görüşüdür. Buna göre 
anlam“Atlar gözden kaybolunca güneşi geri çağırttı.” şeklindedir. Fakat bu 
görüşü benimseyen kimse bulunamamıştır.34

Meseha filinin geçtiği 33. âyet tez konusunun ana çatısını oluşturduğui-
çin ikinci bölümde geniş bir biçimde ele alınacaktır.

TEFSİR LİTERATÜRÜNDE AYETLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

“Meseha”fiilinin tefsirlerde nasıl ele alındığına geçmeden önce bu fiilin 
Kur’ân-ı Kerîm’de nerelerde geçtiğine, hangi kalıplarda kullanıldığına ve ne 
tür anlamlar içerdiğine bakılması fiilinin anlam dağarcığının bilinmesi açı-
sından önemlidir.

“Meseha”fiili Kurân-ı Kerîm’de; Nisâ sûresinde 4, Mâide sûresinde 7, 
Sâd sûresinde 1, Tevbe sûresinde 2 ve Âli İmran sûresinde 1 kez geçmekte 
olup toplam da15 defa tekrar edilmektedir. Bunlar abdest ve gusül35, Mer-
yem oğlu İsa36 ve kesme 37 olarak üç başlık altında toplanılabilir.

Bu bilgilerden sonra konuyla alakalı tefsir literatüründe erken, klasik ve 
modern dönemlerdeön plana çıkmış bazı müfessirlerin konu ile ilgili tefsir-
lerine başvurulacaktır.

A. ERKEN DÖNEM

1. MUKATİL BİN SÜLEYMÂN( ö.150/767)

Mukatil bin Süleymân (ö.150/767) Tefsir’ul Mukatil bin Süleymân adlı 
eserinde Sâd Sûresi 33. âyetini “atları geri çağırtarak, onları kılıç ile bacak-
larından ve boyunlarından kesti.”şeklinde tefsir etmektedir. Devamında ise 
100 adet atı sağ bıraktığını ve bunların kendi dönemindeki atların atası 
olduğunu iddia etmektedir.38

2. YAHYA BİN YEZİD el-FERRA(ö.207/822)

Yahya Bin Yezid el-Ferra (ö.207/822) Me’ânil Kur’an isimli tefsirinde 

34. Râzî, Tefsir-i Kebir, c.19, ss. 76-77.
35. Nisâ 43, Mâide 6.
36. Nisâ/157.171.172, Mâide/17.72.75, Tevbe/30.31, Âli İmrân/45. 
37. Sâd/33.
38. Süleymân, Tefsir’ul Mukatil bin Süleymân, c. 3, s. 744.
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“meseha”fiilini kesmek manasında kullanmaktadır. Âyeti ise “Süleymân at-
ları ayaklarından ve boyunlarından kesti.” şeklinde tefsir etmektedir.39

3. EBU UBEYDE MA’MER b. el MÜSENNA(ö.210/825)

Ebu Ubeyde Ma’mer b. el- Müsenna(ö.210/825) ise Mecâz’ul Kur’ân 
isimli kitabında bu âyeti tefsir ederken: “fedafikameshan” ibaresinin 
mecâzi bir ifade olduğunu belirterek buradaki anlamın kesmek (mesaha 
i’lavetehû ey darbuhê) manasına geldiğini ifade etmektedir.40

Yukarıda verilen bilgiler ışığında denilebilir ki ile ilgili erken dönemde 
âyetin manasının kesme olduğu yönünde herhangi bir tartışma ve ihtilaf 
bulunmamaktadır. Kanaatimizce bu konu erken dönemde tartışılan mev-
zular arasında yer almamaktadır.

B. KLASİK DÖNEM

1. İBN CERİR et-TABERÎ (ö.310/923)

İbn Cerir et-Taberî (ö.310/923) Câmiu’l beyân ‘ân te’vili ayi’l-Kur’ân’da 
bu ayetin iki şekilde tefsir edildiğini ifade etmektedir. Bunlardan ilki: 
Katâde, Süddî ve Hasan-ı Basrî’ye aittir. Bu müfessirler “meseha” fiiline 
kesme anlamı vermektedir ve âyeti “Süleymân namazı geciktirdiği için at-
ları geri çağırttırdı ve onları bacaklarından ve boyunlarından vurarak kesti.” 
şeklinde izah etmektedirler. “İkincisi ise Abdullah bin Abbas’a nispet edilen 
rivayettir. O meseha fiiline okşama manası vererek âyeti “Süleymân’ın atları 
geri çağırtıp bacaklarını ve boyunlarını okşadığı” şeklinde tefsir etmekte-
dir.” Taberî de İbn Abbas’ın verdiği bu manaya riayet etmektedir. Çünkü 
ona göre Hz. Süleymân’ın durup dururken atları getirtip kesmesinin hiçbir 
mantıksal zemini bulunmamaktadır. Bundan dolayı Taberî böyle bir mana 
vermenin doğru olmadığı düşünmektedir.41

2. EBÛ’l KÂSIM MAHMUD İbn ÖMER ez-ZEMAHŞERİ el-
HAREZMÎ(ö.538/1143)

Zemahşeri El-Keşşaf isimli tefsir kitabında âyete ilişkin olarak Hz. 
Süleymân’ın dünya işleri ile çok fazla meşgul olduğundan namazı kaçırdığı-

39.Yahya Bin Yezid el-Ferra,Me’ânil Kur’an,c. 2 (Beyrut: Dar’ulKitab’ulİlmiyye, 2002), s. 276.
40.Ebu Ubeyde Ma’mer b. el-Müsenna, Mecâz’ul Kur’ân, c.2, (Kahire: Mektebet’ül 
Hanci), 1954, s.183.
41. Taberî,Câmiu’l Beyân, c. 7, s.132.
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nı zikrederek “meseha” fiiline kesme anlamı vermektedir.42

3. FAREDDÎN er-RÂZÎ(606/1210)

Fahreddîn er-Râzî Tefsîr-i Kebir adlı eserinde konuyu enine boyuna tartış-
mak için uzunca bir pasaj açmaktadır. İlk olarak kendisinden önce hemen 
hemen bütün müfessirlerin “meseha”fiiline kesme anlamı verdiklerini söyler 
ve bu tutumun yanlış olduğunu ispat sadedinde şunları zikretmektedir:

1) Eğer buradaki mana “o onları kesti” olsaydı Mâide sûresi 6. âyette 
geçen “mesh”kelimesinin de aynı manada olması gerekirdi.43

2) “Meseha”fiiline kesme anlamı verenlerin Hz. Süleymân’ın dinde bü-
yük günah olarak kabul edilen;

a)Namazı terk etme

b)Dünya malına düşkün olma

c)Yaptığı hatadan (namazı terk etme) dolayı tövbe etmeme

d)Allah(c.c)’a “onları bana getirin” deme cüretinde bulunma

e)Sinirini kontrol edemeyip sayısı çok yüksek rakamlara ulaşan atları 
telef etme gibi davranışlar sergilediğini kabul etmeleri gerekirdi.

Râzî bu eleştiriyi yaptıktan sonra kendi fikrini desteklemek için âyetleri 
siyak sibak çerçevesinde değerlendirerek; sûrenin ilk kısmında Müşrikle-
rin Hz. Muhammed’e “madem senin ilahın bizi ahirette cezalandırmak ile 
tehdit ediyor. Varsın şimdi cezalandırsın, helak etsin.”44sözlerine karşı Hz. 
Muhammed’in üzüldüğünü ifade etmektedir. Yaşanan bu üzücü olayın aka-
binde Allah (c.c) Hz. Dâvûd, Hz. Süleymân ve Hz. Eyyub kıssalarını indirerek 
Hz. Muhammed’e; senden önceki peygamberler de bu tarz olaylar yaşadı 
ve onlar bu süreci, sabrederek ve Allah (c.c)’a sığınarak atlattılar mesajı 
vererek Hz. Muhammed’e de aynı şeyi tavsiye etmektedir. Bu açıklamanın 
ardından Râzî, “meseha” fiiline kesme anlamı vermenin Hz. Muhammed’i 
destekleme sadedinde bir işe yaramadığını zikrederek bu seçeneği tercih 
etmenin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır.

Fahreddîn er- Râzî yukarıda sözünü ettiğimiz hacimli açıklamadan sonra 

42. Zemahşeri, El-Keşşaf, c.4, s. 93.
43. Bu âyet abdest ile alakalıdır.
44. Sâd 16
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bu kanaati belirtmesini iki madde ile açıklamaktadır. Birincisi âyete gramatik 
açıdan; kendisinden önceki ulemanın verdiği anlama delalet edecek hiçbir 
delil bulunmamaktadır. İkinci ise peygamberlerin ismet sıfatı ile alakalıdır. Ni-
tekim o, peygamberlerin ismet sıfatlarının bulunduğunu iddia eder ve bundan 
hareketle günah işlemelerinin mümkün olmadığını ifade etmektedir. Âyete 
kesme anlamı verenlere gelince onların sunduğu delillerin hepsini âhad ha-
ber olarak görmektedir. Ona göre âhad haber delil olarak kabul edilmez. Bun-
dan dolayı kesme manası vermenin caiz olmadığını ifade etmektedir.45

4. İBN KESÎR (774/1373)

İbn Kesîr âyeti tefsir ederken öncelikle Hz. Süleymân’ın namazı bilinçli 
olarak değil unutarak kaçırdığını zikretmektedir. Ardından konuyla ilgili olarak 
İbn Ceriri et- Taberi’nin Câmiu’l beyân ‘ân te’vili ayi’l-Kur’ân isimli eserinde 
geçen rivayetleri teker teker nakletmektedir. Kendisi ise “meseha”fiiline kes-
me anlamı verir ve bu anlamı destekleme sadedinde şu açıklamayı yapar: 
Hz. Süleymân’ın atları kesmesinin sebebi onu Allah’ı (c.c) zikretmekten alı 
koyduğu içindir. Bir başka ifadeyle hiçbir sevginin Allah’ı (c.c) sevmekten, onu 
anmaktan daha üstün olamayacağını düşünerek onları kesmesidir. Bundan 
dolayı Allah (c.c) onun emrine rüzgârları vererek atlardan daha üstün bir hedi-
ye ile ödüllendirmektedir.”46 Bunun yanında Hz. Süleymân döneminde böyle 
bir olayın gerçekleşmesinin mubah olabileceği ihtimal dâhilindedir.

Yukarıda verilen klasik dönem müfessirlerine bakıldığı zaman “mese-
ha” fiili ve âyet ile ilgili bir tartışmanın olduğu görülmektedir. Bu tartışma-
nın kaynağı ise -Râzî’de görüldüğü gibi- o dönemde gelişen ismet-i enbiya 
fikridir. Peygamberlerin günahtan korunduğu47 anlamına gelen bu kavram 
Fahredîn er-Râzî tarafından geniş çapta ele alınmakta ve birtakım deliller 
sunularak bu sıfatın var olduğu savunulmaktadır.

Râzî’nin bu tutumunun arka planında peygamberlere söz söyletme-
me fikri yatmaktadır. Fakat bu apolojik tutum kendi içerisinde birtakım 
çelişkileri barındırmaktadır. Bu çelişkilerden ilki niyet okumadır. Nitekim 
o“meseha” fiiline kesme anlamı verenlerin Hz. Süleymân’ın, İslâm dininde 
büyük günah olarak görülen birçok fiili yaptığını kabul etmeleri gerektiği-

45.Râzî, Tefsir-i Kebir,  c.19, ss. 78-79
46. İbn Kesîr, Hadislerle Kur’ân’ı Kerîm Tefsiri, terc. Bekir Karlıağa, Bedrettin Çetiner, c. 
12(İstanbul: Çağrı Yayınları,1986), ss. 6866-6868. 
47. Mehmet Bulut, “İsmet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.23, s. 135.
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ni söylemektedir. Fakat erken dönem ulemasına bakıldığı zaman onların 
böyle bir tavır ve tutum içerisinde olmadığı görülmekle beraber böyle bir 
tartışma da mevcut değildir. Buradan hareketle Râzî’nin bu tenkidi, erken 
dönemde karşılık bulmayan bir eleştiridir. İkinci olarak ise Râzî, 32 ve 33. 
âyetleri tefsir ederken bir takım gramer kurallarından bahsetmekte ve bu 
kurallar ışığında  tevârut kelimesinde ki “hu” zamirinin güneşe  ruddûhâ 
dekinin ise atlara râcî olduğu söyler ve 32. âyete “Güneş gözden kaybolun-
ca atları çağırttı.” anlamı verir. Devamında ise 33. âyete  “onları çağırttırdı 
ve ayaklarını ve başlarını okşadı.” şeklinde ki manayı uygun görmektedir. 
Fakat âyetlere bu manaları ön görürken hiçbir delillendirmeye gitmemesi; 
delili, burhanı tefsir kitabının en büyük imgesi haline getiren Râzî için ilginç 
bir durumdur. Bu durumun bir benzeri yine 32. âyette geçen an harf-i cerli 
kullanımda geçmektedir. Râzî burada üç farklı mananın olduğunu söyler ve 
yine hiçbir delil göstermeyerek “ ben atları rabbimi hatırlattığı için sevdim.” 
anlamını seçmektedir. Bu örnekler gösteriyor ki Râzî fikirlerini desteklemek 
adına kendinden önceki tefsir müktesebatını yok sayarak gramatik açıdan 
uygun gördüğü manayı kolayca verebilmiştir. Kanaatimizce en önemli çe-
lişki ise Sâd Sûresi’nde geçen kıssaların hemen hemen hepsinde tövbe 
gerektiren günahlar bulunmasına rağmen, bu âyetin bu şekilde yorumlan-
ması konusundaki ısrardır. Nitekim Hz. Dâvûdve Hz. Süleymân kıssalarına 
bakıldığında onların birtakım hatalar yaptıklarını ve bundan ötürü tevbe 
ettikleri anlatılmaktadır. İsmet fikrini savunan birinin burayı gözden kaçır-
ması câlib-i dikkat bir durumdur. Râzî’nin kısmen de olsa haklı görüldüğü 
bir nokta vardır. Onun tefsir ilminin en yaygın metotlarından biri olan si-
yak-sibak metodunu kullanarak yaptığı okuma sonucunda fiile kesme an-
lamı vermenin kıssaların iniş amacına uygun olmadığını söylemesi ve bu 
konuda yaptığı eleştiri zahiren bakıldığında haklı bir eleştiri gibi görülebilir. 
Bu tenkide cevap sadedinde Râzî’nin çağdaşı İbn Kesir ve modern dönem 
âlimlerinden Muhammed Abid el-Cabiri’nin konuyla ilgili tefsirleri yeterlidir.  
İbn Kesîr,Hz. Süleymân’ın bu davranışı gerçekleştirmesinde, Allah’a (c.c) 
duyduğu sevginin önüne hiçbir sevgiyi geçirmediğini göstermeyi amaçla-
dığını dile getirerek Hz. Muhammed’in halet-i rûhiyesi üzerinden bir tefsir 
yapmaktadır. Cabiri de İbn Kesîr gibi düşünerek Hz. Muhammed’in psikolo-
jisi üzerinden bir değerlendirme yapmaktadır. Osûrenin indiği döneme dik-
kat çekerek Allah’ın (c.c) müşriklerin peygambere karşı vadettikleri şeylere 
karşı Hz. Muhammed’in sabretmesi ve bu tarz ayartmalara kapılmaması 
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için kıssaları indirdiğini zikretmektedir. Hz. Muhammed’e Risâlet görevinin 
verilmesinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen çok az kişinin Müslüman 
olması, bundan dolayı onun insani olarak böyle bir şeyemeyletmesi uzak 
bir ihtimal değildir. Allah (c.c) bu kıssalar ile onun bu zor durumunu kolay-
laştırmaktadır.48

C. MODERN DÖNEM

1. SEYYİD KUTUB (ö.1966)

Seyyid Kutub’unFî Zılâl-il Kur’ân isimli eseri incelendiğinde konuyla ala-
kalı çok fazla bir malumat elde edilememektedir. Nitekim Kutub âyetleri an-
lamadığını zikretmiş ve konuyla ilgili erken ve klasik dönemde bulunan veri-
lerin güvenilmez, uydurma ve israilliyat olduklarını ifade etmektedir. Kutub 
sûrenin tefsirine başlamadan önce işlenen konularla ilgili bilgiler verirken 
bu kıssaların inişinin, Hz. Muhammed’i teskin etmek, desteklemek oldu-
ğunu açıkça ifade etmiştir. Hz. Süleymân ve atlar bahsi ile alakalı da genel 
olarak bu tarz bir yoruma başvurarak ayrıntılı bir izah yapmamaktadır.49

2. ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR (ö.1942)

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hak Dili Kur’an Dili isimli tefsir kita-
bında konu hakkında 33. âyeti 32 ile beraber tefsir etmektedir.  O,  bu 
âyetler ile alakalı iki farklı tefsirin var olduğunu söylemektedir. Bunlardan 
ilki sebeb-i nüzule dayanarak âyete “ben atın sevgisini rabbimin zikrine ter-
cih ettim.” şeklinde mana vermektedirler. İkincisi ise  “ben atları sevmeyi 
Rabbimin zikrinden dolayı sevdim.” şeklindeki manadır.

Elmalılı bu iki yorumu ilettikten sonra 33. âyete yukarıda ki farklılıktan 
yola çıkarak birinci grubun yine sebeb-i nüzule dayanarak “atları çağırttırdı 
ve onları bacaklarından ve boyunlarından vurarak kesti.” şeklinde mana 
verdiklerini iletmektedir.

İkinci grubun ise “atları getirttirdi ve bacaklarını ve boyunlarını okşadı.” 
şeklinde mana verdiklerini nakletmektedir. Kendisi ise ikinci grubun verdiği 

48.İbn Kesîr, Hadislerle Kur’ân’ı Kerîm Tefsiri,s. 6866-6868, Muhammed Âbid el-Câbirî, 
Fehmü’l Kur’ani’l Hakim et-Tefsirü’l Vahıd Hasebi Tertibi’n Nüzul,Çev. Muhammed 
Coşkun, c. 2, (İstanbul: Mana Yayınları, 2013), s.254.
49. Seyyid Kutub, Fi Zılâl- il- Kur’ân, Çev. Bekir Karlıağa, M. Emin Saraç, İ. Hakkı Şengü-
ler, c. 12, İstanbul: Hikmet Yayınları1971, ss. 387-390.
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manayı tercih etmektedir.50

3. MEVDUDİ (ö.1979)

Mevdudi bu konuyla alakalı metodik olarak -her ne kadar bunu zikretmese 
de- Fahreddîn er-Râzî’nin yolunu takip etmektedir. Konuyu irdelerken gramatik 
yorumlara bolca sığınmakta ve buradan hareketle geleneksel kültürü eleştir-
mektedir. Onun Tefhîm’ul Kur’an adlı tefsir kitabına bakıldığında bu durum çok 
net bir şekilde görülmektedir. Râzî gibi o da 33 ile 32 âyeti beraber tefsir etmek-
te ve 32 de geçen tevârut ve ruddûhâ sözcüklerinde bulunan “hu” zamirlerinin 
hangi kelimelere işaret ettiği konusunu masaya yatırmaktadır. Bununla alakalı 
3 görüşün olduğunu zikretmektedir. Bunlardan ilki; Hz. Süleymân’ın atlar ile çe-
şitli nedenlerden ötürü çok fazla ilgilenmesi ve bunun sonucunda da ikindi na-
mazını kaçırmasıdır. Bu fikri kabul edenler tevârut sözcüğündeki“hu” zamirini 
güneşe,ruddûhâ dekini de atlara hamletmektedirler. Bunun yanında “meseha” 
fiili ile ilgili ise esbab-ı nüzule dayanarak kılıçla okşama (kesme) anlamını takdir 
etmektedirler.  Mevdudi metinden bu anlamın çıkarıla bilineceğini söylemekle 
beraber Güneş ibaresinin âyette bulunmadığını delil göstererek bu mananın 
doğru olmadığını ileri sürmektedir. 33. âyetle ilgili ise aynı gerekçeye dayana-
rak kılıç ibaresinin metinde olmadığından ötürü “meseha” filine kesme anlamı 
vermeyi reddetmektedir. İkinci görüş ise tevârut ve ruddûhâ ifadelerini Güneşe 
raci’ olduğu yönünde ki iddiadır. Onlar bu görüşlerini temellendire bilmek için 
bir takım tarihsel verileri kullanmaktadırlar. Nitekim Hz. Süleymân namazı ka-
çırmış ve geçen namazını tekrar vaktinde eda etmek için Allah’tan (c.c)  güneşi 
geri çağırmasını istemiştir. Mevdudi günümüzde astronomi ile alakalı birçok ça-
lışmaların yapıldığını ve bunların, şayet geçmişte böyle bir olay gerçekleşmiş ol-
saydı bunun mutlaka tespit edileceğini söyleyerek bu fikri makul görmemekte-
dir. Üçüncü ve son fikir ise “meseha”fiiline okşama anlamı verenlerdir. Mevdudi 
bu mananın ön yargısız biri tarafından âyet okunduğunda akla gelebilecek ilk 
anlam olduğunu gerekçe göstererek bu anlamı tercih ettiğini açıklamaktadır.51

SONUÇ

Yapılan araştırmalar sonucunda “meseha” fiilinin anlamının âyet özelinde 
kesmeden okşamaya dönüştüğü anlaşılmıştır. Kur’ân âyetlerinintefsir edebil-

50.Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dili Kur’ân Dili, c. 6, İstanbul: Feza Gazetecilik 
A.Ş, ss. 469-470.
51. Ebu’l A’la el-Mevdûdî, Tefhîm’ul Kur’ân, terc. Komisyon, c.5,(İstanbul: İnsan Yayınla-
rı, 1987), s.68-69. 
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mesi için gerekli olan en temel şey rivayetlerdir.Rivayetlerin vazgeçilmezliği 
bi’set dönemine olan yakınlıkları ile alakalıdır. Bunun sebebi ise Allah (c.c)’ın, 
tarihin belirli bir döneminde Arap toplumuna, ortaya çıkan problemler çerçe-
vesinde Hz. Muhammed aracılığı ile konuşmuş olmasıdır. Bu diyalektik ilişki 
esnasında ortaya mana sabittir. Bu manayı anlamanın yolu ise bi’set dönemi-
ne en yakın olan rivayetlerin bilinmesi ile mümkün olacaktır. Kur’an’ı anlama 
noktasında ilk nesil sonraki nesillerden zamansal açıdan daha avantajlıdır. 
Bugün sîret döneminde ortaya çıkan manayı yakalamanın yolu ise sahabe ve 
tabiin döneminden gelen rivayet manzumesinin bilinmesi ile gerçekleşecek-
tir. Bunun içinde İslâm tarihi kaynaklarına başvurmak gerekmektedir.
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“SİYER-FIKIH İLİŞKİSİ”
Hz. Peygamber’in  Örnekleri Bağlamında

Aygün YILMAZ
(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lisan 4. Sınıf, İLAMER İslam 

Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet

İslami ilimlerde disiplinlerarası ilişkilere baktığımızda, Hz. 
Peygamber’den bu yana birçok değişikliğe uğramıştır. Erken dönem İslam 
literatüründe ilimlerde alanlaşmayı pek fazla göremezken ve bir bütün ola-
rak karşımıza çıkarken, İslamiyetin birçok beldeye yayılması ile beraber 
Siyer, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Kelam gibi hususi ilimler olarak ortaya çıkmış-
tır. Her ne kadar bu ilimler kendine ait alanlara sahip olsalarda, tamemen 
biribirinden ayrı ilimler diyemeyiz. Her bir ilim aynı kaynaktan ortaya çıktığı 
ve beslendiği için birbiriyle yakından ilişkilidir. Biz de bu çalışmamızda Siyer 
ilmi ile Fıkıh ilminin birbiriyle olan ilişkisini Hz. Peygamber’in hayatından 
örnekler sunarak açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: siyer, fıkıh, disiplinlerarası ilişki, sünnet, namaz, ic-
tihad, savaş
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Giriş

Siyer ilmi Hz. Peygamber’in doğumundan ölümüne kadarki hayatını, 
ahlakını, davranışlarını, devlet idaresini, yaptığı savaşları ve olaylar karşı-
sındaki değerlendirmelerini tümüyle anlatan bir ilim dalıdır, Fıkıh ilmi ise 
ibadet, aile hukuku, sosyal yaşantıya ilişkin günlük işler, ukubat ve ceza 
hukuna dair Hz. Peygamberin fiillerini konu edinen ilim alanıdır. Başka bir 
ifadeyle Siyer ilmi Hz. Muhammed’in hayatı hakkında rivayetleri bir bütün 
olarak sunarken, Fıkıh ilmi Sünneti ele alarak olayları ve Peygamber’in bu 
olaylar üzerinde verdiği hükümlerden yararlanarak hükümler ortaya koyma-
ya ve insan hayatını kolaylaştırmaya çalışır. Siyer İlmi sünnete ulaşmadaki 
en önemli kaynaklardan birisidir. Bu açıdan, Kur’an’dan sonra ikinci kaynak 
olarak sünneti esas alan Fıkıh ilminde Siyer gelişim alanı bulmuştur diye-
biliriz. Örneğin, Hz. Peygamberin hayatını konu edinen Siyer abdesti bozan 
durumları incelerken, Fıkıh ise abdesti bozan durumları detaylı olarak açık-
lama yoluna gider. Siyer olaylar arasında ilişki kurmadan tek tek inceleme 
yoluna giderek rivayetleri sunar. Fıkıh ise bu rivayetleri hüküm çıkarmak 
için bir bütün olarak değerlendirerek daha anlaşılır hale getirmeye çalışır.

Biz de bu çalışmamız da Siyer ve Fıkıh tanımlarını verip ortaya çıkış ne-
denlerini inceledikten sonra, Siyer ilminin Fıkıh ilmi ile olan ilişkisini ve Siyer 
ilminin Fıkıh İlmine sunduğu  katkıları Hz. Peygamber’in hayatınından suna-
cağımız 3 örnek bağlamında açıklamaya çalışacağız.

Siyer’in Tanımı ve Ortaya Çıkışı

Sözlükte bir kimsenin içi, hâli, tavrı, gidişi, ahlakı veya hâl tercümesi 
anlamlarına gelen Siyer kelimesi “seyera” kökünden türetilmiş olup “sîre” 
veya “sîret” kelimesinin çoğuludur. Bu kelime İslam tarihi literatüründe Hz. 
Peygamberin hayatını anlatmak için kullanılmış ve zaman içinde anlamı 
daha da genişlemiştir. Böylelikle soy dizini, doğumu, çocukluğu, gençlik 
yılları, peygamberliği, Mekke ve Medine›de meydana gelen olaylar ve ger-
çekleşen savaşları da içine alacak şekilde, doğumundan ölümüne kadar 
Hz. Peygamber (s.a.s)›in hayatından söz eden kitaplara «Siyer-i Nebî», «es-
Siretü›n-Nebeviyye» veya «Siyer» adı verilmiştir.1 

Siyer ilminin ortaya çıkmasında birçok unsur vardır. Bunlardan en önem-

1. Mefail Hızlı, “Siyer”, Şâmil İslâm Ansiklopedisi, C. V, Haz.: Ahmet Ağırakça vd. İstan-
bul: Şâmil Yayınevi
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lisi de Müslümanlar için İslam’ı yaşamada Hz. Peygamber’in ideal örnek ve 
model olmasıdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Resulullah her konuda İslam’ı 
uygulamada ve yol gösterici olmada insalık için örnek olarak gösterilmiştir. 
Bu yüzden Müsülamanlar nezdinde Hz. 

Peygamberi’in hayatını ve şahsiyetni bilmek ve tanımak, İslam’ı ve Allah’a 
olan kulluğun en güzel örneğini bilmek ve tanımakla paralellik  gösterdiğin,n 
idrakı, İslam’ın çok erken dönemlerinde Hz. Muhammed’in hayatının tespit 
edilmesini gerekli kılmıştır. Bu açıdan baktığımızda Siyer İlminn asıl gayesi  
Hz. Peygamber’in hayatını kaynaklardan doğru tespit ederek Müslümanlar’a 
Peygamberi iyi tanıtmak ve iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Müslümanları siyer araştırmalarına yönlendiren bir diğer etken ise 
Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlayabilmek içindir. Çünkü Kur’an’daki birçok ayet, 
Hz. Peygamber’in yaşadığı olay, durum ya da karşılaştığı sorun ve sorular üze-
rine nazil olmuştur. Bu nedenle birçok ayetin tesfsiri bu olayları bilmenin ne-
ticesinde aydınlığa kavuşabilmektedir. Buna bağlı olarak da bir ayetin hangi 
olaylar üzerine vurud ettiğinin tespit edilmeye çalışılması Müslümanları Hz. 
Muhammed’in hayatını her yönüyle araştırmaya ve bilmeye yönlendirmiştir. 

Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi İslami ilim alanlarının ortaya çıkması, siyer ilmine 
olan ihtiyacı artırmış ve Hz. Peygamber’in hayatınının ve döneminde gerçe-
keleşen hadiselerin bilinmesini gerekli kılmıştır. 

Sonuç olarak yukarda saydığımız unsurların etkisiyle insandaki sosyallik 
ve beşerilik yönleri kapsaması hasebiyle Hz. Peygamber henüz hayatta iken 
Medine’de başlayan siyer çalışmaları, tabiun döneminde hız kazanarak yo-
ğun bir şekilde devam etmiştir. 

Fıkıh’ın Tanımı ve Ortaya Çıkışı

Fıkıh kelime olarak sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinle-
mesine kavramak” manasına gelmektedir. İlim, fehim gibi yakın anlamlı diğer 
kavramlara göre fıkıh daha özel bir anlam ifade etmektedir.2 Bu yüzden fıkıh 
her hükmün tafsili delillerini bilmektir. Fıkıh ilminin konusu ise, helal, haram, 
mekruh ve vacib olma açısından insanların işlerine ait hükümleri ve bunların 
dayandığı delilleri kapsamaktadır.3 Fıkıh ilmi sayesinde Kur’an, Sünnet, İcma, 

2. Hayreddin Karaman, TDV İslam Ansiklopedisi, 
3. Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukuk Tari
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Kıyas ve doğrudan doğruya nassa dayanmayan diğer delillerle hükümler çı-
karılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda İslam fıkhı kaynakları ve temel hüküm-
leri bakımından hem dini hem de hukuki bir boyut taşımaktadır. 

Fıkıh, ilk devirlerde her türlü dini ilimler manasında kullanılmaktaydı. 
Bu yüzden Fıkıh İslam İlimlerinin başı olarak kabul edilebilir. Daha sonraki 
yıllarda ise kendi sahası oluşan fıkıh hususi bir ilim dalı olarak ortaya çık-
mıştır. Hadis toplama hareketi başlayınca hicri birinci asrın sonlarına doğru 
ilim terimi genellikle “sünnet bilgisi” için kullanılırken, aynı dönemde fıkıh 
terimi ise, “akıl ve re’ye dayanan bilgi” için kullanılmaya başlanmıştır. 

Fıkıh, Kur’ân’da yer alan itikadî, ahlakî ve amelî hükümlerden, Hz. 
Peygamber’in verdiği fetvâ ve hükümlerden / kararlardan, sahabenin Kitâb 
(Kur’ân), Sünnet, İcmâ’ ve Re’y’den çıkardıkları hükümler ve karşılaştıkları 
olaylarla ilgili verdikleri fetvâlardan doğmuştur. Nitekim bu dönemde ya-
sama yetkisine sahip olan tek merci Hz. Peygamberden başkası değildi.4 
Hz. Muhammed kendine yöneltilen dini ve hukuki konulardaki sorulara va-
hiy yolu ile yahut kendi ictihadı ile cevaplandırmaktaydı. Sonraları İslâm 
devletinin sınırları genişlemiş, yeni topraklar ele geçirilmiş ve buna bağlı 
olarak müslümanlar yeni ve olaylarla da yüz yüze gelmişlerdir. Bunun tabiî 
bir sonucu olarak, müctehidler karşılaştıkları problemleri çözebilmek için 
ictihâda baş vurmuşlar, Kur’ân ve Sünnet’in nassları ışığında yeni hüküm-
ler elde etmişlerdir. Böylece, fıkhî hükümlerin alanı daha da genişlemiştir.

Hz. Peygamberin vefâtından sonra sahâbe, hüküm çıkarma (istinbât) 
görevini üstlenmişler, karşılaştıkları yeni olaylara Kur’ân ve Sünnet ışığında 
çözümler bulmaya çalışmışlardır. 

Bu nedenle sahâbe dönemi “hukukî tefsir dönemi” veya “hüküm çıkar-
ma kapısının açılmaya başladığı dönem” olarak kabul edilmektedir. Bu dö-
nemde sahabe, yargı (karşılaştıkları bu olaylar hakkında hüküm verme) ve 
fetvâ (yeni olaylar hakkında Kur’ân ve Sünnet ışığında insanları bilgilendir-
me) görevini üstlenmişlerdir.

Siyer-Fıkıh İlişkisi

Kur’ân üzerinde çalışma yapan, onu anlamaya ve yaşamaya çalışan  Müs-
lümanlar, Kur’ân’ın Hz. Muhammed’in hayatından bağımsız olarak ele alına-

4.Abdulvahab Hallaf, İlk Dönem İslam Hukuku
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mayacağını çok erken dönemlerde fark etmişlerdi ve bu yönde ilerlemeler kay-
detmişlerdir. Bu nedenle Kur’an’ın tefsir edilmeye başlanması, bir ayetin hangi 
şart ve olaya bağlı olarak nâzil olduğunun tespiti çalışmaları, Müslümanları, 
Hz. Peygamber’in hayatını her yönüyle araştırmaya ve tanımaya yöneltmiştir.5 

Müslümanlar hukuki ihtiyaçlar nedeniyle siyer araştırmalarına yönel-
miştir. Hukukî birtakım sorunlara çözüm bulma ihtiyacı, âlimleri, ferdî veya 
kamu hukukuna misâl teşkil edebilecek vâkıaların tespiti için, siyer araştır-
malarına yöneltmiştir. Özellikle vergi sisteminde, arazilerin hukukî konum-
ları en çok karşılaşılan problemdi ve sorunun temelinde Hz. Muhammed 
ve Râşid halifeler dönemindeki uygulamalar yatıyordu. Bu uygulamaların 
tespiti için de Siyer ilmi önemli bir başvuru alanı idi. Ayrıca İslâm’ın iki ana 
kaynağı olan Kur’ân’ın yorumu ve sünnetin konumunu belirlemede, Hz. 
Muhammed’in sîretini bilmenin hayati önemi vardır.

Peygamber (s.a.v) hayatta olduğu müddetçe yasama, yargı ve yürütme 
kuvvetleri ona ait idi.  Çünkü çoğu ahkam ayetlerinde hükümler genelleyici 
bir suretle açıklanmış ve ayrıntılara girilmemiştir.Bu nedenle Kur’an’ın müc-
mel ayetlerini açıklayan sünnet, Peygamber’in söz ve fiillerinin çoğunu oluş-
turmaktadır. Kur’an-ı Kerimde yer alan ana rükunların nasıl tatbik edileceği 
Hz. peygamber tarafından uygulamalı olarak gösterilmiştir. Bu yüzden Müs-
lümanlar arasında sünnetin İslam Fıkhında ikinci kaynak olmasının nedeni 
Kur’an’daki ahkam ayetlerin açıklayıcısı ve uygulamacısı olmasındandır. Ör-
neğin, Kur’an’da zekat verilmesi, namaz kılınması, oruç tutulması açık bir 
şekilde Müslümanlar üzerine farz kılınmıştır. Fakat bunların hangi ölçütler 
çerçevesinde tatbik edileceğine dair Kur’an’da açık ifadeler bulamayız. Hz. 
Peygamber bize beş vakit namazın ne zaman ve nasıl kılınacağını, rükun-
larını, şartlarını açıklamış ve uygulamalı olarak ashabına öğretmiştir. Yine 
aynı şekilde Rasulullah zekatın nisabını, ödenmesi gereken miktarını, za-
manını, ve ödeme şartlarını ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bu durumda Allah’ın 
bizi ödemekle mükellef kıldığı zekat, vahiy nezaretinde olan Hz. Peygambe-
rin bize açıkladığı şekildeki zekattır.  Başka bir ifadeyle, Müslümanlara em-
redilen genelleyici ahkam ayetleri Hz. Peygamber tarafından tatbik edilmiş 
ve ashabına örnekliklik teşkil etmiştir. Yine aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’de  
savaş ile alakalı 57 ayet yer almaktadır. Fakat Fıkıhta İslam savaş hukuku-
nun şekillenmesi Hz. Peygamber’in savaşlarına dayanmaktadır. Bu açıdan 

5. Günaltam
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Hz. Peygamber’in hayatı, İslam prensip ve ahkamının tümünü sergileyen, 
insandaki sosyallik ve beşerilik yönleri kapsayan örnek modeldir.6

Kur’an’ın ilk muhatabı olan Efendimiz (sav) onu insanlığa tebliğ ettiği 
gibi, onun nasıl yaşanacağını da öğretmiştir. Dolayısı ile o sadece tebliğ 
eden değil, hem açıklayan, hem tezkiye eden, hem de öğretendir. Başka 
bir deyişle, Hz. Peygamber Sünnetleriyle Kur’ân-ı Kerîm’in prensip, hüküm 
ve kanunlarını detaylı bir şekilde açıklama ve mücmel âyetleri izah ve tafsil 
etme söz konusudur.  Bu yüzden de Hz. Peygamber (sav), Kur’an’ın okun-
ması, açıklanması, hayata nasıl taşınacağı, hangi durumlarda neler yapı-
lacağı gibi her türlü izahatı yapmış ve bunları fiili olarak da göstermiştir. 
Nitekim Kur’an’da: İnsanlara kendilerine indirilei açıklaman için sana da 
bu Kur’a’ı indirdik.” ayeti ile kendisine vahyedilen ayetlerden gerekli olan-
ları insanlara açıklaması ve tefsir etmesi emrediliyor. Bir de Efendimiz’in 
(sas) vahyin gölgesinde geçen yirmi üç yıllık hayatının ayetlerle şekillendiği 
göz önünde tutulduğunda, inen her ayetin O’nun dünyasında nasıl karşı-
lık bulduğu hatırlandığında, Kur’an-Siyer ilişkisi daha iyi anlaşılmış oluruz. 
Bu nokta da dini hükümlerin oluşturulmasında ve belirlenmesinde Kur’an 
ve sünnet asıl kaynaklar olduğu için Siyer ve Fıkıh ilişkisini de anlamamız 
mümkündür. Çünkü Fıkıh ilmi bu iki delil üzerine şekillenip geliştirilmiş, ve 
dönemin şartlarına göre şekillendirilmeye devam etmektedir. 

İslam insanın ahenkli ve dengeli bir gelişim sağlaması ve hayatın bütün 
yönlerinde bir tutarlılık oluşturma gayretiyle fıkıh ilmi ortaya çıktmıştır. Ve 
bu ahenkli, dengeli gelişimin sağlanabilmesi Hz. Peygamberin siresini bil-
mekle, anlamakla ve yorumlamakla gerçekleşir. Bu durumda da Siyer ve Fı-
kıh disiplinler arası ilişkinin açık bir şekilde görülebilceği iki önemli alandır.

Örnek Olay İncelemesi

1- Vakti Geçen Namazın Kazasının Farz Oluşu

Peygamberimiz (s.a.s.) “Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırla-
yınca onu kılsın. Onun kefareti ancak budur.” buyurmuştur.7 Yine Hz. Peygam-
ber (s.a.s.), Hendek savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi 
namazını kılamamışlar; bunun üzerine “Bizi ikindi namazından alıkoydular. 
Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun” diye beddua etmiş 

6. Muhammed Abu Zahra
7. Buhârî, Mevâkîtü’s-Salâti, No: 572; Müslim, Mesâcid ve Mevadi’u’s-Salât, 56 H. No: 1592
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ve ikindi namazını akşam ile yatsı arasında kaza etmiştir.8 Ayrıca Hayber Fet-
hinden dönerken, bir yerde konakladıklarında uyuya kalmışlar ve vaktinde 
kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir.9

Kur’an’da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili ola-
rak açık bir ifade bulunmamaktadır. Fıkıh alimleri vakti geçen namazın ka-
zasının farz oluşu hükmünü Hz. Peygamberin bizzat kendisi vaktinde kıla-
madığı namazları kaza edişinden çıkarmışlardır. Başka bir ifadeyle, Fıkıh 
bu hükmü ortaya koyarken Siyer ilminin sunmuş olduğu rivayetler ışığında 
hükmü ortaya koymaktadır. 

2- İctihadın Fıkıhta Delil Olarak Kabul Edilmesi

Fıkıh ilmininde kullanılan delillerden biri de “ictihat”tır. İctihat kavramı nas-
sın lafız ve mânasından hareketle, nassın bulunmadığında da çeşitli istinbat 
metotları kullanılarak şer‘î hüküm hakkında zannî bilgiye ulaşma çabası ma-
nasına gelmektedir. Kur’an ve sünnet dini hükümlerin asıl kaynakları olmakla 
birlikte, bunların kabul edilmesi, anlaşılası ve yorumlanması akılla mümkün 
olabilmektedir.10 Bu nedenle de aklın işlevi ictihat kavramı ile karşılanmıştır.  

Hz. Peygamber’in yargılama, devlet yönetimi, ordunun sevk ve idaresi 
gibi doğrudan peygamberliğin alanına girmeyen konularda, ayrıca meyve 
ağaçlarının aşılanması gibi dünya işlerinde vahiy almaksızın kendi bilgi ve 
tecrübesiyle karar vermesi İslam alimleri tarafından kabul edilmektedir.11 
Nitekim Kur’an’da: “İnsanlar arasında Allah’ın sana gösterdiğiyle hüküm 
veresin diye sana kitabı hak ile indirdik”12 Bu ayetten de anlaşılacağı üzere 
Hz. Peygamber bazı meseleler üzerinde Allah’ın bilgisi dahilinde ve insan-
ların maslahatını dikkate alarak ictihad eder, hükmü açıklardı. Ayrıca bir 
hadis-i şerifte: “Resulullah Muâz’a, “Sana bir dava getirildiğinde ne ile hü-
küm verirsin?” diye sordu. Muâz (r.a.), “Allah’ın Kitabı’yla.” dedi. Resû lullah, 
“Onda bulamazsan ne ile hükmeder sin?” diye tekrar sordu. Hz. Muâz, 
“Resûlullah’ın sünnetiyle.” diye cevap verdi. Resûlul lah’ın (sav), “Ya orada 
da bulamazsan?...” demesi üzerine de Hz. Muâz şu cevabı verdi: “O za-
man kendi görüşüme göre içtihat eder, ona göre hüküm veririm.” Onun bu 

8. Müslim, Mesacid ve Mevadi’u’s-Salât, 36, H. No: 1450
9. Müslim, Mesacid ve Mevadi’u’s-Salât, 56, H. No: 1592
10. İslam ansiklopedisi
11. İslam ansiklopedisi
12. Nisa/4-105
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cevabı Peygamberimizi çok sevindirdi. “Re sû lul lah’ın elçisini Re sû lul lah’ın 
hoşnut olacağı bir şeye muvaffak kılan Allah’a hamdolsun!” buyurdu.” Bu 
hadisten anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber nass’da bulunmayınca rey’e 
başvurulmasının isabetli bir karar olacağını bildirmiştir. 

Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki fıkıh ilminde ictihadın hüküm koymada 
delil olarak kabul edilmesi Hz. Peygamberin hayatında vuku bulan bir me-
selenin hükmünü açıklayan bir ayet bulunmadığında ictihada başvurması 
kaynak olarak gösterilir. Buradan hareketle şayet fıkıh ilmi siyer ilminden 
böyle bir rivayeti almamış olsaydı ya da derinlemesine anlamasaydı ictiha-
dın hüküm çıkarmada delil olarak kabul edilmesi söz konusu olmayabilirdi. 

3- Fıkhi Açıdan Savaş Hukuk Kurallarının Belirlenmesi

Her ne kadar İslam’da barış asıl olsa da insan fıtartının yol açtığı savaş-
ları dengelemek için İslam bu konuda kurallar koyarak sınırlama getirmiştir. 
Bir Müslüman savaşmak zorunda kaldığında Hz. 

Peygamber dinin çizdiği çerçeveden ayrılmaması gerektiğini vurgulamış-
tır. Bu bağlamda da Hz. Peygamber: “Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendi-
sini ibadet ü tâate vermiş ruhbanlara ve mabetlere ilişmeyiniz.! Ağaçları yak-
mayınız.! Hayvanlara dokunmayınız.! Ve servetleri heder etmeyiniz.”13 diyerek 
bir nevi savaş hukuku kurallarını koymuş olmaktaydı. On senelik Medine ha-
yatı boyunca yirmiden fazla savaşa katılan Hz. Peygamber adaleti temin etme 
maksadı gütmüş ve savaş esirlerine bile merhametle yaklaşmıştır. İnsanları 
yok etmek için savaşmamış, sivil halkın canına ve malına zarar vermemiştir. 

İslamda savaş hukuku kurallarına baktığımızda sivillerin öldürülmeme-
mesi, müsle yapılmaması, anlaşmaların bozulmaması, düşman rehinlerini ve 
elçilerinin öldürülmemesi, işkence yapılmaması, çevreye zarar verilmemesi, 
savaş esirlerinie iyi muamele edilmesi gibi prensiplerin var olduğunu görürüz. 

Bu hukuk kurallarının oluşmasındaki en büyük etken Hz. Peygamber’in 
Siresidir. Zira Hz. Peygamber yapmış olduğu savaşlarda bu prensipleri bizzat 
uygulamış ve ashabına uygulaması gerektiğini vurgulamıştır. Fıkıh ilmi bu ka-
ideleri oluştururken Hz. Peygamberin siresini esas alarak oluşturmaktadır. 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki hukuk sistemi içerisinde Siyer geliş-
me imkanı bulmuştur. 

13.Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut 1985, 1/300; Ebû Davud, İstanbul ts., Cihad 90, 
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Sonuç

Siyer İlmi Peygamberin yaşantısını doğumundan ölümüne kadar inceler. 
Fıkıh bu süreç içerisinde din ve dünya yaşantısına dair meydana gelen sün-
netleri Kur’an ekseninde, kıyas ve icma yöntemlerini de kullanarak kurallar 
bütünü haline getirir. Hukuki ihtiyaçlar Siyer ilminin ortaya çıkmasını sağlar-
ken, Fıkıh ilmi de Siyer ilmi saysesinde gelişme imkanı bulmuştur.

Netice olarak, Hz Peygamberin hayatını bilmek ne kadar önemli ise bunu 
derinlemesine anlamlandırmak da bir o kadar önemlidir. Bu yüzden de Fıkıh ve 
Siyer ilimleri Müslümanlara İslam dinini daha iyi anlama imkanı sunmaktadır. 
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Ar. Gör. Recep TURAN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Tefsir Anabilim Dalı

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Değerli misafirlerimiz hepiniz hoş gel-
diniz. Öncelikle İlamer’in bu çalışmasında emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum. Öncelikle tebliğler hakkında genel bir değerlendirme yapıp daha sonra 
özel olarak değerlendireceğim. Ben yapılan tebliğlerde öncelikle başlıkla-
rın daraltılması kanaatindeyim. Başlıkları daralttığımız zaman arkadaşlara 
şöyle faydası olacak. Konuyla ilgili detaylı ve derin bilgi verilmesini sağlaya-
cak. İkincisi konuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş olacak. 
Yani bizim burada lisans düzeyinde edinemeyeceğimiz bilgileri arkadaşlar 
bize buradan anlatmış olacaklar. Bir üçüncüsü burada temel kaynaklara 
inilmediği yönünde bir eleştiri var. Ben arkadaşların kaynak kullanımlarının 
iyi olduğu kanaatindeyim. Ancak birinci kaynaklara daha rahat inebilmek 
için konunun daha daraltılması kanaatindeyim. Bu sağlanırsa birinci kay-
naklara inilebilir diye düşünüyorum.

Birinci tebliğde kıssalar üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Kıssaları de-
ğerlendirirken modern dönemden kaynaklarla ele alındı. Bu konuda modern 
düşüncelere yer verildi. Ancak kıssaları bu şekilde okuma geleneği İşârî ve 
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Bâtınî tefsir geleneğiyle başlayan bir süreç. Bu konuyu ele alacaksak İşârî 
tefsir geleneğiyle ele almamız, bunu da yalnızca modern dönemden değil 
de biraz daha erken dönemden örneklerle ele almamız gerekiyor. Burada 
daha çok Reşid Rıza’yla birlikte bir çizgi ele alındı. Ben bunu daha erken dö-
nemden Kurân’ı sembolik okumanın daha erken dönemden itibaren gelen 
bir çizgiden başlatılması gerektiği kanaatindeyim. İkincisi bana gönderilen 
sunumda Kur’an kıssalarının kronolojik olmadığına dair bir açıklama yap-
mış. Buradaki iddialardan biri Tevrat ve İncil’de kıssalar detaylı anlatıldığı 
için Kur’an’da detaylı anlatılmıyor. Kur’an hakkında bu kadar geniş bir ifade 
kullanmak, yani kıssaların detaylı olmadığını söylemek, tehlikeli ve prob-
lemli bir durum. Çünkü Kur’an’da bazı kıssalar pekâlâ detaylı anlatılabiliyor. 
Bazı kıssalar detaya inmeden bahsediliyor. Kur’an hakkında kıssalar detaylı 
değil dediğimiz zaman aslında bizler yanlış bir söylemi bünyesinde barın-
dıran bir ifade kullanmış oluruz. Onun için Kur’an’da kıssa detaylı derken 
hangi kıssa detaylı ve nerede detaylı değil bunun açıklığa kavuşturulması 
gerekiyor. Kur’an’da kıssaların kronolojik olmayışına dair rasyonel bir açık-
lama yapıyoruz ama burada mucizelere dair rasyonel açıklama yapmamızla 
ne gibi fark var? Birincisini eleştirirken ikincisini neden eleştirmiyoruz bu da 
bir soru. Diğer bir husus kıssaların tespitli olduğunu iddia eden görüşler var. 
Ve bu görüşlerden bazıları eleştiriliyor. Ve şöyle bir eleştiri dile getiriliyor. 
İşte Kur’an-ı Kerim size kıssaların bizatihi hakikat olduğunu zaten söylüyor. 
Veya Kur’an-ı Kerim kıssaların yaşanmış olduğunu bizzat kendisi söylüyor 
diye ifade ettiğimiz zaman Kur’an-ı Kerim’de bazı kıssaların mitolojik oldu-
ğunu söyleyenler Kur’an’ı inkâr mı etmiş oluyorlar? Böyle bir problematiği 
ortaya çıkarmış oluyoruz. Buna da açıklık getirilmeliydi.

İkinci tebliğe geçecek olursak dini ilimlerin tefsire katkısı anlatıldı. Yazının 
genelinde şöyle bir problem var. Tabi şunu da dile getirmek istiyorum. Bu 
söylediklerimizin ileride arkadaşların çalışmalarına katkı sağlayacağı kana-
atindeyim yoksa kendilerine eleştiri yapmak gibi bir niyetimiz yok. Kendileri 
henüz yolun başındalar. Dini ilimlerde kastedilen nedir hangi dini ilimler kas-
tedilmiş bu biraz açıklığa kavuşturulmamış. Makalede dil bilim, hadis, fıkıh ve 
kelam alınmış. Hadis içinde fiili tefsir denilen bir kavram var. Bu çok problemli 
bir kavram. Yani Hz. peygamberin fiilleri tefsir disiplini içerisine girer mi? Bu 
ayrı bir tartışma konusu. Yani buraya gelmek zamanımız açısından biraz sı-
kıntılı. Diğer bir husus neden burada tarih yok? Tarihin olması gerekirdi diye 
düşünüyorum. Dil bilim ve tarih, tefsire katkı sağlayan bilimlerdir. Ancak fıkıh 
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tefsire katkı sağlamıyor. Tefsir, fıkha katkı sağlayan bir bilim dalıdır. Aslında 
fıkıh, kelamın hatta daha da genişletirsek çerçeveyi sosyolojinin de içinde 
olduğu bir bütündür. Aslında te’vil faaliyeti için gerekli disiplinlerdir. Disiplin 
olarak tefsir ve te’vil’in birbirinden ayrılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü 
Kur’an’ı anlama probleminin tâbiûn döneminde başladığı dile getirildi. As-
lında Kur’an’ı anlama problemi başladığı anda tefsir de bir disiplin olarak 
başladı. Aslında problemimiz Kur’an’ı anlama probleminden ziyade Kur’an’la 
iletişim problemidir. İletişim problemini çözmek için tefsirden ziyade te’vil ya-
pılması gereklidir. Ve te’vil çok yönlüdür. Tek yönlü olan tefsirdir.

Son sunuma geçiyorum. Son sunumda başlıklar çok genel olduğu için 
genel konulara değinilmiş. İkinci husus Kur’an’da tarih anlatımı başlığı al-
tında Hz. Yusuf’un rüyasını anlatırken Freud’un rüyalarla ilgili rasyonel bir 
açıklaması dile getirilmiş. Burada bu rasyonel açıklama neden dile getirili-
yor? Ya da sorumu şöyle sorayım. Diğerlerinde böyle bir rasyonel açıklama 
dile getirilmiyorken burada neden dile getiriliyor? Bu soru işaretini koyarak 
müzakeremi noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Tuğba ASLAN

Müzakerelerinden dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi müzake-
relerini etmek üzere, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir 
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mustafa Murat Batman hocamızı kürsüye 
davet ediyoruz. 



Ar. Gör. Mustafa Murat BATMAN

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Tefsir Anabilim Dalı

Bismillahhiramanirrahim. Kıymetli hocalarım değerli arkadaşlar, vaktin 
çok önemli olması sebebiyle kısa bir teşekkürden sonra konuya geçmek 
istiyorum. Bu ilmi faaliyetin yapılmasında vesile olan başta değerli hocala-
rımıza arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. 
Ben müzakeremi yapacağım iki arkadaşa da sempozyum konusuyla bütün-
lük içerisinde spesifik bir konu ele aldıkları için teşekkür ediyorum. Bizlere 
de daha rahat müzakere yapma fırsatı sunuyorlar. Mesela Aygün hanımın 
tebliği Hz. Peygamberin örnekliği bağlamında konuyu ele alıyor. Siyer ile 
fıkıh ilişkisini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yine Sad 30-33.ayetleri 
ki tefsir açısından tartışmalı olan bu ayetlerin Siyer ve İslam tarihiyle ilişkili 
bir şekilde ortaya konulduğunda tablo daha nasıl farklı göründüğünü bize 
sunmuş oluyor. Bu anlamda her iki arkadaşa da teşekkür ediyorum.

Ahmet kardeşimin tebliği ile başlıyorum. En başta küçük bir mevzu var. 
Özette ikinci cümlede, Kur’an’ın tanımı yapılırken sonunda hayat hikâyesidir 
diye cümledeki yüklemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yükle-
min orada Kur’an tanımına çok uygun düşmediği kanaatindeyim. Tebliğin 
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başında mesele İslam tarihinin ilk dönemlerine götürüldü ve konuya siya-
si politik olaylar temelinde başlandı. Biz tefsirciler olarak arkaya bakmayı, 
tarihsel arka planı okumayı severiz. Fakat her meseleyi İslam’ın ilk döne-
mine hemen peygamberimizin vefatının sonrasına götürmemiz gerekmiyor. 
Bu konu çok spesifik ve hoş bir konu. Fakat tefsir tarihi sürecinde tefsire 
yaklaşım biçimiyle ilgili bir konu. Direk peygamberimizin vefatından sonra 
başlayan siyasi olaylar ve bunun sonrasında oluşan farklılıklarla ilgili bir 
konu değil. Belki dolaylı olarak ilişki kurulabilir ama direk bağdaştırmak 
bana çok anlamlı gelmedi. Mesela ilk olay Hz. Ebu Bekir’in halife seçilmesi 
olayı. Bununla direk olarak bu ayetleri ilişkilendirmek çok zor. Ancak dolaylı 
olarak belki bir ilişki kurulabilir. Mesela Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasındaki 
sıkıntı Hz. Süleyman’ın atları kesmesi, okşamasıyla mı ilgili? Direk bir bağ-
lama oturtmak biraz bana zor gibi gözüküyor. Bu aynı zamanda konunun 
girişinin çok uzamasına ve bütünlüğün bozulmasına sebep oluyor. Buradan 
hareketle mesela yirmi beş sayfalık bir tebliğ. Ve yaklaşık 15-16 sayfa giriş 
bölümü. Surenin sebebi nüzulü, surenin ana konuları, surede geçen kıs-
salar vb. Mesela bir örnek; surenin sebebi nüzulü aktarılırken Hz. Ömer’in 
Mekke’de uyandırdığı yankı. Bu bir sayfa devam ediyor. Yani bu konunun 
bütünlüğünün bozulmasına sebep oluyor. Başlık çok güzel bu odakta git-
mek lazım. Sanırım bu kendisinin aynı zamanda bitirme tezi. Arkadaşımızın 
konuya hâkim olduğu belli oluyor. Ama tezden bu tebliği oluştururken direk 
konuya odaklı bir tebliğ hazırlaması gerekirdi diye düşünüyorum. Konuya 
girerken kelime izahları ile başlanıyor. Yine burada dikkatten kaçan bir şey 
ikindi namazını kaçırdığı tefsirlerde yazılıyken, tebliğde geçen vakit öğle ile 
ikindi arası deniliyor. Bu ikindi ile akşam arası olmalıydı. Yine aynı zamanda 
burada geçen ikindi vaktinin günümüzdeki ikindi vakti mi olduğu konusun-
da tefsirlerde farklı bilgiler de var. Bunu da ayrıca araştırıp tebliğinde yer 
verebilirsin diye düşünüyorum. Ve nihayet on altıncı sayfada konuya baş-
lanıyor. Tefsir literatüründe erken dönemden başlayarak modern döneme 
kadar konunun anlaşılma biçimi ele alınıyor. Tebliğde Süleyman a.s. atları 
kestiğini kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Tebliğin tezi bu. Bunun karşısın-
daki fikirler de o atları okşadığı. Tebliği oluştururken Razi’ye eleştiri üzerine 
kurulmuş her şey. Mesela Taberî bir sayfada verilmiş ve geçilmiş. Taberî de 
okşadığını söylüyor. Ve konuyu anlatırken sanki ilk dönemlerde olay gayet 
net ve açıktı, üzerinde hiçbir ihtilaf ve tartışma söz konusu değildi, kesin 
olarak herkes Hz. Süleyman’ın atları kestiğini biliyordu. Her şey sanki netti. 
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Ve sonra Râzî üzerinden dediğim gibi eleştiriler sunuyor ama ortada kosko-
ca bir İbn Abbas ve koskoca bir Taberî var. Burada tez biraz Râzî üzerinden 
gitmiş. Çünkü tefsirde kullandığı yöntem itibariyle Râzî’yi eleştirmek kolay. 
Tefsir tarihinde en fazla itibar sahibi olan İbn Abbas da okşadı diyor. Bura-
sı üstü kapalı ve hızlı bir şekilde geçiliyor. Asıl bu konuyla ilgili çözülmesi 
gereken bir husus varsa, Râzî’nin çelişki içinde olan peygamberi kurtarma 
çabası içinde olduğu şeklinde değil de, asıl çözülmesi gereken konu İbn 
Abbas’a dayanan Taberî’deki rivayet. Eğer tebliğ erken kaynaklara gidilme-
yi ve oradaki bilginin doğru bilgi olduğunu savunuyorsa Taberî’deki duru-
mu ne yapacağız. Asıl çözülmesi gereken, üzerine düşünülmesi gereken 
konu budur. Ve o dönemde net olmaması da doğal bir durum. Yani saha-
benin gündeminde böyle bir şey yok.  Üzerinde ihtilaf olmayan konu Hz. 
Süleyman’ın namazı kaçırdığıdır, bu kesin. Okşadığı ve yahut kestiği saha-
benin gündeminde bile değil. Kaynakların kullanımında ise Taberî’nin ve 
Râzî’nin türkçe tercümesi kullanılmış. Burada orijinal kaynaklara bakılma-
sı gerekirdi. Özellikle Taberî’nin tercümesi çok sıkıntılı. Elimizde orijinaller 
varken ikinci kaynaklara bakmak doğru değil diye düşünüyorum. Bir diğer 
nokta kronolojik gidişat çok güzel. 

Aygün hanımın tebliğine geçecek olursak. Başlık siyer fıkıh ilişkisi. As-
lında konu özel ama başlıkta genel görünüyor. Konuya odaklı spesifik bir 
başlık olması daha faydalı olurdu. En başta teknik konulara girecektim. 
Dipnotlar ve kaynakça açısından çok sıkıntılıydı ama anladığım kadarıyla 
sonradan bir metin oluşturdu. Ve bunların birçoğu düzletildi, varsa da düz-
letilecektir. Örnek veriyorum Muhammed Ebu Zehra diye bir dipnot olmaz. 
Dediğim gibi bunlar düzeltildi sanırım. Birçok anlatım bozukluğu ifade ha-
tası var. Mesela “İslamî ilimlerde disiplinler arası ilişkilere baktığımızda Hz. 
peygamberden bu yana birçok değişikliğe uğramıştır” diye bir cümle var. 
Burada ne değişikliğe uğramış cümlenin öznesi yok. Bunun gibi yaklaşık on 
beş tane anlatım bozukluğu var. Bu teknik hatalara dikkat etmekte fayda 
var. Siyer-fıkıh alanlarıyla ilgili kavramsal olarak bu alanların sınırlarıyla ilgili 
açıklamalar yapılırken mesela “siyer abdesti bozan durumları incelerken, 
fıkıh abdesti bozan durumları detaylı olarak ele alır” diyor. Abdesti bozan 
durumları incelemekle abdesti bozan durumları detaylı olarak ele almak 
arasında ne fark var? İkincisi ben siyerin böyle bir tanımını ilk defa duyu-
yorum. Siyer abdesti bozan durumları incelemez. Buradaki bu hataların da 
düzeltilmesi gerekir. Yine ilk tebliğde olduğu gibi konu çok uzamış. Sayfa 
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on üçe gelince örnekler başlıyor ve toplamda da tebliğ on altı sayfadan 
oluşuyor. Oraya kadar siyerle fıkıh alanlarının etki alanları üzerinde durulu-
yor. Bunlara vurgu yapacağız ama örnekler bağlamında ele alınıyorsa buna 
daha geniş yer verilmesi gerekirdi. Tebliğde geçen bir yer; “hukuk sistemi 
içerisinde siyer gelişme imkânı bulmuştur.” Bence bunu bu şekilde tespit 
etmek yanlış. Belki fıkıh siyer içinde gelişme imkânı buluyor. Bu noktada 
süreci daha doğru okumak gerekiyor. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Beni sabırla dinlediğiniz için de size de teşekkür ediyorum.

Tuğba ASLAN

Hocamıza müzakeresinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinize bizi din-
lediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederek beşinci oturumu kapatıyorum.
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Oturum Başkanı
Aygün YILMAZ

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler ve değerli öğrenci arkadaş-
larım. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu yıl altıncısı düzenlenen 
İslam Medeniyetinin Yapı Taşları adlı sempozyumunun altıncı oturumunu 
açıyorum. Ben Aygün Yılmaz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sı-
nıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İlahiyat Araştırmaları Merkezi İslam Tarihi 
ve Sanatları Araştırma Grubunda öğrenim görmekteyim. Oturumumuz beş 
tebliğden oluşmaktadır. İlk tebliğci arkadaşımız Yusuf Yapıcı Kendisi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf öğrencisidir. Sözü kendisine bırakıyo-
rum. Süreniz 15 dakikadır. Buyurun sayın Yapıcı.



“SOSYOLOJİ-İSLAM HUKUKU İLİŞKİSİNİN” NE”LİĞİ VE 
“NASIL”LIĞI ÜZERİNE BİR DENEME”

Yusuf YAPICI
(Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Lisans 1. Sınıf, İlamer Arap Dili ve 

Belagati Grubu Öğrencisi)

ÖZET

İslam, insan ve toplum telakkisine sahiptir. Evvela İslam, dünyayı yeni 
bir insan ile modeli tanıştırmış, daha sonra ise- bu insandan teşekkül eden- 
bir toplum ile tanıştırmıştır. ve bu toplumun hukuku ile ilgili genel kaideler 
oluşturmuştur. İslam hukuku tüm Müslümanların hukukudur. Evet, bu du-
rum Hz. Muhammed (s.a.v) döneminin İslam toplumu için böyleydi. Fakat 
ben, bu durumun 21. Yüzyılda da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. 
Elbette, Peygamberimiz dönemi İslam toplumu ile 21.yy İslam toplumunun 
sosyolojik yapısı aynı değildir. Bu durumda şunu sormalıyız: İslam huku-
kunda değişim mümkün müdür? Ve İslam toplumunun hukuku olan İslam 
hukukunun modern zamanlarda uygulanması mümkün müdür? Yazıda bu 
konulara değinilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: İslam hukuku, sosyoloji, toplum, değişim 
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AN EXPERİMENTAL STUDY ON THE “WHAT” AND “HOW” OF 
THE RELATİONSHİP BETWEEN SOCİOLOGY AND İSLAMİC LAW

Key words: İslamic law, sociology, society, change

ABSTRACT

İslam has got a perception about human and society. At first, İslam intro-
duced  a new human and then -with relation this human- a new society. And 
composed general orders about this society’s law. İslamic law is the law to all 
of Muslims. Yes, İt was true about Hz. Muhammed’s era’s İslam society but 
I think; I must be true in the 21st century. and this era’s İslam society. And 
certainly, First islam society isn’t same with 21st century’s islam society. In 
this case, we must ask it: Is it possible to change in Islamic law?And, İs the 
implementation of Islamic law which is the Law of the Islamic community in 
modern times possible In the article, these issues will be addressed.

GİRİŞ

Her ilahi dinin olduğu gibi İslam’ın da kendine ait bir hukuku, sistemi, 
toplumu, toplum yapısı ve kitabı vardır. İslam’ın hukuku konuları ve hüküm-
leriyle beraber din kaynaklıdır. Bu hukukun hükümleri de İslam’ın ortaya 
çıkışından bu yana Kuran ve Sünnetle ortaya konulmaya çalışılmış bu re-
feransların yanı sıra kıyas, icma, mesalihi mürsele, örf ve adet, ıstıshap, 
sedd-i zarai(Kötülüğe giden yolu kapatmak), sahabe kavli, geçmiş şeriatlar 
gibi birtakım referanslarda kabul edilmiş ve kullanılmıştır. 

1400 yıldır devam eden İslam hukuku da gerek fakihler gerekse de 
din adamlar sayesinde konuları, içerikleri tartışılmış, ilim meclislerinde de 
tartışmaya açık olan konuları masaya oturtulmuştur. Yukarıda saydığımız 
referanslar ise bu tartışılan konuların aracısı olmuştur. Ana kaynaklar ise 
her zaman Kuran ve Sünnet olmuştur.1  Bunlar Asli delildir ve nass olarak 
isimlendirilir. Kat’i ve sarihtir 

Hz. Peygamber, vefat etmeden önce ümmetine bu referansları bir yön-
tem olarak belirlermiştir. Muaz bin Cebeli Yemene vali atamadan önce ara-
larında şöyle bir konuşma geçmiştir:

Hz. Peygamber sordu: 

1.Kuran-ı Kerim 4/Nisa: 1 05 Diyanet İşleri Meali
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-Ey Muaz Orada insanlara ne ile hükmedeceksin?
-Allah’ın kitabıyla.
-Onda Bulamazsan?
-Senin Sünnetinle
-Onda bulamazsan?
-O zaman Rey’imle içtihat ederim
-Allah’ın Resulü’nün elçisini muvaffak kılan Allaha hamd olsun.2 

Bu cevaplardan memnun kalan Peygamber Muaz bin Cebeli Yemene 
göndermiştir.

Burada Peygamber Ümmete bir metodoloji belirlemiştir. Yukarıda be-
lirttiğimiz referanslar ümmetin hakemi olmalıdır. Çünkü Peygamber’imiz 
her şeyi Kur’an’da ve Sünnette bulamayacağımızı, gerektiğinde fakihlerin 
reyine göre içtihat yapılabileceğini söylemiştir. Durum bu iken, akıllara şu 
sorular gelmektedir: Bütün bu referanslar Peygamber ve Sahabe dönemine 
mi aitti? Ortaya bir hukuk konulduktan sonra hukuk üzerinde bir değişime 
gidildi mi? Fakih hangi şartlara göre hüküm koyar ya da koyabilir mi? 

Sosyal değişim kaçınılmaz bir olgudur. Ahmet Cevdet Paşanın Mecelle-
de de belirttiği gibi:

Ezmanın tagayyürüyle ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz3

Buradaki ezmanın tagayyüründen kasıt nedir? Her “tagayyür”de yenileş-
me yoluna mı gidilir yoksa bulunulan “tarik”ler üzerinde devam mı edilir?

İlk dönem fakihleri hükümlerini verirken kendilerine miras kalan sahabe 
ve tâbiin içtihatlarına bakıyorlardı ve sorunlarına cevap vermeyen durum-
larda ise kendi sosyo-kültürel şartlarına bakarak bulunduğu durum üzerine 
içtihatlarını yapıyorlardı. Geç dönem fakihleri ise bunu yapmayarak kendi 
tarikleri üzerinden gidince kendilerine miras kalan hükümler sorunlarına 
cevap veremedi. Çünkü zaman değişmişti ve o günün şartları bugünün so-
runlarına cevap vermiyordu. Bu durum fıkıh tarihi kitaplarına «Fıkhın gerile-
me Dönemi” olarak geçmiştir. Fakat burada İslam hukukunun her değişime 
açık olduğu yargısı çıkarılmamalıdır. İslam hukuku toplumsal değişimlere 

2. Muhammed bin İdris eş-Şafii “  Kitabul-Umm”   İbtalul-İstihsan bölümü (Beyrut: Darul 
İhya yayınevi, 2001) s.403-404.
3. Ali Hikmet Berki Açıklamalı mecelle (İstanbul: Hikmet yayınevi, 1982), s.22.
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kapalı olmadığı gibi her değişime de açık değildir.

Yukarıda da bahsetmeye çalıştığım bütün bu durumlar fıkıhta, “sosyal dü-
zenlerin fıkıh üzerindeki tahakkümü” sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu sorun 
ise günümüzde Sosyoloji-Fıkıh ilişkisi adı altında karşımıza çıkar. Ele almaya 
çalışacağım konu Sosyoloji-İslam hukuku ilişkisinin “ne”liği “nasıl”lığıdır. 

Sosyoloji-İslam hukuku ilişkisini daha iyi kavrayabilmek için İslam huku-
ku, fıkıh ve sosyoloji gibi kavramları iyi bilmek gerekir. İlk önce bu kavram-
larının tahlilini yaparak başlayalım.

1)TEMEL KAVRAMLARIN TAHLİLİ

Hukuk: Hukuk kelimesi Arapçada “Hak” kelimesinin çoğuludur. Hak, doğ-
ru ve gerçek anlamındadır. Birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriy-
le olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, 
kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması ya-
hut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olası-
lıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir.4

 Birey ve toplum, hukukun temel yapı taşlarıdır. Bu sebeple hukuk toplu-
mun hareketlerine göre düzenlenir ve dinamiktir.

Din ve hukuk ilk önce birbirlerinden farklı kavramlar gibi gözükse de 
birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü her din kendi şeriatı ile gelmiştir. Hz. 
Peygamberden öncesine baktığımızda Hz. İsa, Hz. Musa, Hz Davud, Hz. 
Nuh gibi bazı peygamberlerinde şeriatı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu 
durum Kuranda da geçmektedir: 

“Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nuh’a emrettiğini, 
sana vahyettiğini, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya emrettiğini size de din kıldı. Fa-
kat senin kendilerini çağırdığın şey (İslam dini), Allah’a ortak koşanlara ağır 
geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.”5

 Yani bu ayetin mealinden de hareketle Allah peygamberlerini belli bir 
şeriata göre gönderdiğini görüyoruz.

İslam hukuku: İslam›daki ibadetler, muameleler ve cezaları içerisine 
alan, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir. Klasik litera-

4. https://tr.wikipedia.org/wiki/Hukuk
5. Kuran-ı Kerim 42/Şura:13. Diyanet İşleri Meali
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türde fıkıh olarak adlandırılan ilim dalı modern dönemlerde İslam hukuku 
olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Her ne kadar aynı gibi görünse de bu 
iki kavram aynı değildir. 

Fıkıh: Sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kav-
ramak manasına gelen fıkıh kelimesi ilim, fehim gibi yakın anlamlı diğer 
kavramlara göre daha özel bir anlam taşır.6 Tam olarak diyebiliriz ki fıkıh, 
ibadetlere ve toplum hayatının gerektirdiği bütün hukuki, idari, siyasi ve 
ekonomik konulara ilişkin olarak müçtehitlerin ana kaynaklardan zihni ça-
balarıyla çıkarttıkları somut kurallar bütünüdür.

 Şeriatta bu kanun ve kuralların teorik ve pratik uygulama çalışmaları ile il-
gilenen, bir anlamda şeriatın ne olduğunu belirleyen çalışmalara verilen isim-
dir. Yani fıkıh İslam’ın her durumda tedavülde ve tezahürde olmasıyla uğraşır. 

O halde yukarıda değindiğimiz Fıkıh-İslam hukuku arasındaki fark ne-
dir? Fıkıh ile İslam hukuku arasında içerik, kaynak ve kural açısından farklı-
lık vardır. Fıkıh gelenekte tüm ilimlerin ortak alanıdır. Fakat günümüzde bu 
iki ilim aynı anlamda kullanılmıştır. 

Yani İslam hukuku, büyük fıkıh dairesi içindeki küçük dairesini temsil et-
tiği söylenilebilir. Örneğin İslam hukuku sadece emredici, cevaz verici kural-
ları inceliyorken, Fıkıh tavsiye edici ve yaraşır olana irşat edici kurallara da 
sahiptir.7 Aynı zamanda Fıkıh kavramını ifade etmek amacıyla İslam hukuku 
tabirine 19. Yüzyılın sonlarından itibaren başvurulduğu bilinmektedir. Fık-
hın “toplumsal düzeni sağlayan devletsel yetkiye dayalı ve organize yaptırım 
araçlarına sahip normatif yapı” anlamında hukuk kavramına indirgenmesi 
modern döneme özgü bir durumdur.8

Şeriat: Şeriatın İslam literatüründe 2 farklı anlamı vardır. 

Geniş anlamıyla Şeriat, Kuran ve Sünnetin açık buyruklarına dayanan 
ve Allah’ın bu iki kaynak aracılığıyla bildirip de dinden olduğu zorunlu olarak 
bilinen itikadi, ahlaki ve ameli hükümlerin tamamı anlamına gelir. Dar anla-
mıyla Şerait ise, Sadece bir peygamberin öğretisinde yer alan ameli-hukuki 

6. Hayrettin Karaman “Fıkıh” http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c13/
c130001.pdf
7. Ahmet Yaman-Halit Çalış “İslam hukukuna giriş»  (İstanbul: İfav Yayınları, 2015), s.22.
8. Talip Türcan”İslam hukuku kavramı üzerine bir değerlendirme» eski-yeni dergisi 24. 
Sayı s. 20.
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hükümlerdir.9 

İslam hukuku, şeriat ve fıkıh kavramlarını açıkladıktan sonra Sosyoloji 
ilminin açıklanması yerinde olacaktır.

Sosyoloji: Toplumsal kurumları, grupları ve insanları araştıran ve araştır-
ma konusu yapan bir bilim dalıdır. Başla bir tanımla Sosyoloji insanların bir-
birleriyle ilişkilerinin bilimsel açıdan incelenmesidir 10. Bu sebeple Hukuk, 
Sosyolojinin ilgi sahasındadır.

Hukuk sosyolojisi: Hukuku sosyal gerçeklik içinde ve toplumsal bir ya-
şamın parçası olarak ele alarak diğer sosyal olaylarla olan ilişkisi içinde 
inceler.11 Hukuk toplumsal olaylara bağlıdır ve hukuk ortaya çıktığı andan 
itibaren ilk günkü sistemini koruyamaz. Belli sebeplere binaen değişimler 
vardır. Elbette bu değişimlerin bazı sebepleri vardır. Zamanın tagayyürü, 
toplumun (morfolojik)tagayyürü, siyasi etkenleri, Ekonomik etkenler vb. Bu 
sebeplere yazının devamında tekraren değineceğiz.

2)HUKUKUN NE’LİĞİ

Varlığını, sosyal olmayan bir ortamda “insan” olarak sürdürme imkânı ol-
mayan insan, sosyal hayatı kontrol altına alabilmek için bir takım kurumlar 
gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Bu kurumların en köklüsü olan hukuk, sos-
yal hayatın neye göreliğini ve kurallarını belirlemektedir.12 Önemli olan nokta 
bu kuralların işlevselliğini anlamaktır. Bunun için ilk önce hukuk, hukukçu ve 
toplum ilişkisini çok iyi kavramak gerektiğini düşünüyoruz. Hukukçu, var olan 
toplum düzenini, zamanın şartlarını gözeterek hukuk maddesi ortaya koyar. Bu 
madde ise topluma hastır ve yukarıda bahsettiğimiz gibi dinamiktir. 

Mesela Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sened-i İttifak-
tan buyana yedi anayasal süreçten geçilmesi hukukun, dönemin şartlarına 
göre belirlenmesi gerektiği görüşünü destekler niteliktedir. Her toplumun 
kendine has yasaları vardır. Bu yasalar toplumun düzenini belirler ve istik-
rarı şarttır. Değişim olanaksızsa hukukta yeni düzenlemeler getirilir. Fakat 
sürekli değişen hukukta düzen ve istikrar sağlanamaz. Topluma düşen gö-
rev ise hukukun tedavülde olması için çaba sarf etmesidir. 

9. Ahmet Yaman-Halit Çalış “İslam hukukuna giriş»  (İstanbul: İfav Yayınları, 2015), s.21.
10. Joseph H. Fıchter, Sosyoloji nedir, terc. Nilgün Çelebi (Ankara: Anı yayınları, 2012), s.1. 
11. Yasemin Işıktaç “Hukuk Sosyolojisi” (İstanbul: Filiz yayınları, 2014), s.17.
12. Talip Türcan “Fıkıh ve Hukuk” Eski yeni dergisi 24. Sayı, s. 29
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Hukukun bu genel yapısı içerisinde bizi en çok ilgilendiren konu, hukukun 
sabitlik ve istikrar özelliğidir. Zira bu aynı zamanda değişime direnç demektir.13

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:

-Hukuk dinamiktir. Şartlar vukuu bulduğunda hukukçu günün şartlarını 
göz önünde bulundurarak yeni bir yasa ortaya koyar.

-Sürekli değişen bir hukuktan bahsedilemez.

-Hukukçu kendi döneminin insanıdır ve hukukçuların toplum tasarımla-
rı, aldıkları eğitim ve yetiştikleri döneme göre farklılık arz eder.14

-Hukukçu toplumla iç içe olmak zorundadır. Toplumu yakından tanıma-
yan hukukçu mevcut sorunu çözemediği gibi yasanın uygulanılmasına da 
engel olur

- Değişim kaçınılmaz bir olgu olması nedeniyle, sosyal kurumlar, değişme 
yeteneğini haiz olarak oluşturulmalı ve bu özelliklerini kaybetmemelidir.15

3) İSLAM HUKUKUNUN AMACI VE YAPISI

İnsan Hz. Âdemden buyana var olan ve kıyamete kadar da olmaya devam 
edecek varlıktır. Hz. Âdem ve çocukları toplumu oluşturmuş ve bu toplum 
günümüze kadar silsileyi devam ettirmiştir. Yeryüzünün farklı coğrafyalarında 
toplumlar oluşmuş, İnsanlar da fıtratı gereği gelişmiş aynı zamanda toplu-
munu da geliştirmiştir. Gittikçe gelişen toplum ise hak, adalet ve sorumluluk 
kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Toplum da bünyesinde barındığı insanların 
rahatça yaşamasını sağlamak için bazı kurallara ihtiyaç duymuştur. Bu kural-
lar ilk başta sözlü kurallar sonrada yazılı kurallar olarak hayata geçirilmiştir. 
İbn Haldun Mukaddimesinde de toplumların 3 aşamadan geçtiğini belirtir.

a)İlkel yaşam dönemi

b)Devlet kurma dönemi 

c)Yerleşik yaşam, zenginlik, savrukluk, eğlence ve ardından yıkılış dö-
nemi16

13. Vejdi Bilgin Fakih ve Toplum (İstanbul: İz yayınları, 2003), s.31. 
14. Vejdi Bilgin Fakih ve Toplum (İstanbul: İz yayınları, 2003), s.39. 
15. Nihat Dalgın, “Değişim stratejisi açısından hukuk ve İslam hukuku” http://ktp.isam.
org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php s.75. 
16. İbn Haldun, “Mukaddime “ terc. Turan Dursun,  file:///C:/Users/DELL%20USER/
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 Artık toplum ilkel yaşamdan devlet kurma dönemine geçtiğinde, yasa 
kavramı gelişerek insanların hakları ortaya çıkacaktır.            

  İslam hukuk işte bu adalet ve sorumluluk haklarına sahip çıkan bir 
hukuk sistemidir. İnsan hayatının her boyutuyla ilgilenir. Aynı zamanda din 
eksenli olmasından dolayı yaptırım gücü yüksek ve tâbi olanları da çoktur. 
Yani İslam hukuku şuan dünyada yaşayan 1,5 milyar Müslümanın hukuku-
dur. Peki, kanunu kim koyar? 

(Ey Muhammed!) Sana da o Kitabı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları 
doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile arala-
rında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Siz-
den her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette 
sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için 
ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O 
zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.17

Ayetten de anlaşılacağı üzere kanunu koyan Allah’tır ve onun izin verdiği 
ölçüde peygamberdir. Fakihlerin görevi ise bu iki kaynağa dayalı olarak hu-
kuki boşlukları doldurup ihtiyaç duyulan hükümleri tespit etmektir.18 Çünkü 
naslar sınırlıdır. Hem nasların sınırlı oluşuna karşılık olayların sınırsızlığı, 
hem de kaynakların yoruma açıklığı İslam hukukunun, hüküm çıkarma ko-
nusunda yetkin hukukçuların elinde gelişmesi sonucunu doğurmuştur. Fık-
hın onda dokuzunun beşer sözü olduğu yönündeki nitelemeler bu gerçeği 
dile getirmektedir.19

Hükümler sadece o zamanın sorunları, hak ve adaletine göre koyulur. 
Çünkü hiç bir hukuk kitabı tüm insanlığın sorununu çözecek bir şekilde 
oluşturulamaz. Aynı şekilde 1400 sene evvel peygamber ve sahabenin kul-
landığı hukukta bugünün sorunlarını çözmek istemek anlamsız bir beklen-
tiye sebebiyet verir. Yani İslam hukuku canlı ve gelişmeye açıktır. Peygam-
berin vefatı sonrası vahyin kesilmiş olması sebebiyle Fıkhın değiştirilemez 
olduğu hakkında görüş yanlıştır.

Downloads/Mukaddime%20I.pdf s.23
17. Kuran-ı Kerim 5/Maide:48. Diyanet İşleri Meali
18. Ahmet Yaman-Halit Çalış İslam hukukuna giriş (İstanbul: İfav Yayınları, 2015), s.25. 
19. Ahmet Yaman “Fıkhın mahiyeti, özellikleri ve toplumsal yürürlüğüne etki eden bazı 
yöntemleri” Eski yeni dergisi 24. Sayı, s. 14.
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İslam hukuku, başka hiçbir hukukta bulunmayan özgünlüğe sahiptir. 
Fıkhın oluşum sürecinde var olan Roma, İsrail(Yahudi) ve Sasani huku-
kundan etkilenmemiş olması İslam hukukunun ne kadar özgün ve ilahi bir 
niteliğe sahip olduğunun bir başka göstergesidir. Peygamberimizin okuma 
yazma bilmiyor olması20 da diğer hukuklarla ilişkisinin olmadığının bir nevi 
kanıtıdır. İslam hukuku vahyin kemale ermesiyle beraber hemen zuhur et-
memiştir. Peygamberin vefatı sonrası sahabe peygambersiz hayata intibak 
etmiştir ve aralarında fıkhi münakaşalar başlamıştır. Bu münakaşaların 
başlamasıyla beraber fakih kimselerin ellerinde gelişim göstermiş ve mev-
cut değişimlere de ayak uydurmuştur.

Özetle diyebiliriz ki İslam hukukunun amacı donmak ya da hayatı don-
durmak değil; hayata hem ayak uydurmak hem de yön vermektir.21 İslam 
hukukunun inceliği, hayatımıza işleyişi bunların bir gereğidir.

4-İSLAM HUKUKU DEĞİŞMEYE MÜSAİT MİDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hukukta değişme kaçınılmazdır. Yine belirt-
mek gerekirse ezmanın tagayyürüyle ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz. 
Pekiyi, hukuk için bunu rahatlıkla söylerken İslam hukuku içinde aynısını 
söyleyebilir miyiz? Şimdi bu sorulara cevap arayalım. 

İslam bütün insanlığa indirilmiş herkese hitap eden bir dindir. Bu huku-
kun kaynağı kuran ve sünnettir. Bu yüzden denilebilir ki İslam hukuku ilahi-
dir. Bu ilahi din ise 1400 sene önce tamamlanmıştır ve hükümler bellidir. 
Peygamberin hatem-ul enbiya olması hasebiyle İslam’ın tedavülde olması 
gerekir. Bu sebepler İslam hukukunun değişmeye müsait olmadığının gös-
tergeleridir. Fakat İslam hukukunda değişime imkân veren bazı hususlar 
da vardır. Bunların en önemlisi esnekliktir. İslam hukukunun değişmezliği 
prensiplerinden ayrı düşünülemez. Esneklik kavramı değişmez özün farklı 
ortamlara göre farklı şekil almasını temin eden bir özelliktir.22 Yani İslam 
hukukunun esnekliğinden maksat nassların tahrif edilmesi değildir. Aksine 
esneklik İslam hukukunda yeni içtihatların yolunu açar ve İslam hukukunun 
yeni durumlarla başa çıkmasını sağlar. 

İslam hukukun evrensel olması da İslam hukukunun değişmeye müsait 

20.Kuran-ı Kerim 29/Ankebut:48. – 7/A’raf 157-158. Diyanet İşleri Meali
21. Mehmet Erdoğan Ahkamın değişmesi (İstanbul: İfav Yayınları, 2014), s.15.
22. Mehmet Erdoğan Ahkamın değişmesi  (İstanbul: İfav Yayınları, 2014), s.37.
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olduğuna delildir. Fakat evrensellikten ne anlamamız gerekir? Pekiyi, bu 
evrensellikten kasıt nedir? Bu ibareden iki anlam çıkarılabilir.

1) İslam hukuku belli bir zamana ait olmayıp bütün zamanların hukukudur.

2) Bütün insanların hukukudur23 

İslam bütün zamanların ve insanların hukukudur ve bu hukuk ilahi ol-
ması, bir daha peygamber gelmeyecek olması ve her zaman tedavülde ol-
ması hasebiyle İslam hukuku bütün insanları hukukudur. Çünkü hukukun 
evrensel olması bunu gerektirir. 

Bu noktada bir başka açıdan ufak bir değerlendirme yapmak isterim: 
İslam hukukunun birincil temel kaynağı Kur’an’ın İslam nazil olmadan ev-
vel var olan “insan” telakkisini değiştirmek amacı ile nazil olan ayetlerine 
baktığımız zaman; evvela “birey”in tekâmülünü mümkün kılmaya yönelik 
“inanç” ve “ahlak” temelli ayetlerini görürüz. Bu ayetler fıkhın direkt olarak 
“birey” ile ilişkili boyutunu teşkil eder. Kur’an’ın “toplum” telakkisi ile ilgili 
ayetlerine baktığımızda ise toplumun “tekâmül”ünü mümkün kılmaya yöne-
lik ayetleri görürüz. Bu ayetler ise fıkhın “ideal” toplum düzeni boyutu ile iliş-
kilidir. İslam evvela “kâmil” insan; bu “kâmil” insanın teşekkülünden sonra 
ise kâmil insanların oluşturduğu kâmil bir toplum modeli sunar. Dolayısı ile 
İslam’da insan-toplum-hukuk üçgeni birbiri ile sıkı sıkıya bağlıdır. İslam ide-
al insan, toplum ve dolayısı ile ideal hukuk modelini salt nazil olduğu vakit 
için öngörmemiştir, o tüm zamanların dinidir ve bu “model” tüm zamanlar 
içindir. Bu “model”in teşekkülü için insanın ve toplumun değişimine müna-
sip olarak hukuk kuralların gerekli ve uygun değişimi de mümkün olmalıdır.

Diğer bir durum ise kolaylık prensibidir. İslamın kolaylık dini olduğu, katı 
olmadığı herkesçe bilindik bir durumdur. 

Kuran-ı Kerimde de belirtildiği gibi; Allah kişiye ancak gücünün yeteceği 
kadar yükler; kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbi-
miz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz 
bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize 
gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen 
Mevla’mızsın, kâfirlere karşı bize yardım et.24

23. Mehmet Erdoğan Ahkamın değişmesi  (İstanbul: İfav Yayınları, 2014), s.61.
24. Kuran-ı Kerim 2/Bakara:286. Diyanet İşleri Meali
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Yine bir başka ayette ise şöyle buyurulur:

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile ba-
tılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildi-
ği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. 
Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde 
tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız 
ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.25

Yani ayetten de anlaşıldığı üzere, Allah insanlara kaldıramayacağı yükü 
yüklemez. Aynı zamanda Allah’ın geçmiş milletlere gönderdiği şeriatların 
hep aynı olmadığını, dönemine göre değiştiğini görüyoruz. Bu da belirttiği-
miz gibi Allah’ın bizlere bir kolaylığıdır. 

Kısacası değişim, şeriatın hükmünü kaldırmak demek değildir. Aksine 
şeriatın her zamanda tedavülde olmasıyla uğraşır. Çünkü ilk dönem fakih-
lerinin de yaptığı gibi çağın gereklerine uygun içtihatların yapılması gerekir. 

İslam hukukunun değişime açık ve değişime kapalı görünen noktalar 
vardır. İlahi bir din oluşu, peygamberimizin Hatemul enbiya olması gibi 
sebepler İslam hukukunun değişime kapalı olduğu, Kuranın ve sünnetin 
belirttiği ölçüler niteliğinde kalınması görüşünü ortaya çıkarmıştır. Fakat 
zamanın ve mekânın değişmesi, hükümlerin zamanın şartlarına cevap ver-
memesi gibi etkenler İslam hukukunun değişime açık olduğunu bize bildirir.

Değişim Nesh Midir?

Yukarıdaki açıklama ise bizi yeni bir sorunla karşı karşıya getiriyor. De-
ğişim, nesh midir?

Nesh: Silmek, İptal etmek anlamlarına gelir.26 Yani bir hükmü ortadan 
kaldırmaktır. Kuran-ı Kerimde de belirtildiği gibi;

Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unuttu-
rur; yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah’ın gücünün her şeye 
hakkıyla yettiğini bilmez misin?27

Ayetten de anlaşılacağı üzere nesh, ayetin hükmünü yürürlükten kal-

25. Kuran-ı Kerim 2/Bakara:185. Diyanet İşleri Meali
26. Ragıp El-isfahani Müfredat Kuran kavramları sözlüğü (İstanbul: Yarın yayınları, 
2015), s.977. 
27. Kuran-ı Kerim 2/Bakara:106. Diyanet İşleri Meali
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dırmaktır. Artık nesh olan bir ayetle amel edilmez. Yukarıda da belirtmeye 
çalıştığımız gibi değişimin belli şartları vardır. Değişim hukukun ortadan kal-
dırdığı bir durum değildir. Nesh bizzat nassın iptalidir. Değişimde aynı ortam 
tekrar oluşursa, asli hükme geri dönmek gerekir. Fakat “nesh”te durum 
böyle değildir. Çünkü hüküm iptal edilmiştir.

Hangi Etkenler Değişime Götürür?

Hukukunun değişimi için gerekli durumların oluşması gerektiğini be-
lirttik. Fakat hangi durumlar, amiller bizi değişime götürür? Şimdi bunun 
cevabını arayalım.

Ahmet Cevdet Paşanın Mecellede belirttiği gibi (Ezmanın tagayyürüyle 
ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz) zaman değişimi buna sebeptir. Aynı şekil-
de buna mekânı da dâhil edebiliriz. İklim ve yer gibi durumlar mekânla alaka-
lıdır. Arap yarımadasının iklimiyle Orta Asya’nın iklimi bir olmadığı gibi şartları 
da bir olamaz. Zamanın ve mekânın değişmesi hukuk kurallarının değişiminde 
başat rol oynar. Özellikle zamanın değişimi konumuz açısından önem arz eder. 
Zira bizler Müslümanların “Batı” dünyası temelli modernleşme serüvenini takip 
ettiği bir çağda yaşıyoruz. Pozitivist düşünce akımının insan ve toplum telakki-
sinin ürünü olan batılı/modern hukuk anlayışına karşı “Modern” İslam hukuku 
inşa edilmesi gerektiği bir gerçektir. Zira bireyin ve dahi toplumun Müslüman 
zihne sahip olabilmesi ancak İslam hukukunun cari olduğu yani yürürlükte ol-
duğu bir toplumda mümkündür. Bu bağlamda kısaca modern hukuk ve İslam 
hukuku karşılaştırması yaparak, savlarımızı tartışalım.

MODERN HUKUK-İSLAM HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI

Bir hukuk sisteminin kimliğini saptayabilmek için ceza hukuku hüküm-
lerini yahut medeni kanun hükümlerini bilmek, bunlar üzerine konuşmak 
yetersizdir. Hukuk sisteminin kimliğini, bu hukuk sisteminin yürürlüğe gir-
mesini sağlayan kavramlar üzerinden düşünmek gerekir. 

Modern Batı hukuku; burjuvanın feodal düzenden kendisine “eşitlik” ve 
“özgürlük” vermesi istemesini ve nihayetinde bu talepleri elde etmesi va-
kası üzerine bina edilmiştir. Dolayısı ile bu hukukun “öz”ü; burjuvanın daha 
fazla zenginleşebilmek için aristokrasiden talep ettiği “eşitlik” ve özgürlük-
tedir. Hukukun adaleti ise, bu neviden olan “eşitlik” ve “özgürlük”ün üzerine 
bina edilmiştir. Baudrillard; “Tüm insanlar ihtiyaç ve tatmin ilkesi önünde 
eşittir, çünkü tüm insanlar nesnelerin ve malların kullanım değeri önünde 



442  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

eşittir”28 der. Hemen akabinde Zygmunt Bauman ise “Kapitalist sistemin 
yeniden üretimine bireysel özgürlük yoluyla ulaşılır onun baskılanmasıyla 
değil.”29 Der.  Pekiyi, Müslüman toplumda insan nesneleri, nesneler ile bir-
likte kendini tüketen midir? Tüketici insan ve dahi toplum kendisini “haz 
almak zorunda olan şey olarak haz ve tatmin işletmesi” olarak düşünür ve 
bu durum toplumsal bir davranış olarak sistematikleşmiştir. Yani insan ha-
yatının sonuna kadar bu davranış ile var olacaktır. Nesnelerden faydalanır 
ve fakat bu faydalanma tükenmez, süreklidir, devamlıdır. Faydalanmanın 
dahi sonunun olmadığı bir toplumdan bahsediyoruz. “Faydalanmak” batı 
tipi özgür ve eşit insan terimidir. 

Müslüman toplumlarda “şey”lerden faydalanmak yerine ona “adalet ile 
kullanma/muamele etme” vardır. İnsan tüm hayatını “haz” alma üzerine 
bina edemez, çünkü o hayatını haz almaya adayacak denli “özgür” değildir, 
o bu nevi özgürlükten kendini korumak zorundadır, aksi hem Rabbine hem 
de bizzat kendine adaletsizlik olur.  Batı hukuklarında “adalet” sadece kişiyi 
bir başka kişiye karşı koruyan bir kavram iken, İslam hukukunda bu denli 
dar bir kavram değildir.  

İslam âlimlerinin adaleti üçe ayırdıkları görülür: Rabbe karşı adil olmak, 
Kendine karşı adil olmak, Yaratılanlara karşı adil olmak. İslam hukukunda 
cezai müeyyide gerektiren durumlar -genel anlamda söyleyecek olur isek- ya-
ratılanlara karşı adil olmama durumudur. Lakin Müslüman bireyin zihnindeki 
adalet kavramı teşekkül eder iken bu üç durum üzerinden eder. Yani diğer 
iki durumun (insanın Rabbine karşı adil olması ve insanın kendine karşı adil 
olması) cezai yaptırımı gerektirmiyor oluşu bu durumların adalet kavramı dı-
şında mütalaa edilmemesi sonucunu doğurmaz. Ki modern hukuk ile İslam 
hukuku arasındaki en temel farklılıklardan birisi de budur. İslam’da “adalet” 
yürürlüğe girebilmesi için pozitif hukuk metinlerine girmesi gereken bir kav-
ram değildir çünkü adalet, İslam inanç ve ahlakına sahip bireyin zihni ve kalbi 
olarak hissetmesi gereken bir duygudur. Modern hukuk sistemlerinin evvela 
en üstün varlık olarak özgürlüğünü ilan ettikleri, eşitlediklerini bireylerin zih-
nine sokamayacakları temel kavram tam da budur.

28. Baudrillard Jean, Tüketim Toplumu, terc. Alaeddin Şenel (İstanbul: Ayrıntı 
Yay,2015), s.93.
29. Bauman Zygmunt, Özgürlük, terc. Kübra Eren (İstanbul: Ayrıntı yay), 2015, s.85.
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SONUÇ

İslam hukuku uygulandığı toplumun vasıflarından bağımsız bir şekilde 
tasavvur edilemez. O, -mümkün olduğu kadar- uygulandığı toplumun şahsi-
yeti ile bütünleşir. Dolayısı ile İslam hukuku ile sosyoloji ile arasında sıkı bir 
bağ vardır. İslam insan ve toplum hayatının tamamını kapsar. İslam toplu-
munu İslam hukukundan ayrı tasavvur etmek de mümkün değildir. Dolayısı 
ile İslam toplumu değiştikçe İslam hukuku da gerekli/uygun “değişim” ile 
toplum ile birlikte var olmalıdır. 
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“TOPLUMSAL DEĞİŞME KARŞISINDA İCMA’NIN DEĞİŞEBİLİRLİĞİ”

Halime DORACAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, İLAMER Felsefe ve Din Bi-
limleri Araştırma Grubu Öğrencisi)

Konumuz tebliğin başlığın başlığından anlaşıldığı üzere değişen top-
lumsal koşullar, şartlar, yaşayışlar sonrasın da üzerin de icma edilen bazı 
kuralların  değişebilirliği değişebilir mi? Değişmesi gerekir mi? Yoksa aynı 
kalmalı mıdır? Tebliğ İslam hukuku ve din sosyolojisi ilişkisi çerçevesinde 
olup ahkam kurallarının değişebilirliği üzerinedir, ibadet ve ahlak kuralları 
bunun dışındadır. Konuya geçmeden önce toplumsal değişme nedir?  Top-
lumsal değişmeye etki eden eden faktörler nelerdir? İcma nedir? Soruları-
nın cevaplanması uygun olacaktır.

Toplumsal Değişme

“Değişim/değişme “ Bir olgu, nesne ve organizmanın”, belirli bir zaman 
sürecinde bir durumdan başka bir durama geçişidir. Bu bağlamda değişim, 
bir şeyin var oluş şeklindeki “çeşitlenmeyi” ifade ettiği gibi, herhangi bir 
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alanda ki “farklılaşmayı” da ifade eder.”1          “Değişme, mevcut durumdan 
farklılaşan yeni bir durumu bir durumu ifade etmektedir. Bu anlamda o, 
olumlu veya olumsuz, anlamlı veya anlamsız, pozitif veya negatif, değerli 
veya değersiz, iyi veya kötü gibi hiçbir yön ve değer ifade etmeyen kavram-
dır. Değişmenin olumlu yönde gerçekleşmesi ilerleme, gelişme olarak ifade 
edilirken olumsuz yönde gerçekleşmesi ise gerileme olarak ifade edilmek-
tedir. Bu anlamıyla değişme, toplumun yapısın da izlenebilen bir durumu 
ifade eder. Dolayısıyla fiziksel ve toplumsal sınırlar içinde ortaya çıkar. Baş-
ka bir ifadeyle, değişmeyi, sosyo-kültürel bir çerçevede ya da coğrafi bir 
alan içinde gözlemek mümkündür.”2

“Toplumsal değişmeyi tanım-lamak zordur, çünkü bir anlamda her 
zamana her şey değişmektedir. Her gün, yeni bir gündür, her an, zaman 
içerisindeki yeni bir andır.”3 Ama genel olarak bir sosyal değişme tanımı 
yapacak olursak, “Sosyal/toplumsal değişim “bir  toplumu meydana geti-
ren kurumlar başta olmak üzere, toplumsal ilişkilerde ve diğer toplumsal 
yapılarda mevcut durumlardan başka  yepyeni bir duruma geçiş, toplum-
sal yapıda ve toplumsal yapının oluşturduğu kurumlarda ve bu kurumlar 
arasındaki ilişkilerde  zaman içerisinde gözlemlenebilen, toplumun sosyal 
teşkilatının yapısı sürekli ve köklü bir biçimde etkileyen fenomendir.”4

Toplumsal Değişmeye Etki Eden Faktörler

“Toplumsal değişmeye yol açan ve değişimi etkileyen faktörleri bütünüy-
le ortaya koyabilmek oldukça zor görünmektedir. Çünkü toplumsal olayla-
rın nedenlerini çok faktörlülük esasında ortaya koymanın zorunluluğu ile 
bu faktörlerin birbirleriyle ve sonuçla olan etkilerinin tespitinin zorluğu söz 
konusudur. Bununla birlikte zamana göre bu faktörlerden bir veya bir kaçı 
ön plana çıksa da hemen hemen bütün toplumlarda değişmeyi etkileyen 
ve ortaya çıkaran temel faktörler: kültürel faktörler, demografik faktörler, 
bilimsel ilerleme ve fikirler, fiziki çevre/doğa faktörü ve yasal düzenlemeler 

1. Şirin gül, “İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleriyle Sosyal Değişim Arasında-
ki İlişki”(Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2009),s. 12.
2. İhsan Çapcıoğlu ve Hayati Beşerli, ” Toplumsal Değişme” ,İhsan Çapçıoğlu Hayati 
Beşerli (Ed.) Sosyoloji’ye giriş, Ankara, Grafiker Yayınları, 2013,  s. 271.
3. Anthony Gıddens, Sosyoloji, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2008, s. 77.
4.Şirin gül, “İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleriyle Sosyal Değişim Arasında-
ki İlişki”(Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2009), s. 13.
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şeklinde  kategorize etmek mümkündür.”5

a) Kültürel faktör 

“Toplumsal değişme üzerindeki ilk önemli etki, dinin etkilerini, iletişim 
sistemlerini, ve liderliği de içeren kültürel etkenlerden oluşur. Din toplum-
sal yaşam içinde tutucu yada ilerletici güç olabilir.”6 Kültür toplum üzerinde 
gözle görülür bir şekilde toplumun değişmesine etki eder.

b) Demografik Faktör

“Demografi/nüfus, sosyal değişmenin en önemli faktörlerinden birisidir. 
Nüfus sosyal değişmenin hem nedeni hem de sonucu olabilir. Nüfusunda 
meydana gelen değişim bir toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 
yaşamında birçok değişikliğe yol açar. Kimi toplumlar, hızlı nüfus artışının 
getirdiği, kimi toplumlar da nüfus artış hızının düşmesinden doğan prob-
lemlerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. “7 “Toplumsal değişmede demog-
rafik etmenin rolü üzerinde en çok duran sosyologların başında Durkheim 
gelmektedir. Ona göre iş bölümünün gelişmesi toplumda köklü şekil ve içe-
rik değişikliklerine yol açmıştır. İş bölümü sayesinde mekanik dayanışma 
üzerine kurulu toplum geleneksel toplumdan organik dayanışma üzerine 
kurulu sanayi  toplumuna geçiş gerçekleşmiştir. O iş bölümünün gelişme 
sebebinin toplumların demografik niteliklerinde yattığını iddia etmektedir. 
Buna göre, bir toplumda demografik yoğunluk fazla değilse, toplum üyeleri 
iş bölümüne gerek duymadan yaşayabilirler. Ancak, tam tersi bir durum 
söz konusu ise, o toplumun yaşamını sürdürebilmesi için iş bölümünün 
oluşması ve gelişmesine, uzlaşmaya ve işlevlerin birbirini tamamlayacak 
şekilde gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.”8 ”Durkheim’e göre demografik  
yoğunluk ahlaki yoğunluğa da neden olur. Ahlaki yoğunluk bir yandan top-
lumsal gelişmenin motoru ve uygarlık kaynağı, diğer yandan insanlar arası 
etkileşimin yoğunluğunun bir ürünüdür.”9

5. İhsan Çapcıoğlu ve Hayati Beşerli, ” Toplumsal Değişme” ,İhsan Çapçıoğlu Hayati 
Beşerli (Ed.) Sosyoloji’ye giriş, Ankara, Grafiker Yayınları, 2013, s. 278.
6. Anthony Gıddens, Sosyoloji, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2008, s. 79.
7. Şirin gül, “İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleriyle Sosyal Değişim Arasında-
ki İlişki”(Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2009),s. 18-19.
8.İhsan Çapcıoğlu ve Hayati Beşerli, ” Toplumsal Değişme” ,İhsan Çapçıoğlu Hayati 
Beşerli (Ed.) Sosyoloji’ye giriş, Ankara, Grafiker Yayınları, 2013, s. 279-280.

9  A. g. e., s.280
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c) Bilimsel İlerleme Ve Farklılaşan Fikirler

“Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler arasında önemli bir yere sa-
hip olan bilimsel ilerleme, bilimsel keşifler ve icatları ifade ederken fikirler 
ise ekonomi politika alnında belirleyici olan fikirleri, baskı gruplarını ifade 
etmektedir.”10 Bilimsel faktör içerisinde değerlendirilen bir başka etmen 
olan bilgi birikimi de önemli bir değişme koşuludur. Çünkü yeni bilgiler 
mevcut formlar üzerine kurulur. Koşullar ,eldeki bilginin çeşidine ve mikta-
rına bağlıdır. Çünkü var olan bilgi ne kadar zengin, çeşitli, örtülü, ve geçişli 
olursa; yeni bilgilerin elde edilmesi o kadar kolay olur. Başka bir ifadeyle, 
bilgi birikimi katı tutucu dogmatik olan bir kültürün değişmesine ayak uy-
durması neredeyse imkansızdır. Bilginin kullanılabilirliği ne kadar büyükse, 
değişme o kadar hızlı bir biçimde gerçekleşir.”11

d) Fiziki çevre/ Doğa Faktörü

“Değişme aynı zaman da çevreseldir. Bu yönüyle o hem fiziki hem de 
kültürel bir ortamda gerçekleşir. Coğrafi çevre sürekli değişir, bu değişim-
lerin bazıları insanın doğayı kontrol altına almasıyla, bazıları da doğanın 
kontrol altına alınmayan güçleri yoluyla gerçekleşir.”12 “ Fiziksel çevre insa-
nın toplumsal örgütlenmesinin gelişiminde bir etkiye sahiptir. Bu özellikle, 
insanların yaşam koşullarına göre düzenlemek zorunda olduğu daha aşırı 
çevre koşulların da en açık biçimiyle ortaya çıkar. Kutup bölgelerinde yaşa-
yanlar ister istemez tropikal bölgelerde yaşayanlarınkinden farklı alışkanlık 
ve pratikler geliştireceklerdir.”13

Buraya kadar kısaca toplumsal değişme nedir toplumsal değişmeye etki 
eden eden faktörler nelerdir vermeye çalıştık şimdi ise icma’nın tanımı ver-
mek uygun olacaktır.

İCMA

“Kelime anlamı; icma sözcükte fikir birliği etmek, bir işi sağlam yapmak, 
dağınık bir şeyi bir araya toplamak anlamlarına gelmektedir.14

10. A. g. e, s.281
11. A. g. e, 281-282.
12. A. g. e, s. 283.
13. Anthony Gıddens, Sosyoloji, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2008, s. 80.
14.  Ayşe Küsmez,” Cesas’ın İcma Anlayışı”, (Ankara, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilim-
ler Enstütisü,2013) ,s. 3-4.
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  Terim Anlamı: Ulaşabildiğimiz kaynaklarda, İcma’a ait, herkes tarafın-
dan kabul görmüş bir tanım olmamakla birlikte, “ümmetin icma’ı” ve “alim-
lerin icma’ı” şeklinde iki farklı tanımı dile getirmek mümkündür.

Birincisi; İslam hukukçularının çoğunluğunun: “Hz. Peygamberin vefa-
tından sonra herhangi bir şer’i hüküm üzerinde Muhammed ümmetinin 
alimlerinin, görüş birliğine varmalarıdır şeklinde, ortaya konulan icma tanı-
mı, alimlerin icma’ını ön görmektedir.

İkincisi; İslam hukukçularının çoğunun tanımından farklı olarak, gazali 
ise: “Muhammed ümmetin, herhangi bir dini konu üzerinde, bir an bile olsa 
görüş birliğine varmasıdır şeklindeki tanımı ile Muhammed ümmetinin ic-
ma’ını ön görmektedir.” “İcma:  Bir asırda yaşayan İslam Ümmeti müçtehit-
lerinin herhangi bir dini emir üzerinde ittifak etmeleridir.”15

“Maturidi’ye göre icma, istinbat ve din işlerine riayet vasıflarıyla tanınan 
fakihlerin bir konuda emir ve yasak bulunduğunda birleşmeleridir.”16

İcmanın gelişim sürecine baktığımız Hz peygamber zamanın da başlayan 
bir süreç değildir. “Maturidi, icmanın Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya 
çıkan bir delil olduğunu, o hayatta iken böyle bir delilin varlığının söz konusu 
olmayacağını savunur. Çünkü hüccetler ve burhanlar o vakit, yani Hz. Peygam-
ber hayatta iken henüz sona ermiş neticelenmiş değildi. Bize göre hüccet olan 
uyulup boyun eğilmesi gerekilen icma, hüccetleri ve burhanları kuşatan, ge-
nelini yahut tamamını gören kimselerin icmadır. O vakit vahyin inmeye devam 
ettiği bir vakitti. Hükümler ancak Hz. Peygamber vefat edince istikrar bulur. 
Vahiy kesilince artık hüccetlerin kuşatıldığına ve nassların konulması açısın-
dan insanların bütün ihtiyaç duydukları şeylerin nazil olduğuna istidlal edilir ve 
bundan böyle alimler(alimler) görüş birliğine vardığı zaman hüccet olur. Ayrıca 
Hz. Peygamber daha hayatta iken onun görüşü bulunmaksızın gerçek bir icma 
olmaz ve onun görüşü bulununca da –o vahye dayalı konuştuğu için- başkası-
nın görüşüne ihtiyaç kalmaz. Bu bakımdan Hz. Peygamber’in dönemi icmanın 
hüccet olarak gerçekleşmesinin zamanı değildir.”17

15. Muhammed Ebu Zehra, Ebu Hanife (çev. Osman Keskinoğlu, Ankara, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları,  2005), s. 328.
16. Sönmez Kutlu, İmam Maturudi Ve Maturidilik, Ankara, İletişim Yayınları, 2012, s. 
244-245.
17. Sönmez Kutlu, İmam Maturudi Ve Maturidilik, Ankara, İletişim Yayınları, 2012, s. 
246.
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“İmam Malik, yazılarında, icma anlamına gelen tabirleri kullanan ilk fa-
kihtir. Bize göre üzerinde icma edilen husus tabiridir. Bu tabirle, Muvatta’nın 
sosyal ilişkilerine ayrılan bölümlerinde (muamelat) sık sık karşılaşırız. Buna 
rağmen onunla, bütün cemiyetin icmaı kastedilmiş değildir. Bilakis, onunla 
sadece Medine’nin yerel icmaı dile getirilmiştir.”18 “İmam Malik’in kullandığı 
icma tabiri, kesinlikle Medineli bütün alimlerin ittifakı anlamına gelmemek-
tedir. O kendi görüşüne dayanarak hocaları ile ters ters düşebilmektedir. 
Bazen “ O, bize göre icma edilen görüş budur.”  Der, fakat aynı zamanda, o 
konuda kendisine muhalif düşenlerin görüşlerini de nakleder.”19

“Mahiyeti dolayısıyla icma, Müslümanların karmaşık inanç ve amellerini 
ifade edip biçimlendirmek huşunda en güçlü aynı zaman da teşekkülü ba-
kımından kaypak bir bir etkendir. İcma uzvi bir faaliyettir. Bir organizma gibi 
hem işlevini yerine getirir. Hem de gelişir: Her an üstün bir işlevsel geçerliliği 
ve gücü vardır ve bu anlamda kesindir, fakat aynı zamanda yaratma, özüm-
seme, tadil etme ve reddetme faaliyetinde bulunur. İşte bu nedenledir ki, 
icmaın teşekkülü herhangi bir müessesenin alı olamaz. 1/7 ve 1/8 yüzyıl-
larda ve daha sonraları hızla büyüyen bilginler ve fakihler zümresi, özellikle 
ittifak ettikleri ya da aynı görüşte birleştikleri (buna bilginlerin icması denir) 
zaman son derece etkili olan kendi düşüncelerinin sonuçlarını tartışıp or-
taya koyabiliyorlardı, fakat icma’nın teşekkülü sınıfta başarılamazdı. İcma 
aydın kamuoyuna daha yakındı ve böyle bir komu oyunun yaratılmasında 
ekollerin teşekkülü en güçlü etkendi.”20

İcmanın Şartları

“İcma’da içtihat şart mıdır? İslam dininin ana meselelerinde, rey ve tetki-
ke muhtaç olmayan, herkesçe bilinen yerlerde şart değildir. Kur’an-ı Kerim’in 
tevatürden nakli, beş vakit gibi herkesin malumu olan mesele böyledir. Rey ve 
içtihat olan meselelerde icma olabilmek için müctehidlerin ittifakı şarttır. Avam 
halkın muhalefetine bakılmaz, avam halk karşı da gelse icma mün’akid olur.”21

İcmanın tanımından da anlaşılacağı üzere icma dini konu bir üzerin-

18. Muhammed Yusuf Guraya, Sünnetin Neliği Sorunu (çev. Mehmet Emin Özafşar, 
Ankara, Otto Yayınları, 2015), s. 91.
19. A. g. e., s.107.
20. Fazlur Rahman, İslam, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2014, s.132
21. Muhammed Ebu Zehra, Ebu Hanife (çev. Osman Keskinoğlu, Ankara, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, 2005, s. 335.
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de alimlerin ittifak etmeleridir. Ama bizim değinmek istediğimiz asıl mevzu 
üzerinde icma edilen bu kuralların her toplum da her zaman da gerçerli 
olup olamayacağıdır. Bir ahkam kuralı bir toplumda toplumun o döneminde 
sorunlara cevap vermiştir. Ama toplumsal değişme karşısında farklı zaman-
lar da farklı toplumlarda aynı şekilde cevap verebilmekte midir? Bir ahkam 
kuralı üzerinde icma edilse dahi farklı zamanlarda farklı toplumlar da uygu-
lana bilir mi? Yoksa değişmeli midir? Değişmesi gerekir mi?

“Abbasi halifesi Mansur İmam malikten Medine deki dağınık kitap ma-
taryallerini yazmasını ve toplamasını ister. Daha sonra aralarında ki görüş-
me şu şekilde cereyan etmiştir. “ Malik ibn Enes şöyle der: “haccı tamam-
layınca Mansur beni yanına çağırdı. Yanına girdim ve kendisiyle görüştüm, 
Cevaplamam için bazı sorular sordu. Sonra da,” derlediğin kitapları, yani 
Muvatta’ı neşretmek istiyorum, dedi. Çoğaltılmalı! Ben Müslümanların 
bulunduğu her bölgeye ondan bir tane göndermek istiyorum. Eserindeki 
hükümlere göre muamele etmelerini onlara emredeceğim. Bu hükümle-
re aykırı hakaret etmeleri müsaade edilmeyecektir. Çünkü ben anladım ki 
gerçek bilgi medine ehlinin bildiği ve sahip olduğu bilgidir. Malik, ‘Emiru’l-
Mu’minin’e böyle yapmamalarını söyledim. Çünkü halkın kendi sözleri, 
mervi haberleri, ve kendi rivayetleri vardır. Her grubun kendi geçmişi vardır 
ve onlar kendi teamül ve adetlerine tabiidirler. Bağlı oldukları şeyleri terke 
zorlanmaları halinde, büyük bir kargaşa çıkabilir. En iyisi bırakın, her bölge 
halkı kendi için seçtikleri, dilediği uygulamaya uysun dedi. Mansur yemin 
olsun ki eğer benimle mutakıb kalsaydın, ona göre emir verecektim dedi”22

Abbasi dönemindeki farklı uygulamalara rağmen İmam Malik tek bir hu-
kuk kitabına bağlı kalınmasını istememektedir. Çünkü her toplumun kendi-
ne göre farklılaşan yönleri vardır. Bunları aynı kural altın da toplaya bilmek 
ne kadar doğru olur.

 “Sosyal değişim, doğal, sürekli, kaçınılmaz ve gereklidir. Bizatihi top-
lumun kendisi sosyal tarihi bir gerçeklik ve süreç olduğundan değişmeyen 
aynı kalan bir toplumdan söz edilemez. Değişim her türlü insan toplumu-
nun esas karakteridir. Her toplum değişimi tecrübe eder.”23 “Geçen zaman 

22. Muhammed Yusuf Guraya, Sünnetin Neliği Sorunu (çev. Mehmet Emin Özafşar) 
Ankara, Otto Yayınları, 2015, s. 26-27.
23. Şirin gül, “İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleriyle Sosyal Değişim Arasın-
daki İlişki”(Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2009), s. 15.
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içerisinde her şey değişmektedir. Değişmeden olduğu gibi kalan hemen 
hiçbir şey yok gibidir. Bunun bir istisnası varsa o da değişme kanunudur.”24 
Değişen bu koşullar karşısında bu üzerinde icma edilmiş kurallar üzerin-
de değişiklik, gerek aklen ve gerekse şer’an zaruri gözükmektedir. “zaruri 
olan bu değişikliği, genel hukuki çerçeveyi bozmadan kabullenmemek, kar-
şı durmak tıkanmalara ve neticede hukukun tümden yaşanılan hayattan 
uzaklaştırılmasına neden olur. Oysa ki İslam hukukun amacı donmak ya da 
hayatı dondurmak değil; hayata ayak uydurmak hem de yön vermektir.”25 
Kur’ân-ı Kerim indiği toplumda toplumsal gerçekliği göz ardı etmeden hü-
kümlerini indirmiştir. Örnek verilecek olursa içkinin yasaklanması üç aşa-
mada olmuştur. Çünkü toplum içkiyi birden bırakabilecek kadar az içki 
tüketen bir toplum değildi. İçkinin yasaklanmasın da önce içkinin güzel 
olan rızıklardan ayrı olarak (güzel olmayan) bir rızık/gıda olduğunu belirten 
“Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel 
bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret 
vardır.”26  Daha sonra içkide büyük zarar ve günah olduğuna dâir “Sana 
içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insan-
lar için (bazı zahiri) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.” 
Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan 
arta kalanı.” Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz”27  takip etti. 
Daha sonra sarhoşken namaza yaklaşılması yasaklandı.” Ey iman edenler! 
Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu 
müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta 
olur veya yolculukta bulunursanız ve yahut biriniz abdest bozmaktan gelin-
ce ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman 
temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi mesh 
edin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.”28 Son olarak içkiyi 
kesin bir şekilde yasaklayan” Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri 
şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. On-
lardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 

24. Mehmet Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, İstanbul, Mifav Yayınları, 
2011, s.15 
25. A.g.e., 15.
26.  Nahl, 67.
27.  Bakara, 219
28.  Nisa, 12.
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ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”29 ayeti kerimeleri inmiştir. Kuranı kerim 
Toplumsal yapıyı göz ardı etmeden yasaklamalar getirmiştir. Yine Hz. Pey-
gamber kendi döneminde sosyal realiteyi göz önünde bulundurmuştur.

“Hz. Peygamber kendisine vasiyette bulunmasını isteten bir kişiye bulun-
masını isteyen bir kişiye “gazaplama” diye cevap verirken bir diğerine “Allah’a 
inandım de ve dost doğru ol”, başka birine de; dilini tutu yeter diye cevap ve-
riştir. Allah’a en sevgili gelen, efdal olan amelin ne olduğunu soran sahabeye 
vaktinde kılınan namaz, sonra anne babaya iyilik, ve sonra da Allah yolunda 
cihat diye cevap vermiş, Aynı soruyu başka sahabiye cevabı ise, önce Allah’a 
ve Rasûlüne iman sonra Allah yolunda cihat ve sonra haccı mebrur şeklin-
de olmuştur. Hz. Peygamberin cevaplarının böyle farklılık arz etmesi, soru 
soran kişinin durumun değişmesine bağlı olarak hükmün de değişmesine 
işaret eder. “30 Aynı şekilde Hz Ömer devrinde farklılaşan toplum karşısında 
bazı hükümleri uygulamadığını görürüz. Bunun en yaygın bilinen örneklerden 
birisi Hz. Ömer’in müellefi kuluba zekat vermeme uygulamasına son verme-
sidir. “Bilindiği gibi, Kur’ân ‘a göre zeket verilecek sekiz sınıftan bir tanesi 
de müellefe-i kulubtur. Hz. Peygamber Mekke’nin fethinde henüz Müslüman 
olmamış bazı kimselere zekat vermiştir. Burada amaç, bu tür kimselerin 
kötülüklerine engel olmak ve onları hayra yöneltmektir. Hz. Peygamberin 
vefatından sonra müellefi-i kulubtan olan Uyeyne b.Hısn ve Akra’b Habis’in 
halifeden zekat payı istemeleri üzerine Hz. Ömer, İslam’ın güçlendiği gerekçe-
siyle onlara zekattan pay vermemiştir. Burada nassın nesh edilmemiş fakat 
toplumsal şartlar ve durum değiştiği için hükmün bu açıdan uygulanma ze-
min ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla nassın hükmü gereğince ve nassın illetine 
dayanarak uygulamalardan vazgeçilmiştir.”31

Burada ki örnekler den de görüyoruz ki bir toplumsal yapı, toplumsal 
gerçeklik, toplumsal değişme vardır. Bir konu üzerin de icma edilecekse 
de toplum yapısının, değişen toplumsal koşulların göz önüne alınması ge-
rekir. Üzerinde karar kılınmış icmalar da farklı zamanlar da ve toplumlar da 
uygulanırken de o toplumların gerçekliklerini göz ardı etmemelidir. Örnek 
verecek olursak zina suçları, Kuranı Kerim de “ Zina eden kadın ve erkeğin 

29. Maide, 90-91. 
30. Şirin gül, “İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleriyle Sosyal Değişim Arasın-
daki İlişki”(Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2009), s. 96.
31. Şirin gül, “İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleriyle Sosyal Değişim Arasın-
daki İlişki”(Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2009),s. 130.
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cezası ile ilgili olan ayetin meali şöyledir: “ zina eden kadın ve erkeğin her 
birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini 
husunda sizi sakın bir acıma duygusu kaplamasın, Müminlerden bir grup 
da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.”32 

“Zina suçuna öngörülen ceza, suç failinin sıfatına göre farklılık arz et-
mektedir. Zina fiiline Kur’an- Kerim’in ön gördüğü ceza yukarıdaki ayette de 
ifade edildiği gibi faile yüz değnek vurulmasıdır. Recm cezası ise kaynağını 
Hz. peygamberin hadislerinden ve fiili tatbikatından almaktadır. Teferruatını 
Hz. Peygamberin sünnetinin oluşturduğu yüz değnek ve recm ayrımı, şuç 
failinin sıfatına (bekar ve evli olmasına) göre değişmektedir.”33

“İslam da hayata ve vücut bütünlüğüne yönelik tecavüzler en ağır cürüm 
ve günah kabul edildiği gibi, kişinin dokunulmaz kabul edilip teminat altına 
alınan ırz, namus, şeref ve itibar gibi şahsiyet haklarına yapılan şekilde bi-
rer cürüm ve günah kabul edilmiştir. Çünkü kişilik kavramı, aynı zamanda 
ırz, namus, şeref ve haysiyeti de her türlü haksız tecavüzden korumuş ve 
bunlara yönelik haksız tecavüzler için cezai müeyyideler ön görülmüştür”34

İslam da amaç zina suçuna karşılık insanı ırz namus şeref ve hassasiyeti-
ni korumaktır. Bunun için verilecek ceza da insanın acınma duygusuna dahi 
kapılmaması istenmektedir. Bütün toplumlarda değişmeyecek olan zina ya 
da zina benzeri fiillere verilecek cezanın var olması gerekliliğidir. Ama bura-
da değinmek istediğimiz şuana kadar kabul edilmiş olsa da zinaya verilecek 
olan cezanın değişmesidir. Toplumsal değişme karşında toplumlar da hiç 
istenmeyeceğimiz şekilde zinanın kategorisinde değerlendirilebilecek olay-
lar ortaya çıkmaktadır. Bugün bazı toplumlar da kızına tecavüz eden baba, 
bekar olup kız kardeşine tecavüz eden abi,  bekar olup sokakta, dolmuşta 
herhangi birisine tecavüz eden kişi, yine bekar olup bir çocuğa tecavüz eden 
kişi, aynı şekilde bekar olup bir yetişkine tecavüz eden kişi, eşine zorla zina 
ettiren kişiler, ile gerçekten zina eden kişiler mevcuttur.  Böyle bir toplum da 
özellikle sırf bekar oldukları için, ve zina cezası seksen değnek olduğu için 
bu kişilerin cezası seksen değnek değildir. Bu suçların her birisinin kategorisi 
farklıdır ve her birsine ayrı ceza gerekmektedir.  Kuranı Kerimin indiği dönem 

32. Nur, 32.
33. Şamil Dağcı, İslam Hukukunda Suçlar Ve Cezalarla İle İlgili Özel Hükümler, Ankara, 
1996, s.46
34. A. g. e., s. 42.



  455 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları V

üst düzey ahlaki toplum olup seksen değnek toplumsal problemleri çözmüş 
olabilir. Ama artık değişen toplumsal şartlar ve yapıda bu pek mümkün gö-
zükmemektedir. Çünkü özellikle medya aracılığıyla nikahsız yaşama(zina) 
normalleştirmiştir, tecavüze uğrarsınız, tecavüzcünüzle aşk yaşayıp evlenirsi-
niz çok normaldir.  Ve yahut özelikle aile işi ensest ilişkilere dayalı gösterimler, 
bunların çok normal olduğu hatta olması gereken yaşayış olarak gösterilen 
bir toplum ve bu toplumda değişen suçlar vardır. Ve bundan rahatsız olan, in-
sanın ırz, namus, şeref özgürlüklerini dikkate alınmasını eğitimin ve cezaların 
bunları önleyici nitelikte olması gerektiğini isteyen bir toplumsal yapı vardır.  
Böyle bir zaman da zina suçunun cezasın da alimler üzerinde icma etmiş ol-
salar bile değişen bu toplum ve bu toplumsal suçlar karşısın da zina suçunun 
cezasının yeniden düzenlenmesi,  İslam’ın kişinin dokunulmazlığı kabul ettiği 
ve teminat altına alınan ırz, namus, şeref, kavramları da dikkate alınarak, 
üzerine de yeniden icma edilmesi gerekmektedir. Şuan böyle suçların olduğu 
toplum da seksen değnek çözüm değildir. Fakat bir başka toplum da kişi hak-
larına son derece dikkat edilip en ufak bir istismar dahi olmayan kişinin ırz 
namus özgürlükleri son derece teminat altında bir toplum ise, burada kendi 
koşullarında icma olması gerekir.

Yine bir başka örnek verilecek olursa hırsızlık suçunda önceki toplumla-
ra baktığımız zaman hocadan icazet almadan hadis dahi rivayet edilmezken 
eğer edilirse bu kişiyi toplumda irtibarsızlaştırırken, Bugün değişen şartlar in-
ternet kullanımı bilginin hızlı bir şekilde yayılması bu bilgi zenginliğinin kullanı-
mının yanında, intihal dediğimiz kişinin bilgilerinin yani kitap vb. materyalleri-
nin kullanılması, kişiden izinsiz alınması söz konusudur. Burada bilgi hırsızlığı 
vardır. Burada maddi olarak bir karşılık olmada nisap miktarına ulaşmamış 
olmasa bile, burada kişinin emeğinin çalınması söz konusudur. Çünkü bazen 
bir kitabın tamamı bile çalına biliyor. Yine aynı şekilde medya’nın yaygın oldu-
ğu günümüz de kişilerin filmleri müziksel eserleri çalınması söz konusudur. 
Belki  nisap miktarına ulaşma yoktur ama kişilerin bazen bir ömür üzerinde 
emek harcayarak  emek verdikleri ürünlerinin emeğinin çalınması söz konu-
sudur. İslam hukukun da mülkiyetin korunmasının esas olduğunu prensibine 
dayanarak burada ki kişilerin bu bilgilerin eşyaların kişisel mülkiyetleri oldu-
ğunu, onların korunması gerektiğini ve bunların korunamaması karşılığında 
bir ceza verilmesi gerektiğidir. Burada hırsızlık suçlarına karşılık her farklı top-
lumda cezanın evrilmesi de göz önünde bulundurularak alimlerin değişen bu 
suçlar üzerin de yeniden icma etmeleri gerekir.
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Nisap miktarı konusu gelinecek olunursa, nisap miktarı konusunda 
bir ittifak yoktur. “Zaman ve her ülke’nin şartlarına göre miktarın yeniden 
tespit edilebileceği ifade edilmektedir.  Hanbeli hukukçu İbnu’l- Kayyim el 
Cevziyye ¼ dinar altın altının orta halli bir insanın bir günlük ihtiyacını kar-
şılayan minimum değer olduğunu ifade etmektedir. Bilmem ise çalınan ma-
lın hırsızlık nisabına ulaşıp ulaşmadığını bilirkişilerce tespit edilebileceğini 
ifade etmektedir.” 35 Sanayi devriminden tüm dünyada değişen ekonomik 
koşullar karşısında ekonomide de, sermaye oranların da büyük değişme ol-
muştur. Nisap miktarının değişen koşullar karşısında bilirkişiler tarafından 
belirlenmesi uygun olacaktır.

Buraya kadar söylemek istediklerimiz değişen toplumlarda, değişen 
toplumsal koşullar ve toplumsal şartlarda İslam’ın ana prensiplerini dik-
kate alarak hükümlerin icmaların değişebileceğidir, değişmesi gerektiğidir. 
Burada şu hükmün cezası böyle olmalıdır bu hükmün cezası şudur. Diye 
kesin bir belirlemeye gidilmeyecektir. Çünkü tam da bu noktada disiplinler 
arası ilişkilerin önemi ortaya çıkmaktadır. İslam hukuku din sosyoloji bağ-
lamında din sosyoloji toplumları, toplumların değişen koşullarını, toplum-
larla dinin etkileşimi, dinin toplumu etkilemesini, toplumun dini etkilemesi 
ortaya koymaktadır. İslam hukuku ise eldeki bu veriler ile hukukun temel 
prensipleri, İslam’ın genel hükümleri bu toplumlarda ki ihtiyaçlara orantı-
lı çözümler üretir. Hukuk’un dinamizmi ortaya çıkarak toplumda ki suçlar 
karşısında cezanın var olduğu bilindiği için daha düzenli bir toplum hayatı 
sunar. Geçmişte İslam hukuku din sosyoloji ilişkisi kültürümüzün düşünce 
zenginliği olan mezhep de kendisi göstermiştir. Aslında tüm mezheplerin 
referans kaynakları aynı olmasına rağmen değişen coğrafyalarda kültürler 
de toplumlarda, toplumların ihtiyaçları algıları göz önüne alınarak yer yer 
aynı konularda farklı ayetler referans alınarak farklı sonuçlar ortaya çıkmış-
tır. Bu toplumsal değişme karşısında hükümlerin değiştiğini, değişebilece-
ğini gösterir. Toplumsal değişme, toplumun değişmesi karşısında kişilerin 
verdiği hükümler dahi değişmiştir. İmam Şafii bunun en güzel örneğidir. 
Geçmişte din sosyolojisi İslam hukuku dinamik bir ilişki yaşadığı dönemler 
olmuştur, kırılmalarla günümüze kadar gelmiştir. Bugün bu ilişki ise artık 
sanayi devrimi sonrası değişen dönüşen toplumda ortaya çıkan yeni prob-
lemlere karşılık toplumsal realite, toplumsal normlar, farklı toplumlar aynı 

35. A. g. e., s. 38-39.
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zaman da İslam’ın kişinin akıl, can mal nesil korunmasını, İslam’ın genel 
ahlak kural ve prensiplerini göz önüne alarak yeniden aktif bir şekilde olma-
sı gerekir. Bu iki disiplinin ilişkinin bugünü de yarınını belirler.
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“İSLAM HUKUKUNUN DOĞRU ANLAŞILMASINDA DİN SOSYO-
LOJİSİNİN ÖNEMİ”

Salih Samed KILIÇKAYA

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lisans 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet

İslam dininin en kapsayıcı ve her alana müdahale eden ve kişilerin, top-
lumların fiillerinde kesin bir şekilde uyması gereken kuralları ortaya koyan 
disiplin İslam hukukudur. Din sosyolojisinin tanımında da söylediğimiz gibi 
dinin toplum üzerindeki etkilerini araştırması bakımından din sosyolojisi ve 
İslam hukuku arasında çok sıkı bir ilişki vardır. İnsanların toplumsal ha-
yatında İslam hukukunun nasıl bir etkisi var, İslam’ın emir ve yasakları o 
toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip bunlar hep din sosyolojisinin alanına 
girer. Bu yüzden bu İslam hukukunun daha doğru anlaşılması için din sos-
yolojisinden faydalanmak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Din, Sosyolojisi , Fıkıh, İslam Hukuku, Mezhepler, İs-
lam Sosyolojisi
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IMPORTANCE OF RELİGİOUS SOCİOLOGY TO UNDERSTAND 
ISLAMİC LAW CORRECTLY

Abstract

The most inclusive and interfering discipline, suggesting people and so-
cieties to obey the rules categorically, is islamic law. As we mentioned in the 
definition of religious sociology, there is a very close relation between religio-
us sociology and islamic law in terms of its searching the effects  of religion 
on society. How islamic law has an effect on social life of people and how 
islamic orders and prohibitions have an effect on society come within the 
religious sociology’s area of expertise.  Therefore, we should take advantage 
of religious sociology to understand the islamic law correctly. 

Key Words: Religion, Sociology,İslamic Law, Religious Sociology,Secterian

GİRİŞ

Din sosyolojisi, dini inançları, pratikleri ve davranışları ile toplumsal et-
ken ve kurumlar arasındaki ilişkileri, dinin toplum hayatındaki etkilerini; bi-
limsel, teknolojik, kültürel, ekonomik vs. değişimlerin, dini inanç, uygulama 
örf ve adetler, gelenekler ve davranışlar üzerindeki tesirleri; sanayileşme, 
kentleşme, eğitim-öğretim ve kitle iletişim araçlarının dini tutum ve davra-
nışlar ve değişimlerle olan ilişkileri ve bu çerçevede kendini gösteren etkile-
şimleri, kurumlaşmış dini otorite ve teşkilat yapısını, gücü ve fonksiyonları, 
dinin kültür ve medeniyetle olan bağlantılarını ve karşılıklı tesirler ve bu 
çerçevede kendini gösteren sorunlarını inceleyen yapıdır.1

İslam hukuku kavramı erken dönemlerde kullanılan bir kavram değildi. 
İslam âlimleri Fıkıh kavramını kullanmaktaydı. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin 
yaptığı tanım üzere fıkıh ‘insanın amel yönünden lehine ve aleyhine olan 
şer’i hükümleri bir meleke halinde bilmesi’2 olarak tanımlanmıştır. Anla-
mından da anlaşılacağı üzere fıkıh kavaramı çok geniş yelpazesi olan bir 
kavramdır. Daha sonraki dönemlerde Fıkhın hukukla alakalı bölümü İslam 
hukuku olarak adlandırılmış.

İslam âlimlerine göre insan davranışı mutlaka niyetle beraber ele alı-

1.  Ünver Günay, Din Sosyolojisi, s.50
2.  Hayrettin Kahraman, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İslam İbadet ve Hukuk 
İlmi, cilt 13, s.1
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nır. İnnemel amalü binniyat. Anlaşılıyor ki amel, niyetle beraber yapılan bir 
şeydir. Niyetsiz amel kabul edilmez. Niyetsiz amel ancak reflekstir. Bunu 
modern ifadeyle söylersek insanların bütün davranışlarının mutlaka bir de-
ğeri, değerle bir irtibatı vardır. İyidir, kötüdür, doğrudur, yanlıştır, güzeldir, 
çirkindir gibi. Fıkıhçılar bu konuda müttefiktir. Aralarında ihtilaf yoktur.

Sosyoloji de İslam hukukunda olduğu gibi insan davranışlarını ele alır ve 
inceler. Ve burada da fiiller iyi, kötü, doğru, yanlış gibi ayrımlarla ele alınır.

Fıkıh ve sosyal bilimler arasında konu benzerliği olmakla birlikte bakış 
açıları ve tanımlamaları farklıdır. İkisinin de konusu, insan davranışlarını 
incelemektir. Fakat bilgi kaynakları farklıdır.

İslam dininin en geniş yelpazeli disiplini olan fıkıh her Müslüman’ın fiille-
rine müdahale eder ve Müslüman hayatını bu emir ve yasaklara göre idame 
ettirmek zorundadır. Müslümanların sırf Müslüman olduklarından dolayı 
dikkat ettikleri bu eylemler de din sosyolojisinin ilgi alanına girmektedir. 

Fıkıh ve Sosyoloji, her ikisi de ameli konu ediniyor ve inceliyor olmala-
rına rağmen bu iki ilmin varlık ve ona dayalı olarak bilgi anlayışının farklı 
olduğunu anlıyoruz. Bu farklılıklar temelde olduğu için tüm bunlarla irtibatlı 
olarak her birine has metodoloji ortaya çıkıyor. O zaman diyebiliriz ki bizde 
birbirine bağlı olarak; çok katmanlı varlık anlayışı, çok katmanlı bilgi anlayı-
şı ve çok katmanlı metot anlayışı vardır.3

 Batıda ise tek katmanlı varlık anlayışı, tek katmanlı bilgi anlayışı ve do-
layısıyla tek katmanlı metodoloji vardır. Bir de en son yekün hattını çizersek; 
Hakikat anlayışı da farklıdır. Hatta her katmanın hakikat anlayışı farklıdır. Bu 
dünyada hakikat olan şey melekût âleminde veya lahut âleminde olmayabi-
lir. Fakat konuya Sosyal Bilimler açısından baktığımızda onlar çok katmanlı 
bir varlık, bilgi ve yöntem anlayışına sahip olmadıkları için çok katmanlı bir 
hakikat anlayışına sahip olamazlar. Hakikat onlara göre tektir ve evrenseldir.4

Dolayısıyla en son çıkaracağımız şey şudur: Sosyoloji dediğimiz şey fıkhın 
sadece bir kısmına tekabül edebilir. Varlık, bilgi ve yöntem açısından fıkıh, 
sosyal bilimlerin insanlara sunmak istediği şeyi içerir hatta daha da genişini 
insanlara sunar. İkincisi; Fıkıh indirgemecilikten uzaktır. Daha kapsamlı bir 

3.  Recep Şentürk,  Türk Düşüncesinin Sosyolojisi Fıkıhtan Sosyal Bilimlere, s.43
4. Şentürk, s.44
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bakış açısına sahiptir. Üçüncüsü; Fıkıh insanı; „aklımı mı tercih edeyim duyu-
larımı mı, aklımı mı dinimi mi gibi gereksiz çatışma içine sokmaz.5

İslam Hukukunun Anlaşılması İçin Sosyolojinin Önemi

İslam Hukukunun iki kaynağı vardır:
1.Asli kaynak 
A. Kuran 
B. Hadis 
C. İcma 
2.  Fer’i kaynak 
A. İstihsan
B. İstishab
C. Kıyas
D. Örf ve Adet
E. Şeru Men Kablena
F. Zerai6

Konusu gereği ele alacağımız kaynak burada örf ve adetler olacaktır. Örf 
lügatte tanıma, bilme i’tiraf ve insanlar arasında tanınan, güzel görülen, red 
ve inkâr edilmeyen manalarına gelir. Adet; i’tiyad yani alışkanlık demektir. 
Buna, teamül de denir. Örf, amelî ve kavli yani iş ve sözle; âdet ise, yalnız işle 
alâkalı olur. Bu bakımdan her örf âdettir. Fakat her âdet, örf değildir. Örf, aklı 
selimin güzel görmesi ile, âdet, defalarca tekrar ile meydana gelir. Bu yüzden 
âdet rast gele bir şey değildir, örf, doğru düşünen ve yanılmayan aklın yani 
aklı selimin güzel gördüğü bir şey olduğundan kötüsü yoktur. Fakat âdetin iyi 
ve kötüsü vardır. Ancak kötü âdet, dinen ve aklen muteber değildir, işte örf ve 
âdet ile iyi şeyler kastedildiğinden, fıkıh âlimleri yani İslam hukukçuları, örf ile 
âdetin manaları farklı olmakla beraber, her ikisi için müşterek bir ıstılahi tarif 
yapmışlardır. Buna göre örf ve âdet; insanların tabiatlarında yerleşmiş, aklı 
selim tarafından kabul edilen ve tekrar tekrar yapıla gelen şeylerdir.7

 İslâmiyet’ten önce bütün milletlerin bu arada Arapların hukuki müna-

5.  Şentürk, s. 48.
6.  Muhammed Hamidullah, İslam’ın Hukuk ilmine Kattıkları, s. 56.
7. Recep Şentürk, “İslam Araştırmaları Dergisi, Fıkıh ve Sosyal Bilimler Arasında Son 
Dönem Osmanlı Aydını”, s. 138.
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sebetlerinin çoğu örf ve âdete göre düzenleniyordu. İslam dini bunların 
zararlarını kaldırmış, zararlı olmayanlara dokunmamış, bazılarını da islah 
ederek, cemiyet hayatında kalmalarına müsaade etmiştir. Mesela; içki, 
riba, avret mahallini açmak, necasetten sakınmamak, Kâbe-i muazzama-
yı çıplak tavaf etmek gibi cahiliye adetlerini yasaklamıştır. Nikâh, talak ve 
benzeri bazı muameleleri, bazı değişikliklerle dini işlerden saymıştır.

Hazreti Peygamberin vefatından elli yıl sonra Müslümanların üç kıta-
ya (Asya, Afrika, Avrupa) hükmetmeye başladıkları görülmüştür. Halife Hz. 
Ömer, Sasaniler’in tesirleri altında kalmış olan Irak ve İran vilayetlerine, 
bunlardan kalma bazı mali konuların tatbikini emretmiş, Suriye ve Mısır’a 
da mahalli adetleri dikkate alacak olan kadılar göndermişti. Hicretin ilk yüz-
yılı böyle böylelikle adaptasyon tecrid ve yenileme faaliyetleri olmuştur. O 
kadar ki Mısır’ın idaresinde papirüslerden keşfedilen esaslardan dahi isti-
fade olunmuştu. İslam hukuku zamanlara ve iklimlere göre de kendi adap-
tasyonunu başarmış, bugün bile dinamizmini kaybetmemiştir.8

İtikattaki mezhep imamlarından biri olan imam Maturidi de din-şeriat 
ayrımına giderek ‘’Allah her hangi bir hükmün süresi bittiğinde geçici sü-
resi belirli yeni hükümler ve şeriatlar koyar. Bunu da bazen bizzat kendisi 
kitabıyla, bazen de Resulü’nün diliyle açıklar” demiştir.   Bunun anlamı bir 
hükmün konulmasına esas oluşturan maslahatın ortadan kalması duru-
munda hükmün de sona ermesi, ortaya çıkan yeni bir maslahat gereği yeni 
bir hüküm konulması demektir. Ancak bir hükmün yürürlükte kalma süre-
sini açıklayan nesih, Maturidi›ye göre, ayetin hükmünün ebediyen ortadan 
kaldırılmasını gerektiren bir şey değildir. İhtiyaç doğduğu zaman o hüküm 
tekrar uygulanabilir. Böyle bir nesih anlayışı, tahsis ve takyid olarak yorum-
lanabilir. Kur’an’ın kendinden önceki şeriatları nesh etmesi ise mutlak ne-
sih olarak anlaşılabilir.

Şeriatların oluşmasında,  insanların farklı anlayışlarının ve değişen şart-
ların önemli rolü olmasını kabul ettiği için olsa gerek, Şeriattaki her hangi 
bir hükmün varlık sebebinin ortadan kalkması veya süresinin sona ermesi  
durumunda beşeri müdahaleyle, yani içtihatla bir hükmün sona erdirilebi-
leceğini ileri sürmektedir. Buna örnek olarak Hz. Ömer›in kalpleri İslam›a 
ısındırılacak olanlara ( Müellefe-i Kulûb) zekatı iptal etmesini verir ve ayet-

8.  Refik Gür, Hukuk Tarihi ve tefekkürü bakımından Mecelle, s. 49.
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ten şöyle bir sonuç çıkarır: « Bu ayette, hükmün uygulanmasına gerekçe 
oluşturan mananın/maslahatın yok olması sebebiyle içtihatla neshin olabi-
leceğine dair bir delil bulunmaktadır.» 9

Yukarıda anlattığımız üzere İslam dini yayıldığı sahalarda kendinden 
önceki örflerden islama aykırı olamayanları hukukun içine alarak farklı böl-
gelerde farklı yapılara bürünerek dinamizmini artırıyor. Bunun dışında da 
Kuranın hükmünün de değiştirilebileceğini savunan görüşler mevcut. Bu-
radan da anladığımız üzere İslam hukuku her dönemde doğal bir hukuk 
olduğunu göstererek çok dinamik bir yapı sergiliyor. 

İslam dininde en büyük yapılanmalar da mezheplerdir. Mezhepler ame-
li konuları ele almak suretiyle Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli gibi mezheplere 
ayrılmışlar ve bu mezhepler aynı olaylar karşısında farklı hükümler ve uygula-
malar ortaya koymuşlardır. İslam diyarlarının farklı bölgelerinde örflerin esas 
alınmasından dolayı olabilen farklılıklar olabileceği gibi mezheplerin farklı 
hükümlerinden dolayı da aynı yerde yaşayan insanlar arasında da  farklılıklar 
olmaktadır. Din sosyolojisi islamın bu farklılığını ele alarak farklılıkarı inceler 
ve farklılıkların insan hayatındaki sorunlara çözümler sunmaya yardımcı olur. 

Sosyal ilişkileri, oluşumları inceleyen din sosyolojisi aynı bölgede yaşa-
yan farklı mezheplere mensup insanlar arasındaki ilişkilere çözümler su-
nar. Ülkemizde çoğunluk Hanefi mezhebine bağlı olmakla birlikte özellikle 
doğu ve güneydoğu bölgesinde Şafii fıkhına mensup insanlar yaşamakta-
dırlar. Bunlar arasında namazdan başlayarak sosyal hayatı da etkileyen çok 
büyük bir bölümde farklılıklar bulunmaktadır. Aynı sosyal hayatı paylaşan 
bu insanlar farklılıları nasıl aşacaklar. 

Birbirleriyle olan bir meselede nasıl bir tavır takınılacak bunlar din sos-
yolojisinin inceleme alanına girer ve bu tür farklılıların toplumsal hayatta 
oluşturduğu sıkıntıları çözmeye çabalar. Yine İmam Şafii’ye atfedilen bir söz 
olan ‘denizden babam çıksa yerim’ den anlaşılacağı üzere Şafiiler deniz 
ürünlerini yemede bir mahal görmezler. Fakat Hanefi mezhebinden birisi 
deniz ürünlerini yeme konusunda birtakım kurallara riayet etmek zorunda-
dır. Bu iki mezhebe bağlı iki arkadaş arasında midye yeme konusunda şöyle 
bir diyalog geçmesi çok muhtemeldir.

Şafi olan midye yemeye koyulurken diğer arkadaşına çok güzel sende 

9.  Sönmez Kutlu, İslam Mezhepleri Tarihi, s. 388.
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yesene dedikten sonra Hanefi olan arkadaşından yiyemem caiz değil ceva-
bını alması oldukça muhtemeldir. Aynı dine mensup  aynı kitaba inanan bu 
iki kişi arasındaki bu olayda birisi için caiz olan şeyin diğeri için olmaması 
din sosyolojisinin ilgi alanına girmektedir. Din sosyolojisi dini tecrübelerin 
bu tür pratik alanlardaki ihtilaflara karşı incelemerde bulunur. 

Din sosyolojisi dinin her alanındaki ihtilafları, toplumsal birleştirici gücü 
olan ibadetleri dini uygulamaları (oruç, hac gibi) toplumsal birleştiriciliği gibi 
konuları inceler. Bunlarla ilgili hükümlerin hepsini de İslam hukuku belirle-
mektedir. Din sosyolojisi bu tür ibadetlerin toplumdaki birleştirici, maddi ve 
manevi katkılarını irdeler. İslam hukuku da bu tür ibadetlerin mahiyetinde 
yukarıda zikrettiğimiz sebeplerden ötürü bazı farklılıklar barındırır. 

Din sosyolojisin görevi islam dünyasının fotoğrafını çekerek farklı bölge-
lerdeki örf, adet ve farklı sebeplerden kaynaklanan farklılıkları ve de mez-
heplerden dolayı aynı bölgelerdeki  ihtilafları ortaya koyarak müslümanların 
ameli farklılıklarını ortaya koymak ve bunu da islam hukukunun dinamik 
yapısının incelenmesi ve değişen çağlara, dönemlere ve aşılan okyanusla-
ra, dağlara rağmen canlılığını sağlamasını sağlamaktır. 

Günümüzde her ne kadar devletlerin resmi olarak uyduğu bir islam 
hukukundan bahsedemesek de orta asyanın kuzeylerinden içlerinden hin-
distana kadar, endonezyadan balkanlara, arap yarımadasından afrikanın 
içlerine ve batı kıyılarına kadar İslamın egemen olduğu ülkelerde ve müslü-
manların yaşadığı bütün dünyada her türlü işlerinde katiyen uyduğu ve de 
uymak için çok büyük titizlikler gösterdiği İslam hukukunun on dört asırdır 
hala egemen olması ve de bütün dünyada uygulamasının olması din sos-
yolojisinin incelemesiyle ve müdahaleleriyle birlikte farklı yerlerdeki müslü-
manların islam hukukundaki farklı uygulamalarında karşılacakları zorlukla-
rı önleyici ve de kolaylaştırıcı bir görev edinmektedir.
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ÖZET

Fıkıh ve tasavvuf ele aldığı konular itibarıyla aynı olmakla birlikte, vasıta 
ve vesileleri farklıdır. Her ikisinin kaynağı Kur’an ve Sünnettir. Fıkıh ve Tasav-
vuf ilişkisi denildiğinde akla ilk başta gelen iki bölüm arasındaki problem 
ve gerginliktir. Konular ciddi bir şekilde ele alındığında bu zıddiyetin alan ile 
değil şahıslar arasında olduğunu görürüz. Akaid iman makamı, fıkıh İslam 
makamı, tasavvuf ihsan makamıdır. Tasavvuf ve fıkıh bir bütünün iki ayrı ya-
pısını konu edinmiştir. Yani, zahir ve batın. Bu konuda İmam Malik’(r.a.)’in 
şu meşhur sözünü örnek vermek yeterli olacaktır: “Kim, fıkıh öğrenmeden 
tasavvuf yoluna girerse zındık olur. Kim de tasavvuf öğrenmeksizin fıkıhla 
meşgul olursa fasık olur. Bu ikisini bir araya getiren ise hakikate erer”.  Fı-
kıh ve tasavvuf Allah’ın hükmüne delalette ikiz kardeş gibidirler.

Anahtar Kelimeler: İslam, Tasavvuf, Fıkıh, Kur’an, Sünnet.
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TASAWWUF AND FİQH RELATİONSHİP İN BASİC ISLAMİC 
SCİENCES

ABSTRACT

Fiqh and Tasawwuf are the same disciplines as they research the same 
issues, however their facilities and handles are different. The resources of 
both of them are the Quran and Sunnah. When we talk about the relevance 
among the Fiqh and Tasawwuf the first thing that comes to our mind is the 
problems and tensions between the two parts. When the issues are dealt 
in a serious way we see that the tensions come out not from the branches 
themselves but from the parties. Aqidah is the position of faith, Fiqh is the 
position of Islam, Tasawwuf is the position of beneficence. The issue of 
Tasawwuv and Fiqh is the two different structures of the one total theme. 
That is to say zahir “outer” and batin “inner”. It is quite enough to give an 
example from the words of Imam Malik: “Whoever studied tasawwuf and 
didn’t study fiqh will become a heretic; and whoever combined both will be 
reach the Truth.” Fiqh and Tasawwuf are like the twins in the way of eviden-
ce of God’s provision.  

KEYWORDS: İslam, Tasawwuf, Fiqh, Qoran, Sunnah.

Giriş

Hz.Peygamber (s.a.v.) zamanında ve sonraki dönemlerde akait, fıkıh ve 
başka İslami ilimler gibi Tasavvuf da ayrı bir bilim olarak ayrılmamıştı. Se-
bebi o dönemin Müslümanları Hz.Peygamber (s.a.v.) hayatta olduğu için o 
zata tabi olmuştu. Sahabeler zamanla Kur’an ve Sünnetten gerekli hüküm 
ve hulasa çıkarmaya başladılar. İslami ilimlerin bağımsızlık kazanması hicri 
II. asırdan başlanır. Ondan önce ise İslami ilimler hepsi bir bütün halin-
de idi. Fıkıh-sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine 
kavramak”  anlamına gelir. Fakih de (çoğulu fukahâ) “bir konuyu derinden 
kavrayan, ince anlayış sahibi kimse” demektir. Kur’an hadis ve İslâm’ın ilk 
dönemlerinde fıkıh kelimesinin kullanımı bu sözlük anlamı çerçevesinde 
kalmıştır.  Fıkhın 4 asli kaynağı vardır: Kur›an, Hadis, İcma, Kıyas.1 Kelime-
nin terim anlamının netleşmesi ise daha ileriki yüzyıllardadır. 2

1. Zekiyyuddin Şa’ban, İslam Hukuk İlminin Esasları, ter., İbrahim Kafi Dönmez, 2009, 
Ankara, s- 45.
2. Hayreddin Karaman, “Fıkh”, DİA, C.13., 1996, İstanbul, s-1.
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Tüm Müslüman ehlisünnet ulemaları, hangi mezhebe bağlı olursa ol-
sun, ibadet, insanlara bağlı tüm davranış türü, muamelat için şeriatta ona 
göre hüküm olduğunu kabul ederler. Bir mesele hükmü hakkında bilmek 
istiyorsa başta Kur’an ayetlerine, sonra Hadislere, daha sonra ulema içti-
hadına müracaat ederler. 3 Tasavvuf ise İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri 
çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzı. Tasavvufla ilgili birçok 
tarif yapılmıştır. Tasavvufun mânevî bir hayat tarzı olarak özelliklerini, Kitap 
ve Sünnet’le irtibatını, kulun Allah’la ve mâsivâ ile ilişkilerini, kalp temizliği, 
nefis terbiyesi, güzel ahlâk gibi işlevlerini, sûfînin niteliklerini ve görevlerini 
belirten bu tariflerin 1000’e kadar çıktığı söylenmektedir. Tanımların çoklu-
ğu sufilerdeki hallerin ve makamların bir birinden farklı boyutta olduğundan 
kaynaklandığını özellikle belirtmek gerek.4 İlimleri birbirinden tamamen 
ayırmak mümkün değildir. Özellikle İslami ilimler içinde tasavvuf diğer ilim-
lerle iç içedir.5 Şimdi kısaca tasavvuf ve fıkıh ilişki hakkında bilgi verelim. 

Fıkıh ve Tasavvuf İlişkisi

Fıkıh ve tasavvuf ele aldığı konular itibarıyla aynı olmakla birlikte, vasıta 
ve vesileleri farklıdır. Her ikisinin kaynağı Kur’an ve Sünnettir. Ancak fıkıh 
ilmi akıl ile istinbat ve burhan yolunu, tasavvuf ise manevi tecrübe ve mü-
kaşefe yolunu izler.6 

Fıkıh ve Tasavvuf ilişkisi denildiğinde akla ilk başta gelen iki bölüm ara-
sındaki problem ve gerginliktir.7 Konular ciddi bir şekilde ele alındığında 
bu zıddiyetin alan ile değil şahıslar arasında olduğunu görürüz. Akaid iman 
makamı, fıkıh İslam makamı, tasavvuf ihsan makamıdır. İnsan kemale an-
cak ihsan makamıyla erişir.8 “Sözü dinlerler ve en güzel şekilde ona uyarlar 
(ez-Zümer 39/18)9” ayeti meali esasında en güzeli bulmaya ve en güzel şe-
kilde davranmaya çalışmak lazım. Güzel kavramı herkes tarafından çeşitli 
algılandığından dolayı günümüze kadar intikal eden çeşitli tarikatlar mev-

3. Abdulvehhab Hallaf, Usulu Fiqh, 1997, Taşkent, s-2.
4. Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, C.40., 2011, İstanbul, s-119. 
5. H. Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 2013, İstanbul, s-59.
6. H.K.Yılmaz, a.g.e., s-62.
7. Ferhat Koca, “Osmanlılar Dönemi Fıkıh – Tasavvuf İlişkisi”, 2002, Gazi Üniversitesi 
Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, s-73.
8. Ahmet İbn Zerruk, İslam Tasavvufunun Temel Esasları, terc., Ali Pekcan &İbrahim 
Aydın & Mustafa Topçu, 2015, İstanbul, s-8. 
9. Kur’an-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2005. 
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cuttur. İlmin kaynağı olan Kur’an’a bağlı olmak ve her ne olursa olsun şeria-
tı esas almak kaydıyla insanların sufi olma potansiyeli vardır.10 Zerruk’un bu 
cümlesinden günümüz şartları altında olduğu gibi, körü körüne, her hangi 
bir fıkhi veya şer’i ilim almadan kendi öz ve hür iradelerini akıl etmeksizin 
şeyhine teslim eden Müslümanlar için çok büyük önem arz etmektedir. 

Çünkü fıkıh öğrenmeden tasavvuf ehlinin ince ilimlerini öğrenmeye ça-
lışan kimseyi arzuları aldatır. Fıkhın hükümleri daha geneldir ve Müslüma-
nım diyen herkesi içine alır. Tasavvuf ise kul ile Rabbi arasındaki bir hal 
olduğundan dolayı özel ve hastır. Şunu özellikle belirtelim ki, tasavvuf fıkıh 
olmadan tel başına yeterli değildir.11 “Fakih sufi ol, fakat sufi fakih olma” 
sözü işin aslını özeti mahiyetindedir. Sahih bir tasavvufa ulaşmak yine fıkıh 
bilgisiyle donanmayı gerektirir. Hal böyle iken günümüz Türkiye’sinde her iki 
kişiden birinin tasavvuf veya tarikat ehli olmasını nasıl açıklayabiliriz? İlim 
sahibi olmak her zaman paha biçilmez bir değerdir. Bana göre, diğer ilim-
lerde olduğu gibi tasavvuf veya tarikat konusunda da ihtiyatlı davranmada 
fayda vardır. Nasıl ki bir kasaba halkının hepsinin birden doktor veya tabip 
olamayacağı gibi yine o kasaba halkı birden tarikat ehli olamaz. Tasavvuf bir 
yerde yetenek meselesidir. Her kesimden herkesin tasavvufa belli bir çıkar 
amacıyla mürit (üye) olmasından ötürü, tarikat veya tasavvufa en çok zarar 
verdiğini göz ardı etmemek gerek. Sovyetler döneminde Maveraünnehr’den 
Türkiye’ye gelen bir din âliminin bu notları konuya daha da açıklık getire-
cektir ve yerinde bir örnek olduğuna inanıyorum. “Türkiye’de çeşitli taifeleri 
gördük. Bu yurtta çok şey tasavvuf ve şeyhler çevresinde döndüğünü anla-
mak her dışardan gelen misafir için zor değildi. Çeşitli tarikatlar ve çeşitli 
şeyhler kendi cemaati ve teşkilatına sahip. Şahıslar ve teşkilatlar ile çalış-
mada da bu falan şeyhin adamı, bu falan şeyhe bağlı teşkilat, denilir.” 12

Yüce Allah’ın dinine ilişkin zahiri emirleri fakat fıkıh ile mümkündür. Aynı 
halde fıkıh da bir yerde tasavvufsuz olmaz. Çünkü ameller sıdk ve teveccüh 
olmaksızın kabul edilemez. İkisi imanın varlığıyla alakalıdır. Sebebi ruh be-
densiz varlığını sürdüremediği gibi, beden de ruhsuz hayatını koruyamaz.13 
İslami ilimlerde tasavvuf ve fıkıh bir bütünün iki ayrı yapısını konu edinmiştir. 

10. İbn Zerruk, a.g.e., s-17. 
11. İbn Zerruk, a.g.e., s-12. 
12. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Tasavvuf Haqida Tasavvur, 2011, Taşkent, s-23.
13. İbn Zerruk, a.g.e., s-26. 
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Yani, zahir ve batın. Fıkıh - namaz, oruç ve hac ibadetlerini, nikâh, talak ve 
ticaret gibi muamelatı tetkik ederken, tasavvuf – züht, takva ve ihlasın zahiri 
ve batıni hükmünü ele alır.14 Fıkıh; helal ile haramı, sahih ile batılı açıklayan 
ilimdir, konusu namaz, zekat, oruç, hac, alış-veriş, icare, vakıf, vasiyet, feraiz, 
nikah, talak, hudut, hilafet gibi mükelleflerin fiil ve sözlerdir. Tasavvuf; kemale 
ermek için ruhu, ibadet, zikir ve fikir gibi şeylerle terbiye ettirip nefsi kalp has-
talıklarından tezkiye etme yolunu gösteren ilimdir. Konusu, zikir, fikir, ahlak, 
riya, muhabbet, buğz, tevazu ve kibir, hırs, murakabe, mücahede ve tevekkül 
gibi şeylerdir. Fıkıh “zekat vermelisin” der “ama zekatını hesaplarken, vicda-
nına danış, nefsinin havasını ve şeytanın vesveselerini de şöyle savuştur” 
diye tariflerde bulunmaz. Yine, Fıkıh der ki “ihlas ve huşu ile namaz kıl” fakat 
bu ihlas nasıl elde edilir, huşu hissini nasıl tanıyabiliriz? Bunların ayrıntılarına 
girmez. Bu gibi konuları tasavvuf ilmine havale eder, ona bırakır.

Fıkıh ve tasavvuf, birbirlerini tamamlayan iki ilimdir. Eğer ikisi çatışırsa, 
yanlış olur. Çatışmadan maksat, sûfînin fıkhın tasavvuf üzerindeki kontro-
lörlüğü rağmına, ondan uzak olmasıdır. Bunun yanında fakihin de ahkâm-ı 
ilahîyi tatbik etmemesidir ki fasıklık alâmetidir. «Fakih mutasavvıfa hükme-
debilir, fakat mutasavvıf fakihe hükmedemez.»  Zahiri hükümleri fakat fıkıhla 
öğrenmemiz mümkündür. Amellerin sıdk ve teveccüh ile tamamlanmasında 
tasavvufun rolü büyüktür. Bu ikisi beden ve ruh varlığı gibidir. 15 Bu konuda 
İmam Malik’(r.a.)’in şu meşhur sözünü örnek vermek yeterli olacaktır: “Kim, 
fıkıh öğrenmeden tasavvuf yoluna girerse zındık olur. Kim de tasavvuf öğren-
meksizin fıkıhla meşgul olursa fasık olur. Bu ikisini bir araya getiren ise haki-
kate erer”.  Fıkıh ve tasavvuf Allah’ın hükmüne delalette ikiz kardeş gibidirler.

Günümüzdeki birçok tarikatların hepsi Kur’an ve Sünnet’e dayanan ta-
savvuf demek bir hayli yanlış olur. 16 Şeriat ilmi âlimleri, yani fakihler ile 
tarikat ilminin bazı kişileri arasında ihtilaflar çıkmış, iş o kadar ileri gider ki, 
bir birilerini hakaret etmeye kadar varır. Bu ihtilaf sonraki nesilleri arasında 
da devam edegelmiştir. 

İmam Gazali “Mizan ul-amal” adlı kitabında şöyle demiştir: “Bilesin ki, 
Allah Teâla’nın yolundaki salikler çok az, fakat onu dava edenler çoktur. Biz 

14. Ahmet Cahid Haksever, “Tasavvufa Giriş”, Tasavvuf El Kitabı, ed., Kadir Özkese, 
2012, Ankara, s-24.
15. İbn Zerruk, a.g.e., s-26.
16. Muhammad Yusuf, a.g.e., s-11. 
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sana her zaman aklında bulunması gereken iki alameti bildirelim: 

İlk alamet-onun tüm ihtiyari işleri şeriat terazisi ile ölçülüdür. Onları ka-
bul ederken de çıkarırken de şeriat sınırında olması şart. Çünkü şeriatın 
tüm mekârimine sahip olmadan, bu yolda yürümek mümkün değil. Ahlakı 
düzeltmeden bu yolda yürümek mümkün değil. Bu ise, yerinde, birçok mu-
bahları terk etmeyi ve men edilen şeylerden uzak durmayı ve de nafileleri 
çok yapmayı gerektirir.

Bazı şeyhlerden bu işler kolay olduğu nakledilmiş olsa da, bu gururdur. 
Fakihler: “Eğer su üzerinde yürüyen kişinin işi şeriata aykırı olduğunu gö-
rürsen, bilesin ki, o şeytandır”, demişler.

İkinci alamet- salikin kalbi tekellüfsüz her zaman Allah Teâlâ ile hazır ol-
masıdır. Bu hazırlık onun nezdinde açılan Allah’ın celali ile lezzeti yükselten 
tevazu, yakarış ve huşu ile olması gerek ”. 17 

Hakk’ı tanımak, O’na ibadet etmeye emredilen kulu tasavvuf eğitimi 
yüksek manevi makama götürür. 

Sonuç

Şeriat ile tarikat arasındaki ilişki ikisi bir birini tamamlar. Onlar arasında 
ihtilaf hiç olmamalı. Eğer bazı söylentiler çıktıysa, Kur’an ve Sünnet dışın-
dan alınan konular hakkında olabilir. Sonuç olarak fıkıh olmadan tasavvuf 
olmaz. Sebebi Allah’ın zahiri ahkâmlarını fakat fıkıh ile öğreniriz. İşte bunun 
gibi tasavvuf olmadan fıkıh da olmaz. İman olmadan her ikisi de olmaz. Hal 
böyleyken ikisinin hükmü bir birine lazım olduğu için, ikisini de tutmak lazım. 
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ÖZET

İslam hukuku, her hukuk sistemi gibi toplumda uygulanması açısından 
toplumdan soyut bir biçimde yaşayamaz. Araştırmalar, İslam hukuku ve 
toplum arasındaki ilişki üzerinde ağırlık kazanmıştır. Bu konuda fukahanın 
örfü göz ardı etmemesi ve İslam’ın ilk devirlerinden itibaren örfün bir kay-
nak olarak fıkıh içinde yer alması önemli bir sosyal durumdur.

Toplum-Hukuk ilişkisi farklı ölçülerde de olsa, bütün hukuk sistemlerinin 
ortak özelliğini teşkil eder. Hukukî nassları, sosyal realitenin içinde görme-
ye çalışmak, İslam hukukunda bu ilişkiyi iyi anlayabilmeyi sağlar.

GİRİŞ

Fıkıh, hukuk demektir. Fıkıh, insanların dünya hayatını düzenleyen siste-
min adıdır. En geniş anlamıyla fıkıh, İslâm’ı bir bütün olarak, Şâri‘in maksa-
dına uygun biçimde doğru kavramak ve onu çağın şartlarına uygun ve ihti-
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yaçları karşılayacak bir şekilde, insanlara anlayabilecekleri bir dille, kolayca 
yaşayabilecekleri ve yaşadıklarında da ahirete giden dünya hayatlarında 
mutlu olacakları bir biçimde pratik hayata geçirme kabiliyet ve başarısıdır.1

Sosyoloji, toplumsal kurum ve grupları araştırma konusu yapan bir bi-
limdir. Bu yüzden, bir kurum olarak hukuk, sosyolojinin ilgi sahası içine gi-
rer. Aynı şekilde din sosyolojisi de sosyolojinin yöntemini takip ederek özel 
olarak dini hukukla ilgilenmektedir.2 Buradan hareketle din sosyolojisini 
şöyle tanımlamamız mümkündür; Dinlerin toplum üzerindeki etkisi, dini 
değerlerin toplumdaki yeri ve kişiliklerin oluşmasındaki rolü gibi konular 
üzerinde duran bilim dalıdır.3

Fıkıh, temel aldığı referanslar ve belli başlı konulardaki somut hüküm-
leriyle dini kaynaklı bir hukuk sistemidir. Fakat bugün içerdiği hükümler 
itibariyle fıkıh, sadece Allah ve Hz.Peygamber tarafından vaz edilmiş hü-
kümlerden ibaret değildir. Çünkü İslâm’ın daha ilk dönemlerinde ortaya 
konulmamış ve ilk devirde -zaman, coğrafya ve kültür farkından dolayı- or-
taya konulması mümkün olmayan hükümlerin varlığı da söz konusudur.4 
Bu durumda ilk dönemine nazaran oldukça genişleyen İslâm Hukuku’nun, 
Kur’ân ve Sünnet dışında başka kaynakları da kabul etmiştir. Kur’ân ve 
Sünnet’in yanında kabul edilen diğer referanslar; başta Kıyas ve İcmâ‘ ol-
mak üzere İstihsân, Maslahât-ı Mürsele, Sedd-i Zerâî, Örf ve Âdet, Sahâbî 
Kavlî, Şer-u Men Kablena, İstishâb ve Amel-ü Ehli Medine’dir. Bu kaynaklar 
tümüyle Hz.Peygamber döneminden sonra ortaya çıkmış değildir. Nitekim 
Hz.Peygamber zamanında kıyas, maslat-ı mürsele gibi kaynakların kapsa-
mına girebilecek uygulamaların olduğunu görmekteyiz.

Burada Bilgin’e göre iki temel problem ortaya çıkıyor. Birincisi temel re-
feranslar olan Kur’ân ve Sünnet’i anlama ve bunlardan hüküm çıkarma ko-
nusunda sosyo-kültürel şartların değişimiyle bir farklılaşmanın söz konusu 
olup olmadığı; diğeri ise, ikincil referanslara dayalı olarak verilen hükümle-
rin sosyo-kültürel şartların değişimiyle değişip değişmediğidir.5 

1. Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2013, 
s.144.
2. Vejdi Bilgin, Fakih ve Toplum, İz yayıncılık, İstanbul 2003, s.15.
3. Erdoğan, s.104.
4. Bilgin, s.15
5. Bilgin, s.16



  475 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları V

Birinci problem, aslında fukahâ tarafından genellikle bir problem olarak 
görülmez. Çünkü bunlar “Nass”dır, dinin temel kaynaklarıdır; farklı zaman 
ve coğrafyada farklı bir şekilde algılanmaz ve uygulanmaz. Ancak bu, teo-
ride her ne kadar böyle kabul edilse de, pratikte farklılık arz ettiği gözlen-
mektedir. Bu yüzden nasslar, kat’î ve zannî olmak üzere ikiye ayrılmakta; 
zannî nasslarn farklı şekillerde algılanabileceği ve değişik hükümlerin çıka-
rılabileceği kabul edilmektedir. İkinci probleme gelince, ikincil referanslara 
dayalı hükümlerin değişip değişmeyeceği, İslâm hukukçuları tarafından za-
manın değişmesiyle bu hükümlerinde değişeceği kabulü söz konusudur.6 
Nitekim bu anlayış üzerine genel kaide bina edilmiştir. “Ezmânın tegayyürü 
ile ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz7” ilkesi bu anlayıştan doğmuştur.

Yukarıda açıkladığımız ikincil referanslara dayalı, zamanın değişimiy-
le zamana dayalı hükümlerinde değişeceği anlayışı, h.IV asrın ortalarına 
kadar, yani taklid devrinin başladığı döneme kadar devam etmiş olan bir 
düşüncedir. Bunun hükümlerde yansımasını görmekteyiz. Müteahhirun 
ulemâsı, mütekaddimun ulemâsı kadar rahat hüküm verememiş olması, 
kendilerinden önceki ictihad müessesini çok fazla kullanmayışlarından ileri 
gelmektedir. Nitekim, hüküm verirken önce mütekaddimun ulemasının yaz-
dığı fıkıh kaynaklarına dayanmakta, şayet orada bir hüküm bulamazsa, o 
zaman yeni hüküm verme yoluna gitmektedir. Halbuki sosyal şartlar önemli 
ölçüde değişmişti. Yeni oluşan şartlara, eski hükümleri uygulamak, buna 
göre amel etmek fıkhın gerilemesine ve zamanla ictihad kapısının kapan-
masına sebep olmuştur. Bu şekilde işleyen sürece ictihad kapısının kapan-
dığı anlayışı da eklenince, ikincil referanslara dayalı, özellikle örf ve âdet, 
maslahata dayalı hüküm verme, ictihad yapma ameliyesi ortadan kalkmış 
ve fıkhın gelişimi, kendisini gerilemeye bırakmıştır.

DEĞİŞİME KARŞI HUKUK

Hukuk ile hayat arasında canlı bir bağ vardır. Hayat sürekli gelişme ve 
değişme içindedir. Çünkü Allah, kainatta her an yaratma ve tasarruf halin-
dedir.8 Bilim, teknik, teknoloji, iktisat, maliye ve iş hayatındaki gelişmeler, 
medeni ve sosyal şartların değişmesi, siyasi, idari ve milletlerarası ilişkiler-
deki gelişmeler, yeni problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, bu me-

6. Bilgin, s.16
7. Mecelle mad. 39.
8. 55.Rahman, 29.
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selelerle daha evvel karşılaşmamış olan mükelleflere göre ayarlanmış olan 
önceki çözümler, yeni gelişmeleri yaşayanlar için dar gelebilecektir. Çünkü 
şartlar değişmiştir.9 Bundan dolayı hukuk, insanların bir arada yaşamaları-
nın, devamlı değişen zorunluklarıyla birlikte adım atabilmek için, bu şartla-
rın gelişimi sürecinde kendini daha da geliştirecek ve değiştirecektir.10

Belli bir örfe ve illete bağlı olarak gelmiş olan hükümlerin, o örf ve illetin 
değişmesiyle değişebileceğini ifade eden “Ezmânın tegayyürü ile ahkâmın 
tegayyürü inkâr olunamaz11” şeklindeki mecelle kâidesi, İslâm hukukunun 
esnekliğinin de bir ifadesidir.12 Bu sebeple İslâm hukukunun hükümlerinin 
değişmezliği ile ilgili olarak ileri sürülen iddialar yersizdir.13

 Yukarıda anlattıklarımıza örnek olarak, yönetim konusunda Kur’ân-ı 
Kerim’in14 ve Hz.Peygamber’in de çok önem vererek tatbik ettiği “şûrâ” 
esası15 genel bir prensiptir. Kur’ân-ı Kerim, konunun detaylarını, şartların 
icabına göre idarecilere bırakmıştır.

FAKÎH’İN TOPLUM TASARIMI

İslâm hukukçusu, diğer hukukçulara nazaran daha güçlü bir toplum ta-
sarımına sahiptir. Bunun temelinde yatan sebepte İslâm hukukundaki gaye 
probleminin daha açık ve daha az ihtilaflı olmasıdır. İslâm hukukunun genel 
gayesi Müslüman toplumun düzenini korumak ve toplumsal yararı, insan 
türünün bireysel yararıyla birlikte devam ettirmektir.16

İslâm hukukçusunun zihnindeki toplum, ideal bir toplum olarak “Asr-ı 
Saadetteki Toplum” olsa da, bunun mümkün olamayacağı bilinir. Zira âhir 
zaman yaklaşmaktadır ve toplum her gün biraz daha kötüye gitmektedir. 
Gelecek, her zaman için, maziye göre daha meçhuldür.17

9.  Hayrettin Karaman, Günümüzün Dini Problemleri ve Çözüm Yolları makalesi, s.17.
10. Said Ramazan, İslâm Hukuku, Saff Yayıncılık, (b.y.) 1988, s.30.
11. Mecelle mad. 39.
12. Ali Bardakoğlu, “Delâlet” maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, IX/119.
13. Saffet Köse, Çağdaş İhtiyaçlar ve İslâm Hukuku, Rağbet Yayınları, İstanbul 2004, s.29.
14. 3.Âli İmrân, 159; 42.Şûrâ, 38
15. İbn Teymiyye, es-Siyâsetü’ş-Şer‘îyye, Dergah Yayınları, (b.y.), (t.y.) s.386.
16. M. Tahir Âşur, İslâm Hukuk Felsefesi, (çev. Vecdi Akyüz, Mehmet Erdoğan), İklim 
Yayınları, İstanbul 1988, s.129.
17. İsmâil Kara, Tarih ve Hurafe Çağdaş İslâm Düşüncesinde Tarih Telakkisi, Dergah, 
Sayı:105, s.19.
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FIKHIN TOPLUMSAL KAYNAKLARI

Örf ve âdetler, bir toplumda tarih süreci içerisinde, kendiliğinden ortaya 
çıkıp bir amaca veya faydaya yönelik olarak şeklini alan, bununla beraber 
yeni şartları karşılamak üzere değişen, ancak bu değişikliği yaparken belli 
metotları ve belli bir rasyonel düşünceyi izlemeyen, gelenek yolu ile bize 
gelen, toplum içindeki ilişkileri biçimlendiren ve belli bir yaptırım gücü olan 
yazılı olmayan usüllerdir.18

Toplum-Hukuk ilişkisi farklı ölçülerde de olsa, bütün hukuk sistemlerinin 
ortak özelliğini teşkil eder. İslâm hukukunda bu ilişkiyi en iyi anlayabilmenin 
şartlarından birisi, hukûkî nassları, sosyal realitenin içinde görmeye çalış-
maktır. Zira bu nasslar, tepeden inme bir grup emperatif emirler şeklinde 
gelmemişlerdir. Her nass, sosyal bir illete bağlı olarak, sosyal bir hâdisenin 
akabinde inmiştir.19

Fakîh, dini kaygılarla hareket ederken, sosyal gerçekliği de her zaman 
göz önünde bulundurur. Bu yüzden fıkıhta örf, tamamlayıcı bir kaynak ola-
rak önemli bir rolü üstlenmiştir.20

Bir hukuk kuralının, herhangi bir soruna yanıt oluşturabilme özelliği, 
yalnızca o kuralın ilk konulduğu günlerdeki konumuna göre değil, değişen 
toplumun yeni gereksinimleri karşısındaki konumuna göre belirlenir. Hu-
kuk kuralı, toplumsal yaşamın ürünü olması özelliği doğrultusunda, toplu-
mun özlemlerinin ve gereksinimlerinin dışa vurumu ya da toplumun örf ve 
âdetlerinin somutlaştırılmış biçimi olarak da ele alınabilir.21

İslâm, örf ve âdetlerin bazısını tamamen ilgâ ve bazısını ta‘dil ve ıslâh 
suretiyle veya olduğu gibi kabul etmiştir.22 Bu açıdan İslâm hukuk siste-
mi içerisinde örfün bağlayıcı ve belirleyici özelliği kabul edilmiştir. Hukuk 
kâidelerinin doğuşunda, anlaşılıp uygulanışında ve yenilenerek toplum ha-
yatına uyum sağlamasında örfün geniş hakimiyeti vardır.23

18. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul 1990, s.267.
19. Zahit Aksu, İslâm’ın Doğuşunda Toplumsal Realite, Avrasya Yayınları, Ankara 2005, 
s.39.
20. Bilgin, s.199.
21. Cahit Can, Hukuk Sosyolojisinin Gelişim Yönü, A.Ü.H.F. Yayınları, Ankara 1996, s.51.
22. Ali Himmet Berki, Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku, D.İ.B. Yayınları, Ankara 1955, s.86.
23. Mustafa Ahmed Zerka, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku, (çev. Servet Armağan) 
Timaş Yayınları, İstanbul 1993, II/559.
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Örfün hukuktaki yansımasını mecellede de görebilmekteyiz. “Adet mu-
hakkemdir.24”, “Nâsın isti‘mâli bir hüccettir ki, anınla amel vacip olur.25”, 
“Âdeten mümtenî‘ olan şey, hakikaten mümtenî‘ gibidir.26”, “Ezmânın tegay-
yürü ile ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz.27”, “Âdetin delaletiyle mana-yı 
hakiki terk olunur.28”, “Âdet ancak, muttarit yahut galip oldukta muteber 
olur.29”, “İtibar gâlib-i şâyia olup nâdire değildir.30”, “Örfen maruf olan şey, 
şart kılınmış gibidir.31”, “Örf ile tayin nas ile tayin gibidir.32”

Örf dikkate alınarak verilen hükümlere misal olarak; bir dükkanda üzerin-
de fiyatları yazılı olan malları, icab ve kabule ait herhangi bir söz söylemeden 
alıp, hemen parayı vererek satın almak, kişi için zaruri olan bir takım eşya-
ların sipariş yoluyla(istisnâ‘) yaptırılması33, erkek tarafın nişanlı kıza elbise, 
süs eşyası vb. şeyler kabilinden götürdükleri hediye kabul edilip, mehre dahil 
edilmemesini, mehrin muaccel ve müeccel olmak üzere ikiye bölünmesini, 
müeccel mehrin ölüm yahut boşama olmadan istenmemesini34 sayabiliriz. 

Fıkhın yegane toplumsal kaynağı örf ve âdet değildir. Fıkıh usulünde yer 
alan diğer delillerden özellikle istihsân, maslahat, sedd-i zerâi ve zaruretin 
toplumsal bağlamının güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar, kıyas ve icmâ‘ 
gibi sınırları kesin çizilmemiş delillerdir; müçtehid istihsân veya maslaha-
tı kendi zihni sürecinden hareketle yapar. Bu sürece dinin temel nassları 
etki ettiği gibi, yaşanılan zamanın ve coğrafyanın şartları da etki edecektir. 
Nitekim istihsân kısımlara ayrılırken “örfe dayalı istihsân” diye bir istihsân 
çeşidi sunulur. Burada kıyas, örfe aykırı olduğu için, insanlara kolaylık ol-
sun diye terk edilir ve farklı bir hüküm verilerek istihsân yapılmış olunur. 
Anlaşılacağı üzere burada istihsân denilen şey, aslında örfü kıyasın önüne 

24. Mecelle mad.36.
25. Mecelle mad.37.
26. Mecelle mad.38.
27. Mecelle mad.39.
28. Mecelle mad.40.
29. Mecelle mad.41.
30. Mecelle mad.42.
31. Mecelle mad.43.
32. Mecelle mad.45.
33. Berki, s.89
34. Abdulvehhâb Hallaf(ö.1956), İslam Hukuk Felsefesi, çev. Hüseyin Atay, A.Ü.İ.F. Yayın-
ları, Ankara, 1973, s.237; Vehbe Zuhayli(ö.2015), Fıkıh Usûlü, çev. Ahmet Efe, Bilimevi 
Basın Yayınevi, İstanbul, 2012, s.106
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koymaktan başka bir şey değildir.35

Örfe dayalı istihsân’a örnek verecek olursak, vakıfta asıl olan ebediliktir. 
Kâideye göre menkul malın tabiatında ebedilik, devamlılık olamayacağın-
dan vakfedilmemesi gerekir. Fakat bazı alimler, örf ve âdet bulunduğunda, 
menkullerin vakfedilmesi istihsânen istisnâ‘ etmişlerdir. Kitaplar ve benzer-
lerinin vakfı gibi.36

 Sedd-i zerâi’de toplumsal fayda gözetilerek verilen şu hüküm buna ör-
nektir. Zenginlerin ve sermaye sahiplerinin gayri menkul mülkiyetini sömü-
rü ve başkaları üzerinde baskı aracı olarak kullanmaları halinde, mülkiyet 
hakkı sınırlandırılabilir.37

Maslahata da şu örneği verebiliriz; Medine’de nüfusun artması üzerine, 
Hz.Osman Cuma namazı için bir ezan daha okutmaya başladı. Bu ezan, 
günümüzde, namaz vakti girdiğinde minarelerden okunan ezandır. O, bu 
uygulamayı maslahat düşüncesine binaen yapmıştır. Bu yolla, namaz vakti-
nin girdiği, insanlara duyurulmuş olmaktadır.38

Fıkıh usulünde yer alan ve yukarıda zikrettiğimiz istihsân, maslahat ve 
sedd-i zerai’den başka toplumsal kaynak olmaya daha yakın, açık delil ve 
prensipler vardır ki bunlar arasında meşakkat, kolaylaştırma ve umum-u 
belva sayılabilir.

Fıkhın, bu noktada ideal yerine, pratik yararlar gözettiğini söyleyebiliriz. 
Örneğin ilk Hanefi fakihleri, hadisleri delil göstererek Kur’ân öğretmesi için 
ücretle öğretmen tutulmasını caiz görmemişlerdir. Konu ile ilgili deliller açık 
olmasına rağmen daha sonraki fakihler, insanların Allah rızası için bu işi öğret-
me heveslerinin azaldığını görünce, buna cevaz vermişlerdir.39 Halbuki ideal 
açıdan konuya yaklaşılsa, böyle bir cevazın verilmeyip aksine insanları Kur’ân 
öğretme yolunda teşvik etmek gerektiği ifade edilebilirdi. Ancak o dönemin fa-

35. Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukuk Metodolojisi, (çev. Abdulkadir Şener), Fecr Ya-
yınevi, Ankara 2013 s.231
36. Abdulkerim Zeydan, İslam Hukukuna Giriş, çev. Ali Şafak, Kayıhan Yayınevi, İstanbul 
1985 s.305.
37. Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları(Usûlü’l-Fıkh), (ter. İbrahim Kâfi 
Dönmez), TDV, Ankara, 2013 s.207.
38. Şa‘ban, s.174.
39. Serahsi Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ahmed b. Ebi Sehl(483), el-Mebsut, Beyrut/ 
Lübnan 1978, XVI/37
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kihleri günün problemine çözüm olarak bu hükmü kabul etmişlerdir.40

SONUÇ

Fıkıh, ilahi-tabii hukuk olup, temel ilke ve uygulamalarını Kur’ân ve 
Sünnet’ten alır. Fıkıhta, merkezi rol oynayan fakih, temelde dini kaygılarla 
hareket ederken, sosyal gerçekliği de her zaman göz önünde bulundurur. 
Bu yüzden fıkıhta delil olarak kabul edilen örf, tamamlayıcı kaynak ola-
rak önemli bir role sahip olmuştur. Örfün yanında maslahat, sedd-i zerâi, 
umum-u belva gibi diğer delillerin de yaygın olarak kullanımı, sosyal olgu-
nun fakihin zihnindeki önemine işaret etmektedir.

İçtihat döneminin belirli bir süreç içerisinde yerini taklit dönemine bı-
rakmasından sonra örfün, nazariye olarak hala çok güçlü olmasına rağ-
men, uygulamada eski değerini kaybettiği görülmektedir. Ancak fakih, daha 
geniş anlamda sosyal realiteyi her zaman göz önünde tutarak problemleri 
çözme gayreti içerisinde olmuştur.

KAYNAKÇA

Abdulkerim Zeydan, İslam Hukukuna Giriş, çev. Ali Şafak, Kayıhan Yayınevi, İs-
tanbul 1985

Abdulvehhâb Hallaf(ö.1956), İslam Hukuk Felsefesi, çev. Hüseyin Atay, A.Ü.İ.F. 
Yayınları, Ankara 1973

Ali Bardakoğlu, “Delâlet” maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi

Ali Himmet Berki, Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku, D.İ.B. Yayınları, Ankara 1955

Cahit Can, Hukuk Sosyolojisinin Gelişim Yönü, A.Ü.H.F. Yayınları, Ankara 1996

Hayrettin Karaman, Günümüzün Dini Problemleri ve Çözüm Yolları, makalesi.

İbn Teymiyye, es-Siyâsetü’ş-Şer‘îyye, Dergah Yayınları, (b.y.), (t.y.)

İsmâil Kara, Tarih ve Hurafe Çağdaş İslâm Düşüncesinde Tarih Telakkisi, Der-
gah, Sayı:105

M. Tahir Âşur, İslâm Hukuk Felsefesi, (çev. Vecdi Akyüz, Mehmet Erdoğan), İklim 
Yayınları, İstanbul 1988

Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul 
2013

Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukuk Metodolojisi, (çev. Abdulkadir Şener), Fecr 

40. Bilgin, s.61.



  481 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları V

Yayınevi, Ankara 2013

Mustafa Ahmed Zerka, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku, (çev. Servet Armağan) 
Timaş Yayınları, İstanbul 1993

Saffet Köse, Çağdaş İhtiyaçlar ve İslâm Hukuku, Rağbet Yayınları, İstanbul 2004

Said Ramazan, İslâm Hukuku, Saff Yayıncılık, (b.y.) 1988

Serahsi Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ahmed b. Ebi Sehl(483), el-Mebsut, 
Beyrut/ Lübnan 1978

Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul 1990

Vehbe Zuhayli(ö.2015), Fıkıh Usûlü, çev. Ahmet Efe, Bilimevi Basın Yayınevi, İs-
tanbul 2012

Vejdi Bilgin, Fakih ve Toplum, İz yayıncılık, İstanbul 2003

Zahit Aksu, İslâm’ın Doğuşunda Toplumsal Realite, Avrasya Yayınları, Ankara 
2005

Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları(Usûlü’l-Fıkh), (ter. İbrahim Kâfi 
Dönmez), TDV, Ankara, 2013

Aygün YILMAZ

Şerafettin Borazan’a değerli sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Şim-
di altıncı oturumumuzun müzakere kısmına geçiyoruz. Bu oturumumuzun ilk 
müzakerecisi Yunus Kocabıyık. Kendisi Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Fıkıh Anabilim Dalı Araştırma Görevlisidir. Sözü kendisine bırakıyo-
rum. Buyurun sayın Kocabıyık.



Ar. Gör. Yunus KOCABIYIK

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Fıkıh Anabilim Dalı

Bismillahirrahmanirrahim. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar ve sev-
gili öğrenciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle öğrenci sempozyu-
munu altı yıldır başarıyla tertip eden başta Lütfi Doğan ve Prof. Dr. Eyüp 
Baş Hocam olmak üzere İSİLAY ve İLAMER Yönetimine şükranlarımı sunu-
yorum. Bu sempozyuma daha önceki senelerde tebliğci olarak katılmamla 
birlikte son iki yıldır müzakereci olarak görevlendirilmemden büyük onur 
duydum. Birbirinden değerli tebliğ ve sunumları için bütün arkadaşlarımı-
zı tebrik ediyorum. Söyleyeceklerimin tenkitten ziyade arkadaşlarımızın bir 
sonraki sunum ve tebliğlerinin daha güzel olmasına yönelik bir tavsiye nite-
liği taşıdığını belirtmek isterim. 

Öncelikle Yusuf kardeşimden başlamak istiyorum. Kendisinin birinci sı-
nıf olması hasebiyle özellikle tebrik ediyorum. Bundan sonraki senelerde de 
öğrenci sempozyumuna katılımını beklediğimi belirtmek isterim. Öncelikle 
düzgün ve tertipli bir metin gönderdiği için kendisine teşekkür ediyorum. 
Üç arkadaşımızın konusu da hemen hemen birbirine yakın din sosyolojisi, 
örfler, adetler ve toplumun yaşayışı bağlamında İslam Hukuku hükümleri-
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nin değişimi. Yusuf kardeşimiz kavramlara çok fazla yer vermiş. Elbette ki 
kavramlar metnin iyi anlaşılmasında çok önemli. Ancak böyle kısa bir me-
tinde kavramlardan ziyade konunun derinliğine inilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. İlk dönem fakihleri, geç dönem fakihleri gibi ifadeler kullandı. Yine 
diğer arkadaşlarımızın tebliğlerinde bazı islam hukukçuları bazı alimler gibi 
ifadeler var. Konu islam hukuku olunca, bu ifadeler yerine bu fakihlerin kim 
yada kimler olduğunu ya tebliğ metninde ya da dipnotta gösterirsek daha 
doğru olacağı kanaatindeyim. Tebliğ sonunda yer alan modern hukuk, is-
lam hukuku karşılaştırılmasını ise tebliğ açısından hem yetersiz hem de 
gereksiz buldum. Konunun içeriğine baktığımda bu konuya dair yazılmış 
Türkçe eser belki de en muhteviyatlı eser, arkadaşlarımızın da kaynakların-
da belirttiği üzere Mehmet Erdoğan hocamızın “İslam Hukukunda Ahkamın 
Değişmesi” adlı eseriydi. Tabi ki konu itibariyle hükümlerin değişmesinin 
yanında İslam Hukukunda tecdid ve reformunda iyi bir şekilde anlaşılması 
gerektiğini düşünüyorum. Aslında üç arkadaşımızda mecellede ki ezmanın 
tegayyürü ile ahkamın tegayyürü redolunmaz kuralı çerçevesinde tebiğlerini 
gerçekleştirdiler. Ancak islam hukukunda tecdid faaliyetlerine göz atarsak 
tecdidin amacını şu üç başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi silinip giden dini öğ-
retilmesi ve canlandırılması, insanlar arasında yaygınlaştırılması ve insan-
ların bunlarla amel etmeye yönlendirilmesidir. İkincisi bidatların ve bidat 
ehlinin kontrol altına alınması, dinin kendisine yapışan cahiliyye kalıntıla-
rından ve Hz. Peygamber ile sahabe dönemindeki aslına döndürülmesi. 
Üçüncüsü de şeri hükümlerin yeni çıkan vakıa ve durumlara göre değer-
lendirilmesi ve bu yeni durumların ilahi vahyin yol gösterilmesine bağlı ka-
larak çözülmesidir. Buradan anlaşılabileceği üzere islam hukukunda tecdid 
ve değişme dediğimiz şey aslında hiçbir zaman Kuran’dan ve sünnetten 
bağımsız bir şekilde gerçekleşmemiştir. Geçmiş dönemdeki alimlerimizde 
gerek istihsan yoluyla olsun gerek örf, maslahat yoluyla olsun bu değişmeyi 
hep Kuran ve Sünnet kaynaklı yapmışlardır. Bir diğer husus İslam Hukuk 
ile ilgili bir konuyu ele alıyorsak bu bütün arkadaşlarımız için geçerli, o ko-
nunun öncelikle islam hukuku açısından meşruiyyetini ortaya koymamız 
gerek. Yani konuya girmeden önce bu konuyu ele alış biçimimizin İslam 
Hukuku açısında meşru mu meşru değil mi bunu sağlam dayanaklarla or-
taya koymamız gerekir. Yusuf kardeşimizin tebliğinin giriş kısmında geçen, 
İslam hukuk toplumsal değişimlere kapalı olmadığı gibi her değişime de 
açık değildir, cümlesinin metin boyunca açıklamasını veya cevabını bek-
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ledim ancak gelmedi. Metinde sözünü ettiği değişmenin sahasını ortaya 
koyması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu değişmenin etkenleri de daha 
güzel bir şekilde ele alabilirdi diye düşünüyorum. Yusuf kardeşim ve diğer 
arkadaşlara genel bir tavsiyem ise konularına dair fıkıh tarihinden kendi 
konularıyla alakalı olmak şartıyla, çünkü bazı gereksiz örneklerle var, daha 
canlı örnekler vermeleridir. Hükümlerin değişmesini ele alarak konuşursak 
bu örnekler elbette risalet sonrası olmalıdır. Çünkü o dönemde vahiy süre-
si devam etmektedir. Bundan sonraki döneme örnek verecek olursak Hz. 
Ömer döneminde atlardan da zekat alınmaya başlanması, zekat konusun-
da bir hükmün genişlemesine örnektir. Kötüye kullanım sebebiyle velinin 
ve vasinin yetkilerinin kısıtlanması hükmün daralmasına bir örnektir. Aynı 
şekilde sizlerinde malumu üzerine Hz. Ebubekir döneminde müellefe-i ku-
luba zekat verilmesinin durdurulması da hükmün durdurulmasına bir ör-
nektir. Bunların yanında kavram genişlemesi, kavram değişmesi, eski hük-
me yeniden dönüş, zayıf kaville amel, mezhepler arası tercih gibi başlıklar 
altında fıkıh tarihi içerisinde bir çok örnek bulunabilir. Arkadaşımızı kaynak 
konusunda eleştireceğim husus ise wikipedianın, islami ilimler için hele de 
islam hukuku için bir kaynak olacağını düşünmüyorum. Daha ana kaynak-
lara yönelirsek tebliğ daha güzel olacaktır. Ben Yusuf kardeşime teşekkür 
ediyorum. Bu denli yoğun tavsiyelerimin onun tebliğini hazırlarken ortaya 
koyduğu emek ve ciddiyetin karşılığı olduğunu belirtmek isterim. Ve en be-
ğendiğim tebliğ olarak da kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. 

Halime Doracan’ın tebliğine geçecek olursak, aslında üç arkadaşımızı 
da ilgilendiren bir husus islam hukukunda ahkamın değşmesi ele alındı 
ancak o istediğimiz örneklemeye, günümüzle ilişkisine tam olarak geçilme-
diğini düşünüyorum. Bir kavram karmaşası içinde hükümlerin değişmesi 
gerektiğini tekrar ederek konuya tam olarak inilmediğini düşünüyorum. 
İcmanın mahiyetini açıklarken daha çok fıkıh alimlerinin görüşlerine yer 
vermesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önce belirttiğim gibi bu konularda 
örnekler çok önemli. Halime arkadaşımızın örneklerine bakarsak bir örne-
ğinin icma ile değil örf ile ilgili olduğunu, bir örneğin hükümlerin tedriciliği 
konusunda olduğunu, bir örneğinin hükümlerin durdurulması konusunda 
olduğunu görüyorum. Yine günümüzde icmanın değişebilirliği konusunda 
zina örneğini vermiş. Zina konusu icma ile belirlenmiş bir konu değildir. 
Yine nisap miktarı ve haceti asliyye dediğimiz konuların geçmiş fıkıh kitap-
larında yapılmış listeleri var bu listeler ahkamın değişmesinin altında yer 
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alan kavram değişmesi dediğimiz başlığın altına koyabileceğimiz şeyler. Bu 
nisap miktarı ve haceti asliyye kavram değişmesi ile birlikte yeni bir forma 
günümüzde ulaşmıştır. Bunların yanı sıra ben tebliğin genel başlığını da 
eleştirmek istiyorum. Çünkü icmanın değişebilirliği diyoruz. Bunu dememiz 
için geçmişte icma ile hüküm verilen bir konunun günümüzde aynı şekilde 
icma ile yeni bir hüküm verilmesi anlaşılmaktadır, en azından ben öyle an-
ladım. Ancak günümüzde icmanın gerçekleşme olasılığı nedir? Ya da son 
bin yılımıza bakalım İslam ümmeti içerisinde kaç icma gerçekleşmiştir. İlk 
dönemde gerçekleşen icmalar ise hangi kaynak ve deliller üzerine dayan-
maktadır? Bunları sorgulamamız gerek. H.490’da vefat eden Serahsî, ic-
manın gerçekleşme olasılığı mümkün görmeyerek icma konusunda yeni 
metodlar geliştirmeye çalışmıştır. Günümüzde bu bileşme aklen mümkün 
gözükmemekle birlikte, mümkün olduğunu varsaydığımızda ilk dönemde 
gerçekleşen icmaların Kuran’ı ve sünneti anlama üzerine yapılan icmalar 
olduğunu görmekteyiz. Bunlarda kendilerine muarız olunmayacak hüküm-
ler haline gelmiştir. Aslında icma hususunda yeni bir yöntem yeni bir tanım 
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İctihad, toplu ictihad ve icma kav-
ramlarının birlikte yeniden ele alınması gerek. Ve Halime kardeşimize de 
teşekkür ediyorum.

Salih arkadaşımızın tebliğine geçecek olursak. Ben bütün arkadaşlarımı-
za islam hukuku açısından din sosyolojisi ve toplumu anlamanın önemine 
vurgu yaptıkları için teşekkür ediyorum. Gerçekten bir fakih aynı zamanda 
toplumun bir sosyoloğu gibi hareket etmelidir. Bu oturumda bütün arkadaş-
larımız bunu vurguladılar. Salih arkadaşımızın tebliğinin bazı yerlerinde ke-
sin hüküm veren cümlelere rastladım. Fakat bu hükümlerin birçoğu islam 
alimleri tarafından ihtilaflı olan hükümler. Burada o hükmü ifade ederken o 
hükmün, kimin görüşü olduğunu belirtmesi gerektiğini düşünüyorum. Örne-
ğin niyet konusunda, niyetsiz islam hukukunda hiçbir şey olmayacağını söy-
ledi. Ancak Hanefi mezhebinde niyet ibadetlerin bir rüknü değildir ve vacip 
değildir. Ayrıca arkadaşımızın kaynaklarını diğer arkadaşlarımızın kaynakları-
na göre yetersiz buldum. Bir çok kaynağı tekrar gözden geçirmesini tavsiye 
ediyorum. Arkadaşlarımızın konusu bakımından önereceğim bir çok kitap ve 
tez var. Ancak bunları sayarak vaktinizi almak istiyorum. Konu itibariyle Yu-
suf kardeşimizin tebliğine benzerlik sebebiyle, ona tavsiye ettiğim konuları 
kendisine de tevdi ediyorum. Ben arkadaşlarımıza sunumlarından dolayı te-
şekkür ediyorum, beni sabırla dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum.
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Sayın hocalarım, değerli katılımcılar ve tebliğ sunan arkadaşlar; Yunus 
hocamın bu kıymetli değerlendirmelerinden sonra, O daha çok fıkıh ve fı-
kıh usulüne dair teknik değerlendirmelerini yaptı, bana da biraz işin din 
sosyolojisi kısmı kaldı. Fıkıh ve din sosyolojisi ilişkisi bağlamında eskiyeni 
dergisinde hocalarımız bir tartışma başlatmışlardır. Yapılan bu tartışmada 
işin iki boyutuyla ilgili olduğunu gördüm ve isabetli bir tercih yapıldığını dü-
şünüyorum. Birincisi modern toplumlar ile birlikte insanların hızlı bir şekilde 
değişmesi ve bu değişime bağlı olarak bizim İslam toplumunun temel dina-
miği olan İslam hukukçularının sıkıntıları, bu değişime ayak uyduramaması 
ve bu anlamda fıkıh usulünün bunu destekleyip desteklememesi hususu. 
Arkadaşımızın tebliğini bu anlamda çok istifade edilecek güzel bir oturum 
olarak gördüm. Tabii konunun geniş olması kavramların çoklu ve bunların 
güncellenmemiş olması ve tam manası ile karşılıklarının çıkartılamaması 
herhalde biraz kavram karmaşasına sebebiyet verdi. Bu durumun çok dik-
kate alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte zaten isim ba-
zında da fıkıh ve din sosyolojisi deyince acaba fıkıh sosyolojisi mi yapılmalı 
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yoksa fıkıh İslam toplumlarının, Müslümanların sosyolojisi midir? İslam sos-
yolojisi diye bir şey var mıdır? Problemlerin çözümünde sosyoloji dikkate 
alınacak mı veya ne kadar dikkate alınacak? İslam Hukuku veya fıkıh başlı 
başına problem midir? Kendi metotları çerçevesinde çözecek mi, çözebile-
cek mi gibi çok fazla tartışma var. Dolayısıyla bu tartışmayı herhalde bura-
da tamamlamamız, bitirmemiz mümkün değil ama öğrenci sempozyumu 
çerçevesinde en azından arkadaşların, öğrencilerin bu konuya kafa yormuş 
olması bunları düşünmeleri ve kavramsal bazda da olsa dikkate almaları, 
ileride seçecekleri alanlar ve karşılaştıkları problemlerin ön hazırlığı olması 
çerçevesinde önemli buluyorum. Çünkü benim de sosyolojiye meylimin se-
bebi buydu. Batı kendi problemlerini sosyal çerçevede çözerken biz kendi 
problemlerimizi acaba fıkıh metotları çerçevesinde ne kadar çözebiliyoruz. 
Daha da önemlisi çözmek bir yana ne kadar tespit edebiliyoruz? Problemle-
rin tespitinde ortak bir kanaatimiz söz konusu mu? Bu tarz tartışmaların ve 
sempozyumların en azından bunlara zemin hazırlayacağını düşünüyorum. 
Genelde tebliğci arkadaşların hepsi iki temel üzerinde meseleyi tartıştılar. 
Yunus Bey teknik kısımları söylediği için ben onları ifade etmeyeceğim. De-
ğişen toplumsal yapının ya da dinamiklerinin yanında fıkıh usulü bunları 
tespit edip de bunlara çözüm üretebiliyor mu? Bu anlamda toplumu bes-
leyebiliyor mu? Hem icma bazında hem örf bazında hem diğer şekillerde 
arkadaşlar değerlendirmeye çalıştılar. Ben bizdeki yapılan çalışmalardan 
hareketle bunların daha tespitinin bile yapılamadığını görüyorum. Size bir 
istatistik verip daha sonra arkadaşların tebliğlerini değerlendireceğim. 
1990’lı yılların sonuna kadar yani 2000’li yıllara kadar insanlık tarihinde 
üretilen bilgi 2010 yılına kadar üretilen bilgi ile eşitmiş. Yani 10 yıllık sü-
rede üretilen bilgi ve değişim 2000 yıllık bilgi ve değişme eşitmiş. Fakat 
asıl ilginç olanı şu. 2010 yılından sonra üretim ve değişim o kadar hızlı 
hale geldi ki ve bu süre daha da daralıyor. Bir yılda üretilen bilgi ve değişim 
daha öncekilerden daha fazla olduğu ve önümüzdeki yıllarda bu sürenin 
daha da kısalacağı öngörülüyor. Bu da toplumun ne kadar hızlı gelişeceğini, 
değişeceğini, daha yeni durumların ortaya çıkacağını gösteriyor. Bunların 
sebepleri, taşıyıcı unsurları var ama bunlar müzakerenin konusu olmadığı 
için çok fazla değinmeyeceğim. Ama arkadaşlar tebliğlerini yaparken örnek-
lerini biraz geçmişten alarak yapıyorlar. Modern durumlara, mevcut durum-
lara çok fazla değinmediler. Mesela sosyal bilgi ahlaksızlığını örnek olarak 
vermelerini ben beklerdim. İnternetle alakalı durumları vermelerini bekler-
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dim. Dijital intihar ile ilgili bilgiler vermelerini isterdim. Tabii biraz teknik bir 
konu. Üzerinde çalışılması gereken bir hadise diye düşünüyorum. Yine bir 
arkadaşımız nisap miktarı örneğini verdi. Nisap miktarını fıkıh belirlerken 
bunu verip vermeme konusu insan vicdanına bırakılıyor. İnsan kendisi ka-
rar verecektir dedi. Bu da bizim disiplinlerimizin birbirleriyle ne kadar ilişkili 
olduğunu göstermesi açısından çok güzel.

Ben Meryem hanımın tebliği ile başlıyorum. Fıkıh tasavvuf ilişkisini ele 
aldı. Gerginlikler ve problemler üzerinden konuya değineceğini söyledi. Ge-
nelde de değindi. Değinirken her iki alanın konularının aynı olduğunu ama 
hüküm çıkartma ve yaşam formlarının farklılığına dikkat çekmeye çalıştı. 
Yani konuların belki kaynakları aynı ama içerisinde farklılıklar söz konusu. 
Fıkıh akıl, istimbat ve burhanı vesile olarak kullandığını, tasavvufun manevi 
tecrübe, mükaşefe yolunu izlediğini söyledi. Her iki tarafın da Kur’an ve 
sünnete, şeriata uyduktan sonra her insanın tasavvuf yolunu tutabilece-
ğini, Sufi olunabileceğini arkadaşımız belirtti. Fakat sonra bir örnek verdi. 
Her iki kişiden birinin Türkiye’de tasavvuf veya tarikat ehli olduğunu ve ya-
hut bir tarikat veya gruba bağlı olduğunu ifade etti. Sosyolojik açıdan bu-
nun tespiti çok zor. Bu konuyu tam manası ile bilmiyoruz ama görünürlük 
açısından böyle olabilir. Bir de bulunduğumuz yerdeki görünüm de bunu 
şekillendiriyor. Mesela Ankara ilahiyat Fakültesi Kampüsü’nün içerisinde 
olmuş olsaydı dini görünürlüğü bu şekilde olmazdı. Veyahut da komünistle-
rin olduğu bir yerde olmuş olsaydı, başörtülülerin görünürlüğü daha farklı 
bir pozisyon oluştururdu. Arkadaşımız tez çalışmasından hareketle bulun-
duğu ortam daha çok tarikat ve cemaatler olduğu için herkesin tarikat ve 
cemaatler ile ilişkisi olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Bir de tarikat 
meselesini özellikle tasavvuf ve tarikatın aynı meslek olduğunu, bir meslek 
olduğunu, meslek olması hasebiyle o mesleğin kurallarının olması gerek-
tiğini, dolayısıyla herkesin mesleğe uygun yapısının olmadığını; bir doktor, 
bir mühendis gibi tasavvuf mesleği içerisinde insanların uzman olması ge-
rektiğinden bahsetti. Dolayısıyla herkesin ehli tasavvuf olamayacağından, 
herkesin Sufi olamayacağından bahsetti ve profesyonel anlamda bu doğru 
olmuş olsa bile teknik anlamda doğru diyemeyiz. Çünkü bir şekilde İslam 
toplumlarında insanlardan bir gruba, bir tarikata, bir yapıya uğrayan oralar-
dan istifade edebilir. Hepsinin mutasavvıf olduğu ve hepsinin Sufi olduğu 
anlamına gelmez. Bu açıdan arkadaşımızı eleştirmiş oluyorum. Fıkıh ve ta-
savvufun İslam kültürünün iki ayrı parçası olduğunu ve birbirini tamamladı-
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ğını ifade etti. Fıkıh zahiri alanı düzenlerken tasavvuf ruhi anlamda bireyin 
iyi yönünü beslediğini ifade ederek, bu anlamda fıkıh ve tasavvufun birbirini 
tamamladığını, aslında birbirlerine ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi. Tabii 
bu problemlerin tespiti açısından büyük bir genelleme tam manası ile orta-
ya konulamaz ama başlıklar isimler üzerinden olduğu için tartışmaların da 
daha fazla nereye gideceğini kestirmesi de mümkün olmuyor. Dolayısıyla 
arkadaşımıza bir şey diyemiyoruz bu anlamda. Arkadaşımızın çatışma met-
ninde sunumunda savaş dedi. Savaşı çatışma olarak ifade ediyor. Burada 
çatışmadan kastı fıkhın tasavvufu kontrolünden dolayı tasavvufun ondan 
bigane kalıp şekli yapıya aykırı tutumlara girmesi. Fıkhında büsbütün ta-
savvuftan ayrılıp o deruni yönü ihmal etmesi şeklinde dile getirdi. Fıkıh ve 
Tasavvuf çatışmasını bunun içinde İmam Maliki fıkıh öğrenmeden tasavvuf 
yoluna girer. Sezonluk fasık olur. İkisini bir araya getiren ise hakikate erer 
ifadesi ile bağlamaya çalıştı. Fıkıh tasavvufu kontrol ederken tasavvuf da 
fıkhın deruni alandan tamamen bigâne kalmamasıyle şeklinde bağdaştır-
maya önerdi. Üzerine çalışabilecek bir sunum yaptı arkadaşımız.

Şerafettin Borazan arkadaşımız ise din sosyolojisi, fıkıh ilişkisi adı altın-
da bir tebliğ yaptı. Başlık tamamıyla sıkıntılı bir başlık maalesef. Çünkü iki 
ayrı alanı birleştirmek çok zor. Girişte arkadaşımızın başlık anlamda eleş-
tirisini yapmış oldum. En azından bir iki cümleyle değinebilirdi. Değinseydi 
bu şekilde bir karşılaştırma yapılamayacağına. Ama ilişki olduğu için bunu 
makul karşılayabiliriz. Genel anlamda İslam hukukunun usul açısından 
metotlarının toplumsal problemlere cevap verebilecek şekilde olduğu, din 
sosyolojisinin de toplumsal problemleri, toplumsal değişimi tespit de çok 
önemli olduğunu ve dolayısıyla bir ilişkinin bulunduğunu ifade etmiş oldu 
arkadaşımız. Ben de bu konuya katılıyorum ama alanlar birbirinden farklı, 
metotlar da birbirinden farklı. Fakat tam manası ile bigâne değiller. Çünkü 
problemlerin tespitinde din sosyolojisinden istifade edilmeli ki tam manası 
ile resim çizilmiş olsun. Eğer tespit edilmezse bizim koltuk sosyolojisi de-
diğimiz bir kavram var. Koltuk fırtınaya sebebiyet verir. Çünkü problemlerin 
yaşandığı yere gittiğimizde tespitler buradaki koltuklardan yaptığımız tespit-
lerle çok örtüşmüyor. Dolayısıyla fıkıh tespitleri önemlidir. Sosyoloji ve fıkıh 
toplumun resmini çekmiyor. Maalesef öyle bir kavram kullandı Şerafettin. 
Hayır resmini çiziyor. Resim aynen yansıtır olayı. Resmi çizen fakihin, sosyo-
loğun veya bu konudaki uzmanların kabiliyetine göre problemler yansıtılır. 
Dolayısıyla resmi çizenlerin donanımı ve birikimi problemlerin tespitinde 
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önemli oluyor. Başta verdiğim rakamlardan hareketle son olarak bir şey 
söylemek istiyorum. Mevcut yaşadığımız durumda, dönemdeki yaşadıkları-
mızın tespiti konusunda özellikle ülkemiz bazında çok yetersiz olduğumuz 
görülmekte. Mevcut durumumuz kurumsal değişme dini tutum ve davranış-
larımız, ilişkilerimiz tespit edildiğinde fıkıhla sosyolojinin de daha işlevsel 
hale geleceğini düşünmekteyim. Tebliğci arkadaşların hepsine teşekkür 
ediyorum ve tebrik ediyorum. Güzel hazırlık yapmışlar. Katılımcıların hepsi-
ni tebrik ediyor ve selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum
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Vaktin ehemmiyetinden dolayı biraz daha önceden başlamak durumun-
da kaldık. Sayın hocalarım, kıymetli misafirler ve değerli fakülte ve ilahiyat 
arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu sempozyumun 
hazırlanmasında emeği geçen başta muhterem Lütfi Doğan ve Eyüp Baş 
hocama şükranlarımızı sunuyorum. İki gündür devam eden bu sempozyu-
mun yedinci ve son oturumunu açıyorum. Vakit kaybetmeden hemen teb-
liğlere geçmek istiyorum. İlk tebliğci arkadaşımız Gönül Çevik. Kendisi Van 
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“FELSEFE - KELAM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İBN RÜŞD’ÜN DİYA-
LEKTİK ELEŞTİRİLERİ”

Gönül ÇEVİK

(Van Yüzüncüyıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet

İslam filozofu İbn Rüşd’ün (1126-1198) akli yöntemler ekseninde ve 
ilahiyat konularında kelamcıları yaptıkları savunmada cedel (dialectic) 
yöntemi takip ettiklerini ve açıklamalarını halka indirdikleri maksadıyla ke-
lamcıları tenkit etmiştir. Başvurulması gereken istidlal metodunun burhan 
(demonstration) olduğunu, avam ve havas ayrımın yapılması gerektiğini 
söyleyip, açıklamalarda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İbn Rüşd, burhan, cedel, kelam

IBNU RUSD’S DIALECTICS CRITICSMS AS PART OF THE RE-
LATIONSHIP OF PHILOSPHY AND THE THEOLOGY

Abstract

Theologians was criticized by İslamic Philosopher  Ibn Rushd in terms of 
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their using rational methods and theological issues. He also blamed them in 
context of their using dialectic methods to apology and explaining their tho-
ughts to ordinary people (avam). He is saying that the dedication methods to 
be applied is should be Burhan (second analytics) and also should be made 
distinction between ordinary people (avam) and intellectuals (havas).

Key words: Ibn Rushd, demonstration, dialectic , theology science

Giriş

Endülüslü İslam filozofu İbn Rüşd›ün,  gayesi kelamcıların temelde kullan-
dıkları cedel (dialectic) yöntemin gerçeği yansıtmadığı ve filozofların sürekli 
kullanmış oldukları burhan (demonstration) kavramını da kullanmakla bir-
likte eleştirilerini bu temelde açıklayıp yorumlamıştır. Bu temelde geliştirdiği 
eleştiriler; tevil, ıspat-ı vacip, hudus nübüvvet gibi kavramlar etrafında geliş-
miştir. Önem arz ettiği konu tevil olması bakımında bunu halka sundukları 
için kelamcıları tekfir etmekte, insanları akli yöntemi kullanmak bakımından 
da sınıflandırarak bunlar: burhan ehli, cedel ehli ve hitabet ehli olduğunu 
söyleyip kelamcıları yöntemde kullandıkları delillerin ne avam ne de havas 
için uygun olmadığını söylemektedir. Çalışmamız bu çerçeve kapsamında şe-
killenecek olup bununla birlikte  Gazzali’nin açıklamalarına da  değinilecektir.  

1. İbn Rüşd’ün Kelam  Yöntemine  Yaklaşımı

İbn Rüşd, bilginin elde edilmesinde kullanılan akli kıyasları Aristoteles sis-
temine bağlı kalarak üçe ayırır. Bunlar; burhan, cedel ve hatabi kıyaslardır.1 
Düşünürümüze göre zanna dayanan cedel (diyalektik) ve hatabet (retorik) 
yöntemi bilginin elde edilmesinde kullanılmaz. Bununla birlikte İbn Rüşd’ün 
öne sürdüğü tek, bilimsel ve kesinlik ifade eden istidlal (akıl yürütme) burhan-
dır.2 Cedel sanatı ise kendisine mahsus olan bir şeyi açıklamayı kast etmez.  
Onun için özel bir mevzu yoktur. Bu yüzden cedel sanatının kullandığı öncül-
ler suallerden oluşmuştur.3 Nitekim İbn Rüşd Gazzali’ye ve genel olarak ta 
Eş’ariliğe yöneltmiş olduğu eleştiriler onların kullandıkları metot bakımından 
olmuştur. Ona göre, metafizik konuları herkes tarafından anlaşılır olmadığı 
için bunu temellendiren öncülerin kesin ve kat’i olması gerekir. Oysa onların 

1. Halime Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2001,  s. 16.
2. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 16.
3. Yıldız, İbn Rüşd ‘ün Kelama Bakışı, s. 16.
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temellendirdikleri bilgiler sofistik bilgidir. Onlar ilintilerin sürekliliği, eşyanın 
birbirini etkilemesi, müsebbeler için zorunlu sebeplerin bulunması, cevhere 
(töz) ait suretler, ikinci sebepler gibi aklın zorunlu olarak kabul ettiği pek çok 
şeyi inkâr etmişlerdir.4 İbn Rüşd’ün kelam yöntemine yaklaşımını bu eksende 
olup, bu yöntemlerin ilmi sistematiği anlatılacaktır. 

Burhan, “berraklaştırmak, açığa çıkarmak, delil getirmek anlamındaki 
ber-he-ne kökünden türemiş olup, çoğunlukla bir şeyi ispatlamak, bir şey 
hakkında sağlam delil getirmek anlamlarında kullanılır.”5 Farabi bu kav-
ramla ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştur: “Burhani sözler, bilinmesi 
istenilen “matlup” hakkında kesin bilgi vermeye yarayan sözlerdir. Burhanla 
istenilen sonuç elde edilmeye çalışılır. Çünkü burhan bütün hallerinde ke-
sin bilgiyi ifade etmek için kullanılır. Bu kesin bilgi de aksi bulunması müm-
kün olmayan bilgidir. İnsanın bundan dönmesi mümkün değildir, bundan 
dönülebileceğini zannetmesi de mümkün değildir. Onun hakkında yanlış 
yaptığı şüphesine de düşmez, mugalâta onu bu düşünceden vazgeçirmez, 
bir yön ve sebepten dolayı ondan şüphe etmez ve tereddüde düşürmez.”6 
İslami kültür camiasında eserlerin tercümesiyle birlikte felsefi olan burhan 
yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. İlk İslam filozofu Kindî, hakikatin ancak 
burhan yöntemiyle bilinebileceği söyleyip karşı çıkanlara da bu yöntemi bil-
medikleri ve uygulamadıkları için kıt akıllılıkla itham eder7.

Cedel, Arapça “ce-de-le” kökünden türemiş olup sözlükte; bir fikri aşırı 
ölçüde ve kavga yaparcasına savunmak, sözü peşi peşine yetiştirmek, ipi 
veya muhatabı evirip çevirmek gibi anlamlara gelmektedir.8 Farabi’ye göre 
cedel yöntemi; tartışmalarda karşılıklı olarak iki tarafın, meşhur sözler ile 
kendisini savunması veya galip gelmesini sağlayan bir yöntemdir. Cedel 
yönteminin genel özelliği herkesin kabul ettiği meşhur sözlerin kullanılma-
sıdır.9 Farabi, cedelin amacı, insana bir şeyi derinliğe araştırma,  soruştur-
ma gücünü kazandırma, onun zihnini felsefenin temel prensiplerine ve te-
mel hedeflerine hazırlama ve hizmet etme olduğunu söylemiştir.10

4. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 17.
5. Ahmet Erkol İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi,  Fecr Yayınevi, Ankara, 2007, s. 75.
6. Farabi, İhsau’l-Ulum (İlimlerin Sayımı), çev. Ahmet Ateş, MEB, İstanbul, 1989, s. 76.
7. Kindi, Felsefi Risaleler, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul, 1994, s. 5.
8. Erkol, İbn Rüşd Kelam Eleştirisi, s. 79.
9. Farabi, İhsau’l-Ulum, s.76-77. 
10. İbrahim Emiroğlu, Ana Hatlarıyla Klasik Mantık, Elis Yayınları, Ankara, 2007, s. 242-243.
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2. İbn  Rüşd’ün  Kelamcılara  Yönelik  Te’vil Eleştirisi

“Te’vil” ale’den türetilmiş olup döndürmek anlamındadır.11  İbn Rüşd’e göre 
te’vil “Lafzı hakikat manasından mecaz manasına hamletmektir. Bu sırada 
Arap dilinin mecazlar konusundaki kaideleri ihlal edilmemelidir. Bu kaideler, 
bir şeyin benzeri ile yahut sebebi ile veya eki, yahut yakını yahut da mecaz tür-
lerin tarifinde zikredilen şeylerden biriyle isimlendirilmesi gibi esaslardır.” İbn 
Rüşd’ün te’vil düşücesi burhan ehlinin sahip olduğu bilgi ve meziyet üzerinedir. 
Gazzali’nin felsefeye yöneltiği tenkitleri cevaplandırırken savunma merkezine 
te’vili yerleştirmiş ve hassasiyetle dikkat kesilmiştir. Ku’an’ın zahir manasıyla 
amel edilmesi gerektiğini söyleyip, zorunlu olduğu durumlar haric te’vile baş-
vurulmaması, müstesna durumlarda ise bunun ancak burhan ehli kimseler 
tarafından yapılabileceğini söylemiştir. Kelami fırkalar içinde te’vili ilk kullanan 
Mu’tezile olmuştur. Mu’tezile akıl ile naklin zıtlaştığı yerde aklı seçip naklin te’vil 
edilmesi gerektiğini söylemişlerdir 12 Eh-Ii sünnet mütekelimler ise aklın ve nak-
lin ters düşmediği; ancak aklın yetmediği durumlarda nakil bunları açıklar. Akıl 
nakli güçlendiren, dinin hikmet ve hükümlerini güçlendiren araçtır.13 Her ne 
kadar aklın ve naklin çatışmadığını söyleseler de selefi tutumdan uzaklaşıp 
te’vil konusunda Mu’tezile takip etmişlerdir. 

Bu konudaki tavırlarını “Allah arşa istiva etti” (31/20) ayetindeki istiva 
da murad, o’nun kahrı galebesive yüceliğidir.”14 Ayetin de görmek mümkün-
dür. İbn Rüşd’e göre, bu kelami gruplar sadece birbirlerine  muhalefet et-
mekle kalmayıp, aynı zamanda tekfir edip delalete düşmekle itham ettiler.15 
“Nitekim Mu’tezile, bir çok ayet ve hadisi te’vil etmiş ve te’vilerini de hal-
ka açıklamışlardır .Mu’tezile kadar fazla te’vil yapmamışlarsa da Eş’ariler 
de aynı şekilde nassı te’vil etmiş ve te’vilerini halka indirmişlerdir. Bu ba-
kımda halkı düşmanlık, kin ve nefret içerisine sokmuşlar, dini paralayarak 
halkı paramparça edip fırkalara bölmüşlerdir. Bütün bunlara ek olarak da 
te’villerini ispat etmek için tuttukları yollarda da, ne halk kitleleri, ne de ha-
vas ile birlikte olmuşlardır. Cumhur ile de beraber olamamışlardır, çünkü bu 
te’vil yöntemleri çoğunluğun anlayabileceği yöntemlere göre kapalı ve grif-
tir. Havasa gelince onlarla da birlikte olamamışlardır. Çünkü düşünüldüğü 

11. Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 101.
12. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 14.
13. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 14.
14. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 14.
15. İbn Rüşd, Faslu’l –Makal s. 55’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 123.
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zaman bu te’villerin, burhan şartlarına göre eksik olduğu görülür. Burhanın 
şartlarını bilen birisi en basit bir düşüceyle de olsa bunu anlar.”16

 Gerek Mu’tezile ve gerekse Eş’ariler düşüncelerini destekleme babında 
ne avamın seviyesine inmiştir ne de havasın düzeyine çıkmışlardır. Düşünü-
rümüz Eş’arilerin dayandıkları bilgilerin çoğunun, sofistik olduğunu ve kitap-
larında belirletikleri prensiplere göre inanmayanları kafir saymışlardır. İbn 
Rüşd asıl kafirlerin ve sapıtanların Eş’arilerin olduğunu söylüyor.17 Gerek 
İslam dünyasında gerekse batının aydınlamasında önemli role sahip olan 
seçkin bir şahsiyetin böyle nakilleri yapmış son derece üzücü bir durumdur. 
İslam toplumunda fırkalaşmanın ve farklılaşmanın nedenini, te’vilin tabana 
indirilmesi ve her fırkanın tutuğu yolun doğru ve geçerli olduğunu söyledik-
lerini belirtir.18 Buna göre fırkalardan kimisi; öncelikli olan ilimdir (nazar) 
derken kimiside iman olduğunu söylüyor.  Düşünürümüz bu fırkaların davet 
yolunu tek gördüklerinde yanılgıya düşmüşlerdir. Oysa ki davet yolların yön-
temleri çok ve çeşitlidir. Fırkalar orta yolu bilmediklerinden dini gönderenin 
maksadını sapıtarak hem kendilerini hem de başkalarını saptırmışlardır.19  
Başta Eş’ariler olmak üzere  diğer kelami fırkaların davet yöntemini bilme-
diklerinde hem kendilerini hem de başkaları sapmasına neden olduklarını 
vurgulayan İbn Rüşd “hak” ve “ortayolun” sadece Ku’an’ın göstermiş olduğu 
yol olduğunu söylüyor. Kur’an üzerinde üzerinde düşünecek olursak, avam 
ve havasın eğitilmesi için yol önerdiğini zikreder: “Bu konu düşünüldüğün-
de görülür ki; halk kitlelerin eğitimi için Kur’an ‘da zikredilen yollardan daha 
değerli orta yollar bulunmaz. Kendiliğinden zahir olmayan biçimde Ku’an’ı 
te’vil yoluna giderek tahrif eden veya onda mevcut olmayan bu te’vili halk 
kitlelerine açıklayan kimse, onun hikmetini yok etmiş sayılır ve Kur’an’ın in-
san mutluluğunu sağlamak üzere planlanmış olan fonksiyonunu da iptal et-
miş olur.  Asr-ı saadettekiler ile onlardan sonar gelenlerin nassa yaklaşımla-
rı açıktır. Sahabe ve onları takip edenlere bakıldığında, mükemmel fazilete 
ve takvaya, nassı te’vil etmeden ulaştıkları görülmektedir. Onlardan te’vile 
gidenler de bunu açıkça belirtmeye gerek görmemişlerdir. Onlardan sonar 
gelenler ise, te’vili kullandıkları için ihtilafları çoğalmış, sevgileri yok olmuş 

16. İbn Rüşd, Faslu’l- Makal s. 55’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 123.
17.  İbn Rüşd, Faslu’l- Makal’ s. 56’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 124.
18. İbn Rüşd, Faslu’l- Makal s. 56’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 124.
19. İbn Rüşd, Faslu’l – Makal s. 56’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 124.
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ve parça parça olmuşlardır.”20 Ayrıca düşünürümüz te’vil için üç prensip 
belirlemektedir: “Birinci prensip dini söylem ile akli yöntemin muvafakat 
halindedir ve hakikatin bir ve aynı olduğu, din kaynaklı söylem ile felsefe 
kaynaklı söylem arasındaki ihtilafın presipleri göz önüne alıdığında dile ge-
tiriş ve açıklayış uslubuyla ilgilidir. İkinci prensip ise: Kur’an’ın bazı ayetlerin 
bazı ayetleri tefsir etmesidir. Zahir olarak bakıldığı zaman akla aykırı ve güç 
bir ayetin bakıldığı zaman aklın Kabul ettiği ve uygun manaya gelen başka 
bir ayette geçtiğini söyler. Şu açıklamayı yapar: “Dinde dile getirilmiş hiçbir 
şey yoktur ki burhanın vardığı sonuçlara aykırı olsun. Ancak böyle bir durum 
söz konusu olunca, nassın kendisi dikkatle incelenir ve bölümleri iyi bir 
şekilde gözden geçirilirse, onun lafızlarında te’vile kanıt olacak veya kanıta 
yakın düşecek şeyler bulunabilir.”21 Üçüncü prensip ise, Kesinlikle te’vilin 
caiz olmadığı konulardır. Bunlar: Allah’ı ve nübüvveti ikrar edip, ahiret günü-
ne inanmaktır. Bunun dışında kalan hususlar te’vil edilebilir. 

Bu noktadan hareketle inancı karmaşık hale getirdikleri için doğu filozof 
ve kelamcılara ağır tenkitlerde bulunmakta ve şunları söylemektedir. “Bir 
grup, filozofları ve hikmeti kötüledi, bir diğer grup da tamamen felsefenin 
önünü açamak için dini te’vile yöneldi. Bu tutumların ikisi de hatalıdır. Aksi-
ne dininin zahirinin aynen kabul edilmesi gerekir. Cumhura da dinle hikme-
tin cem edilebileceği sarahatle bildirilmemelidir. Bunu sarahatle bildirmek, 
hikmetin neticelerinin halka açıkça bildirilmesi anlamına gelir. Oysa halk 
felsefe ve burhana dair yeterli bir birikime sahip değildir. Bu nedenle hikme-
ti ehil olmayana açıklamak, ya dinin yahut da hikmetin iptalini gerektirir.”22 
Buraya kadar ağırlıklı olarak İbn Rüşd’ün kelama yönelttiği yöntem eleştiri-
sine yer verildi te’vili halka indirdikleri için buna sebep olan kelamcıları da 
sapıtıklarını ifade etmiştir.

3. İsbat-ı Vacip

İslam’da akli yöntemin temsilcisi olan Mu’tezile ekolünden önce, diğer 
konularda olduğu gibi, Allah’ın varlığının ispatı sorunun da problemlerin 
ortaya çıktığını söylemek pek mümkün değildir. İlk dönem fakih ve müte-
kellimler, Allah’ın varlığı konusunu Ku’an’da aramış ve nakli, akli yönteme 

20. İbn Rüşd, Faslu’l- Makal s. 56’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 125.
21. İbn Rüşd, Faslul’l- Makal s. 16’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 134.
22. İbn Rüşd, el-Keşf an Menahicu’l-Edille fi Akaidi’l-Mille s. 100’den naklen Erkol, İbn 
Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 139.
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tercih etmişlerdir. Allah’ın varlığına bir kanıt gerekli görmemişlerdir. Kısa 
bir süre sonra İslam coğrafyasının nüfuzunu artırmasıyla çeşitli düşünce 
ve görüşten topluluklarla karşılaşılmıştır. Bu topluluklar içerisinde dehriyye 
ve senevîye gibi Allah’ı inkâr eden topluluklar da mevcuttu. Daha sonra 
İslami inançları savunmayı kendine vazife bilen ve kendilerini “Ehl’ül-adl 
vet-tehvid” diye isimlendirilen,   Mu’tezile olarak bilinen bir mezhep ortaya 
çıkmıştı. Mu’tezile âlimleri,  diğer kelam konularda olduğu gibi isbat-ı va-
cibde de naklin yanında aklı merkeze almışlardır. Aklı merkeze almalarında 
ötürü Ehl-i sünnet kelamcıları tarafında eleştirilmişlerdir. 

4.  Hudus Eleştirisi

Hudus, sonradan meydana gelmek yok iken sonradan var olmak de-
mektir.23 İslam kelamcılarına göre kadim olan tek yüce varlık Allah’tır. Allah 
dışında her şey sonradan var edilmiştir. Kelamcılar bunun ispatı için hudus 
delili denilen bir yöntem ortaya koymuşlardır. Bu metodu Mu’tezile, Eş’ari 
ve Maturidi kelamcılar kullanmışlardır. Düşünürümüz filozofları ve bilhassa 
mütekellimleri âlemin yaratılmasındaki eleştirilerin hedef noktası yapar.24 
Âlemin kadimliğini savunan düşünürümüz, hudus delilini iki yönden eleş-
tirir. Bunlar: Âlemin hadisliği noktasında ortaya koydukları delilinin kesin 
öncüle dayanan burhani bir yöntem olmaması; onların savundukları gibi 
Allah’ı ispat etme metotlarının şeriatın öngördüğü gibi olmadığı halkın, hat-
ta “cedel sanatında tecrübeli olanların” bile anlamadıkları bir ispat şeklinin 
olmasıdır. İbn Rüşd, bir önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını burhani 
yönteme dayalı olup olmadığı belirlenmesiyle mümkün olur. İstidlal ola-
rak en mükemmel olan akli olan “burhan” olduğunu söylüyor. Kelamcıları 
Allah’ın varlığını ispatlama konusunda akıl yürütmelerinde hataya düştük-
lerini söyleyip,  iddia ettikleri gibi üç öncülden oluşan âlem hadistir; her 
hadisin bir muhdisi vardır, o halde hadis olan Allah’tır şeklindeki kıyasın 
burhani olmadığı bununla Allah’ın varlığı ispat edilemeyeceğini söyler. 

Müellifimiz, birinci öncülü ifade eden cevherlerin arazlardan hali olama-
yacağı görüşünü ele alır. Eş’ariler cevher sözü ile “kendilerine işaret edilen 
ve bizzat kaim olan cisimler”25 ise bu doğru bir görüştür. Fakat kelamcıların 
bundan anladıkları bu olmadığı onlar cevherler sözü ile bölünmeyen parçayı 

23. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, Dem Yayınları, Ankara, 2012, s. 143.
24. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 44.
25.  Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 44.
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(atomu) tarif etmişlerdir. Düşünürümüz, bu noktaya itirazlarını yoğunlaştırır 
ve eleştirisini şu şekilde sıralar. Zira böyle bir cevherin varlığı bizzat bilinmedi-
ği, ikincisi bu konuda kelamcıların birbirine muhalif fikre sahip olmaları ve zıt-
laşmaları sonuncusu ise kelamcıların delillerin hatabi olmasıdır.26 İbn Rüşd, 
kelamcıların cevher-i ferdin varlığını ispat etmek için kullandıkları delilin ha-
tabi olduğu söyler ve onu şu şekilde çürütmeye çalışır. “Onlar da, fiil ile onu 
karıncayı karşılaştırıp, filin karıncadan daha büyük olmasının sebebini,  oluş-
turan parçaların daha büyük olmasına bağlarlar. Bir cismi oluşturan parçaları 
dağıldığında o cisimde bölünür ve çözülür ve bu çözülme neticesinde o cismi 
oluşturan ilk ve başka bölünmeyen cevhere ulaşılır demişlerdir. Oysa onlar, 
benzerliklerinden dolayı munfasıl  (sayılar) muttasıl kemiyetleri (geometrik 
şekiller) birbirine karıştırmış ve fili ve karıncayı oluşturan parçaları sayılar gibi 
telakki edip onların çok ya da az olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hâlbuki onlar 
için daha büyük veya daha yüce ifadeleri kullanılır. Zira onları oluşturan par-
çalar sayılmaz. Onların bu görüşleri, eşyanın yalnızca sayılardan oluşmasını 
gerekli kılar. Bu ise geometri sanatın sayı ilmi olduğunu varsaymaktır.”27

Filozofumuza  göre cevher-i ferdin anlatımında kullanılan delilin cedel 
dahi değil tamamen hatabi öncüllerden oluştuğunu söylüyor. Bu Anlatım-
dan sonra İbn Rüşd kelamla ilgili düşüncesini bir kez daha tekrarlıyor ve 
diyor ki: “Görülüyor ki kelam ilmi Allah’a Teâlâ’yı bilme konusunda acz için-
dedir. Kelam ilmi Allah’a ait sağlam inancı insanlara ulaştırmada zayıftır, 
güçsüzdür, izah etmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle dini inanışlar konu-
sunda halk kelam ile muhatap kılınmamalıdır.”28 İbn Rüşd birinci öncülle 
ilgi izahtan sonra ikinci öncülü değerlendirmeye başlar. Ona göre Eş’ari 
kelamcıları bütün arazların hadis olduğunu söyleyen ifadenin şüpheli ve 
kapalıdır ve cisimlerin hudusunun kapalılığına benzediğini söylemektedir. 
Zira bazı cisimlerin muhdes olduğu bilinmekle birlikte bir kısım arazlar da 
muhdestir. Bunun içinde onlar, görünür âleme bakarak görünmeyen âlemin 
hadis olduğuna hükmetmektedirler. Bunun cisimler için yapılması gerekir. 
Arazların hadis oluşundan hareketle cisimler hakkında delil getirilemez. 
Cevher-i ferdi tanımak imkânsızdır. Diğer taraftan meselenin şahit oldu-
ğumuz âlemin hadis olduğunu söylemekle sınırlı tutulamayacağı, semavi 
cisimlerle de alakalı olduğu ve bunların görünen âleme bakarak idrak edil-

26. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 45.
27. Yıldız, İbn Rüşd ‘ün Kelama Bakışı, s. 45.
28. İbn Rüşd, Menahic s. 51’den naklen  Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 186.
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mesinin mümkün olmadığı çünkü ne bunların ne de arazların hadislikleri 
hissedilemez. Bu durumda yapılması gereken hareketlerini incelemektir.29 

İbn Rüşd, semavi cisimler hakkında bilgi elde etmeyi üstadı Aristo gibi 
hareketlerinden bilinebileceği söyler. Bunu “salikleri ve talibleri yakin ile 
Allah’ı bilme ve tanıma neticesine ulaştıran yol” olduğunu ifade eder.30  

İbn Rüşd’de,  semavi cisimlerin hareketlerine bakarak tanrı hakkında ya-
kin bilgi edilebileceği bu bakımında, müşahede âlemine bakarak görünme-
yen âlemle ilgili hüküm verilemeyeceği,  nitekim biz onların sadece hareket 
ettiklerini biliyoruz ve arazların hadis olduklarını bilemeyiz. Üçüncü öncülleri 
ise mütekellimlerin ittifakla cevherin arazlarda ayrı olmadıkları,  arazlar hadis 
olduğuna cevherlerinde araz olduğunu söylemişlerdir. Zira “hadislerden ayrıl-
mayan şeyde hadistir” demektedirler.  İbn Rüşd’e göre bu önerme iki şekilde 
anlaşılabilir. Birinci anlama göre, sonradan yaratılan varlıkların cinsinden ay-
rılamayan fakat tek tek birimlerinden ayrılabilen ki Eş’arilerin kabul ettikler 
bu,  ikinci anlama göre ise hadislerin cinsinde hali olmayan şey, işaret edilen 
şeye muhtaçtır.31 Düşünürümüz ikinci ifadeyi doğru bulur. İlk önemeyi bur-
hani olmayan bir temele oturtmakta ve kelamcıların âlemin hudusunu ispat 
için kullandıkları delilin görünür âleme ait bilgilerden elde ettikleri, cevherin 
arazlarının hadis olduklarını, cevherin bu arazlarda ayrılmaz olduğu kabul 
edip bunu bütün âlem için geçerli kabul etmişlerdir. İbn Rüşd’e göre âlem ay 
altı ve ay üstü olmak bakımında ikiye ayrılır, ay altı âleme ait hüküm vermek 
mümkün değildir ay üstü âlemi ise kavrayamadığımız için bu bilgi eksiktir ve 
bilgi hareketlerinde elde edilebilir bunların arazı da daireseldir ve arazların 
sonsuz şekilde gelmeleri mümkündür.  Nitekim kelamcıların iddia etmiş ol-
dukları gibi âlem cevher ve arazdan meydana gelmiş ve hadistir önermeleri 
hatabidir. Ve âlemde hudusu bir bütün olarak incelememişlerdir. 

İzmirli İsmail Hakkı’ya göre İbn Rüşd’ün mütekellimlere karşı mücade-
lesini kendisine ait bu yazıda görmek mümkün: “Oluş ya da yaratma bir ha-
reketten ibarettir. Hareket için bir konu (mevzu) gerekir. İşte bunun konusu 
bu tümel olumsallık, ilk maddedir. İlk madde (heyula-i ula) mutlak olumsal-
lıktan ibarettir. Onun hiçbir adı ve biçimi yoktur. Her niteliği kabul etmeye 
birbirine karşıt olan durumları almaya yeteneklidir. Her töz (cevher)maddesi 

29. İbn Rüşd, Menahic, s. 51’den naklen  Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi,s. 187.
30. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 46.
31. Yıldız, İbn Rüşd,Kelama Bakışı s. 47.
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ile eş deyişle olabilirlik gücüyle öncesizdir. Bir nesnenin mutlak yokluktan 
var olabileceği söylemek, kesinlikle sahip olmadığı bir duruma sahip oldu-
ğunu söylemektir. Madde oluşmamıştır, bozulmayı da kabul etmez. Oluşum 
zinciri geçmişte de gelecekte de sonsuzdur. Varlığa yetenekli olan her şey 
potansiyel olmaktan çıkıp varlık alanına geçecektir. Böyle kabul edilmedi-
ğinde evrende duraklama ortaya çıkar. Öncesizlik düzleminde olumsal ile 
olmuş arasında bir fark yoktur. Hareket sükûndan sükûn hareketten önce 
değildir. Hareket öncesizdir, süreklidir. Çünkü her hareketin nedeni önceki 
harekettedir. Zaman ancak hareket ile vardır, biz zamanı ancak kendimiz 
de gözlemlediğimiz durumların değişimleri ile ölçeriz. Evrenin hareketi du-
rursa zamanı ölçemeyiz. Hareket yalnız süre içinde bir başlangıç bir son 
buluştur. Böylece hareket olmadan birbirini izleyen hiçbir şey olmaz.”32 İbn 
Rüşd, yaratılışı kabul ediyor ifade biçiminde mütekellimlerden ayrılıyor.  Dü-
şünürümüz sürekli gerçekleşen bir oluştan bahsediyor bir defaya mahsus-
luğunu kabul etmiyor. Âlemin öncesizdir bir başı ve sonu yoktur bu anlamda 
evren sonradan olmalıdır. Âlem yaratıcı ve fail bir güce bağımlıdır.33 

5. Allah’ın Sıfatlarına Yaklaşımı

İslam düşüncesinde, O’nun varlığı, sıfatlarının konusu çözülmesi en zor ve 
en önemli meselelerinden biri olmuştur. Gerek felsefi sistemler ve gerekse se-
mavi dinlerin ilahiyatları bu oluşmadan ele alındığını söylemek mümkün. İslam 
düşünce sistematiğinde ilk tartışılan konu Allah’ın yaratma sıfatıdır. Kelam fır-
kaların oluşumuna zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Meselenin odak noktasını 
Tanrı’nın sıfatlarının neler olduğu ve bu sıfatların O’nun zatının aynısı mı oldu-
ğu yoksa zatından ayrımı olduğu soruları oluşturmuştur. “Sıfatiyye” mezhebi, 
Tanrı’nın bütün sıfatların onun zatından ayrı ve ezeli olduğunu söylemişlerdir. 
Buna karşı çıkanlar “Cehmiler”olmuş, Allah’ın sıfatlarını O’nun zatında saymış-
lardır. Mu’tezile’de aynı görüşü benimsemiştir.34 Mu’tezile âlimi Ebu Haşim’in 
teorisi olan “Ahval Teorisi” sırf zat ve sıfat tartışmalarını bertaraf etmek vasıf ve 
sıfat yerine “hal” terimi kullanmıştır. Ebu Haşim: Allah’ın sıfatları, O’nun halleri-
dir. Âlimin âlim olması onun zatı olması ötesinde bir haldir; yani zattaki âlimlik 
halidir. “Bu haller ne mevcuttur ne de değildir ve ne de ait oldukları varlık ol-

32. İzmirli İsmail Hakkı, İslam’da Felsefe Akımları, Hazırlayan N. Ahmet, Özalp Kitapevi, 
İstanbul, 1995,  s. 36.
33. Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 181.
34. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakış, s.62.
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madan bilinebilirler; bununla birlikte onlar varlıkları birbirinden ayıran şeydir.”35 
Bu sebeple, kendi başına var olmayan haller Allah’ın zatına eklenmiş sıfatlar 
sayılamayacağından “tehvid” ilkesi zedelenmemiş ve bağlı olduğu varlıktan ay-
rılmadıklarından dolayı ilahi sıfatlar reddedilmemiş olacaktır. “Diğer taraftan 
Allah’ın sıfatları insana benzeten Allah’ın iradesi bizim irademiz gibidir diye 
Basra Mu’tezilesi Allah’ın kelamı insanların harfleri ve sesleri cinsindedir diyen 
Kerramiye, Allah’ın bütün sıfatlarını insana benzeten Zurariyye, Allahın herhan-
gi bir fiili meydana gelmeden önce bilmediği söyleyen Rafıziye, gibi Kelam fır-
kaların düşünceleri bu yönde olmuştur.”36 Ehl-i Sünnet âlimlerine hepsine göre 
Allah’ın zatları ve sıfatları ezelidir; ancak sıfatlar O’nun zatıyla kaimdir. O’na 
sonradan bir sıfatın ilintileştirilmesi O’nu için bir eksikliktir. Bu yüzden zatı gibi 
sıfatları da ebedidir. O’nun zatı sıfatları birbirinin ne aynısı ne de gayrisidir. Böy-
le demekle kelamcılar, Allah’ın zatının ve sıfatlarının aynı olmaması bakımında, 
Allah’ın sıfatlardan mürekkep bir varlık olmadığı, gayrı olmaması bakımında ise 
Allah’ın sıfatlarının zatı gibi ezeli olduğu söylenmiştir.”37  

İbn Rüşd, bu konudaki görüşlerini Tehafut et-tehafut ve  Faslu’l –Makal 
adlı eserlerinde ifade etmiş ve Allah’ın sıfatlarını detaylı bir şekilde ele alır. Bil-
hassa yaratmayla doğrudan ilintili olan, ilim,  irade ve kudret sıfatını tafsilatlı 
değerlendirir. İnsan gücünün Allah’ın sıfatlarını anlamada yetersiz olduğunu 
söyler. Tafsilatlı bir şekilde sıfatlara değinmesi ise kendini bu konunun, ay-
dınlatılmasında sorumlu hissetmesidir. Eş’ari kelamcıların Allah’ın sıfatlarını 
açıklamada kullanmış oldukları delileri yanlış olduğunu belirtir. Zira kelam-
cılar bir yandan nasstan yana hareket ettikleri diğer taratan ise akli delilleri 
ileri sürerler. Fakat dinde ilgili ayrıntılı bir açıklama olmadığı gibi bir emir de 
yoktur. Onlar “kanıt ehli”38 olmadıklarından onlara düşen dinde olanla ha-
reket etmektir. Düşünürümüz bu konuya yaklaşımı diğer konularda olduğu 
gibi burhanı kıstas almıştır. Ayrıca,  düşünürümüz Eş’ari kelamcıların “hayat” 
sıfatı hakkındaki açıklamalarına katılır ve düşünürümüze göre bu sıfat görü-
nür âleme tam olarak zuhur eder. Kelamcıların bu noktada ileri sürdükleri 
“şahidden hareketle gaibe dair hüküm verme” bu sıfat için doğrudur.39 İbn 

35. Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, İklim Yayınları, İstanbul 1992, 
s. 56.
36. Vecihi Sönmez, Şevkani ve İtikadi Görüşleri, Yayınevi Yayınları, Ankara, 2012, s. 233.

37� S�nmez� �e��ani� S�nmez� �e��ani ve İti�adi G�rüşleri� s� 233�
38. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 65.
39. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı,  s. 66.
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Rüşd, zat ve sıfat ayrımını kabul etmez. Düşünürümüze göre zatı dolaysıyla 
var olan Allah yine zatı dolaysıyla yetkin ve kendi kendine yeterlidir. “Durum 
böyle olduğuna göre, bu varlıkta nitelik (sıfatlar)ve nitelendirilen (Tanrı)aynı 
şeydir ve kendisinde bulunan farklı bir takım sıfatlardan (ilim, irade ve kudret) 
çıktığı için, kendisine mal edilen fiiller de, bir ilişkinin sonucu olarak vardır.”40

6. Nübüvvete Yaklaşımı

Felsefe ile kelam arasında sürtüşmenin olduğu konulardan biri de nübüv-
vet meselesidir. Kelamcılar, nübüvvet konusunda oluşmuş iki sorunu incele-
yip, cevabını bulmaya çalışılar, bunların ilki peygamberliğin gerekli oluşu diğe-
ri ise peygamberlerin ispatı meselesidir. Mütekellimler peygamberliği gerekli 
görmeyen Berahime’ye peygamberin gerekliliğin ispatını yaparlar. Berahime, 
peygamberliğin gereksiz olduğu noktasında aklı delil ileri sürüyordu: “şayet 
resuller, akılla idrak olunan şeyi getiriyorlarsa bu durumda bir peygamber 
göndermenin bir faydası olmayacaktır. Çünkü getirilen şey akılla idrak olunur. 
Yok, şayet aklın idrak edemeyeceği şeyi getiriyorlarsa bu durumda da akla 
muhalif olan şey kabul edilmez.”41 Kelamcılar ise İnkâr edenlere şöyle cevap 
vermekteydiler: Şeriat,  aklın hükümlerine muhalif değildir ancak; akıl için 
çözülmesi zor olan durumlarda yol gösterici olur.42 Peygamberliğin ispatı ko-
nusunda da mucizenin gerekli olduğuna vurgu yaparlar, ayrıca peygamberliği 
reddeden Yahudi, Mecusilere peygamberin göstermiş olduğu mucizeler ör-
nek verilmiş ve Hz Muhammed’in en büyük mucizesinin Kur’an olduğu nok-
tasında ittifak etmişlerdir. Düşünürümüz peygamberliğin varlığı ve gerekliliği 
noktasında kelamcılarla mutabıktır.  Kelamcıların diğer konularda olduğu gibi 
nübüvvetin ispatı konusunda da kıyasu’l-ğaib ala’-şahid yöntemiyle açıkla-
maya çalıştıklarını söylemektedir.43 

Kelamcıların Brahmanlara peygamberliğin gerekliliği hususunda verdikle-
ri cevaplarının kıyas şeklinde olduğunu söyler.44 Kelamcıların konuyla ilgili şu 
açıklamalarına yer verir: “Elçi gönderme hususunun imkânı,  şahidde olduğu 
gibi gaipte de mevcuttur. Ayrıca şahidde zahir olan bir de şu husus vardır: Padi-

40. İbn Rüşd, Tehafüt et- Tehafüt, çev. Mehmet Dağ, Kemal Işık, O.M.Ü. Yayınları, Sam-
sun, 1986,  s. 179.
41. Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 109.
42. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 112.
43. İbn Rüşd, Menahic, s. 109’dan naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 258
44. Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 258.
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şahın huzurunda bulunan bir adam ayağa kalkarak, Ey Millet! Ben bu padişah 
tarafında size gönderilen bir elçiyim, derse ve onun üzerinde de elçi olduğuna 
dair padişahın bir takım alametleri bulunursa, bu elçinin davasında doğru ol-
duğu itiraf etmek gerekir. Kelamcılar, bu alamet peygamber elinde zuhur et-
mesidir demişlerdir.”45 İbn Rüşd, kelamcıların bu yorumlarının hem inandırıcı 
olduğu hem de halka hitap ettiğini ancak bazı aksaklıklar içerdiğini söylemek-
tedir. Kelamcıların peygamberliğin ispatı konusunda mucizeyi gerekli görmeleri 
onları eleştirmeye yönlendirmiştir. Kelamcılar,  peygamberliğin ispatını şu iki 
önermeye dayandırır: peygamberlik iddiasında bulunan kişinin elinde mucize 
çıkmıştır, mucize ortaya çıkarabilen herkes peygamberdir. İbn Rüşd,  bu öncül-
lerden “Bu zat peygamberdir” önermesinin çıktığını söyler. Müellifimiz, bu öner-
melerden yola çıkarak peygamberliğin ispat edilemeyeceğini, kanıtlamak için 
bu önermeleri sistematize eder. Birinci önerme için zira “mucize gözle görülse 
doğrudur” denilebilir fakat bu ispat için yeterli değildir. Çünkü insanların elinde 
meydana gelen ve hayale dayanmayan şaşırtıcı ve acayip olaylar vardır ki bun-
ların mucize olup olmadığı anlaşılmaz. İbn Rüşd, peygamberlere atfedilen mu-
cize ile sihirbazların ve yalancıların göstermiş olduğu mucize ve benzeri şeyler 
konusundaki açıklamaların yetersiz olduğunu söyler.46 “Mucize ortaya çıkaran 
herkes peygamberdir” bu öncülün doğruluğu peygamberliğin varlığını ve muci-
zeyi kabul etmekle mevcudiyet kazanır. Bunları kabul etmeyenlerin nazarında 
kabulleri mümkün değildir. Bu durumda “Elinde mucize zuhur eden birinin pey-
gamber olduğu nerden ve nasıl bilinecektir.” Düşünürümüz bu soruların cevabı 
nakille bilinemez. Çünkü bu esastan önce sem ve nakil sabit olmuş değildir. 
Sem’e ve nâkile dayanırsak bir şeyin bizzat kendisiyle doğrulanması nevinde 
bir iş olur.  Bu ise yanlış ve bozuktur.47 Peygamberliğin ispatı, “akıl ile de sa-
bit olur” şeklinde kelamcıların görüşlerini de yanlış bulan İbn Rüşd, kelamcılar 
“imkânı” “vücudun” anlamına hamletmiş, sonra da “kendisinde mucize zuhur 
eden herkes peygamberdir” öncülün doğru olduğuna kabul etmişler, fakat bu 
hüküm sarih değildir.48 Düşünürümüzün bu genel görüşleri mucizeyi tamamen 
inkâr etmediği, bunun sadece yakine ulaştırıcı bir deli olmadığını, dolayısıyla 
burhana dayanmadığını söylemektedir. Mucizeleri “berrani” (hissi) ve “müna-
sip” olarak ikiye ayırır, berrani mucizenin avama dönük olduğunu ve yakine 

45. İbn Rüşd, Menahic, s. 109’den naklen Erkol, İbn Rüşd Kelam Eleştirisi, s. 258.
46. Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 261.
47. İbn Rüşd, Menahic, s. 110’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 260.
48. İbn Rüşd, Menahic, s. 111’den naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 260.
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ulaştırmadığı, deli teşkil etmediğini diğer taraftan “münasip” diye tanımladığı 
mucizenin hem halka hem de avama dönük olduğunu, münasip mucize pey-
gamberliklerin kanıtı olan, emir ve yasaklar doğrultusunda yaptıkları erdemli 
amellerin delili olduğunu söylemektedir.49 İbn Rüşd diğer kelami konularda 
olduğu gibi nübüvvet bahsinde de Kur’an’a başvurmuştur. Kelamcılar tarafın-
da ileri sürülen mucizelerin, dini ve akli olarak temellendirilmesinin güçlüğüne 
vurgu yapmış. Aynı zamanda düşünürümüz dini düşüncelerin kanıtlanması ko-
nusunda kullanılan mütevatir haberi nübüvvetin kanıtlamasında kullanmakla 
felsefeci kişiliğinde ziyade fakihçi kişiliğini göstermektedir. Kendisine Allah ta-
rafın da vahiy gönderilen kişi peygamberdir. Beşeri ve fıtri özelikler dikkate alı-
nırsa bunun gerçekliğinde şüphe edilmez. Nasıl ki tıbbın fiili tedavi ise peygam-
berin kanıtı da vahiy olduğunu söylemiş bu esasa bağlı olarak düşünürümüz 
Ku’an’da pek çok ayet nübüvvetin varlığına işaret etmektedir. “Nuh’a ve ondan 
sonra gelen peygamberlere vah yettiğimiz, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a 
ve torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’a, Yunus’a, Harun’a, Süleyman’a, vahyyettiğimiz 
gibi Ey Muhammed, şüphesiz sana da vahyettik. Davud’a Zebur’u verdik. Gön-
derdiğimiz peygamberlerden bir kısmının kıssalarını daha evvel sana anlattık, 
bir kısmının kıssalarını hikâye etmedik. Allah Musa’ya hitaben konuşmuştu.”50 
“Deki ben peygamberlerin ilki değilim”51 Düşünürümüzün düşüncelerini aktar-
dıktan sonra, “Kendilerine vahiy gelen her peygamber, her zaman felsefi bilgiye 
de sahiptir. Her peygamber filozoftur. Buna karşılık her filozof peygamber değil-
dir.” söz konusu kabulü hatırlatmakta fayda vardır.52

7. Gazzali’ye Tenkitleri

İbn Rüşd’ün asıl mücadelesi Gazzali’yle olmuştur. Tabib vasfından ötürü 
te’vil yapan mütekkelimleri şifa dağıtan bir ilacın aslının bozulmasıyla zehir 
dağıtan ve hastalık yapan bir unsura dönüştüğünü,  söyleyip kelamcıları bu 
benzeteme üzerinde tenkit etmiştir. Te’vil yolunu ilk açan Hariciler, sonra 
Mu’tezile, sonra Eş’ariler daha sonra da Mutasavvıflar olduğunu söylemiş;  
ancak düşünürümüz, mezhepleri değil, Gazzali’yi hedef almaktadır. İslam 
dünyası da felsefe ve kelam Gazzali’ye kadar ayrı kulvarlarda varlığını devam 
ettirmiştir. “Gazzali felsefeyi tenkit etmek amacıyla iki yıl boyunca bu ilmi öğ-

49. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 115.
50. Nisa, 4/162-163
51. Ahkaf, 46/9
52. Hakkı, İslam da Felsefe Akımları, s. 318.
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renmeye çalıştı. Kendisinin ifadesiyle bu ilme vakıf olduktan sonra onların 
kullandığı silahla onları vurmaya çalıştı.”53 Özelikle Farabi ve İbn Sina eleşti-
rilerinin odak noktası olmuş ve onları on yedi meselede bid’atle, üç konuda 
ise küfürle suçlamıştır. Gazzali filozofları tenkit ve tekfir etmek için “Tehafut’ü-
Felasife” adlı eserini kaleme almış ve mantığı kabul etmesiyle felsefenin 
kelam ilmine girmesine neden oldu.54 Bunları kısaca ifade ettikten sonra 
düşünürümüz bazı noktalarda Gazzali’yi tenkit etmektedir. Gazzali’nin Fay-
salu’tefrika Beynel İslam ve’z-Zendika adlı eserine yaptığı değerlendirmede 
bu eserinde ağırlıklı olarak te’vili ele almakla birlikte te’vilde icma terk edilse 
bile kişinin küfre düşmediğini ifade ettiğini söyleyerek55 Gazzali’nin bu ifade-
si hem din hem de hikmet için Zaralı olduğunu söylemektedir. “Bu adamın 
(Gazzali’nin) yaptığı iş tahlil edilirse, bunu zatı itibariyle her ikisine de, yani 
dine de felsefeye de zararlı olduğu görülür. Onun yapmış olduğu işi felsefe 
ve dine olan zararı zati ve aslidir. Sağladığı yarar ise tali ve arızidir. Şöyle ki: 
Ehli olman kimseye hikmetten açıkça söz edildiğinde, zat ve esas itibariyle 
ya hikmetin iptal edilmesi veya didin iptal edilmesini icap ettirir. Hâlbuki bu 
hususta sadece arızi olarak ikisinin arasının telif edilmesi gerekir. Doğrusu 
ise halka hikmeti sarih bir şekilde anlatmamaktır. Fakat bu husus bir defa 
açıklanmış olduğuna göre bundan sonra da takip edilmesi gereken yöntem, 
haktan olan ve dini hikmete muhalif gören fırkanın “Din hikmete muhalif de-
ğildir” diye, aynı şekilde hikmete mensup olduğunu söyleyen ve hikmeti dine 
muhalif gören fırkanın da “Hikmetiyle muhalif değildir” diyebilmesidir.”56 

Sonuç

İslam düşünce tarihinde bilhassa Eş’ari kelamına yönelik metodik eleş-
tiri İbn Rüşd tarafından yapılmıştır. Bilgiyi tasdik bakımından insanları üçe 
ayıran İbn Rüşd, kimisini burhani, kimisini cedeli ve kimisini de hatabi sözler-
le tasdik ettiğini söyler. Zira filozoflar bilinmeyenden bilineni çıkarırlar, kesin 
bilgiye sahip kişiler olarak nitelendirir, İbn Rüşd bu tabakanın altında olan ve 
hatabet ehli olan kelamcıları eleştirir ve cedel yöntemiyle hareket ettiklerini 
söyler. Ancak bu metodun, kesinlik ifade etmediğinden Alla ile alem ilişkisi 
gibi metafizik konularda başvurulması doğru değildir. Kelamcılar, bu meto-

53. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı s. 2.
54. Yıldız, İbn Rüşd’ün Kelama Bakışı, s. 3.
55. Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 256.
56. İbn Rüşd, Menahic s. 89’dan naklen Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, s. 257.
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du kullanarak, halkın sapmasına fitne ve kargaşaya sebep olmuşlardır. İbn 
Rüşd, meselelerin çüzümünde kullandıkları öncülleri tek tek ele alır ve bunla-
rın cedeli demeyi bırak hatabi düzeyde dahi olmadığını söyler.

    Müellifimiz, meselelerin çözüm noktasına kavuşturulmasında başvur-
dukları “şahidin hükmünü gaibe ilhak etme” metodunu da kusurlu bulur.  
İbn Rüşd özellikle Eş’ari kelamını hedef almasının en öenmli sebebi hiç 
şüphesiz Eş’ari kelamının en öenmli mümessili olan Gazzali’nin filozoflara 
çok ağır tenkitlerde bulunmasıdır. İbn Rüşd te’vil başta olmak üzere ke-
lamın diğer problemlerini ele alır. Onları dini ve akli eleştiri süzgecinden 
geçirir. Düşünürümüz kendi sistemi içinde tutarlı olmakla birlikte susması 
gereken yerde susmuş, çözümü nakile bırakmıştır, vahye dayanan nasslar 
dışında her şeyi aklın mihengine vurmuştur.
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Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

ÖZET

Kelam ya da inanç esasları bir dinin en önemli boyutu olduğu kadar, bir 
toplum içinde önemli bir anlam ifade eder. Kelam ilmi kadar, söz konusu 
ilmin doğru anlaşılması da önem arz eder. Kelamın doğru anlaşılması ise 
kelami bazı konu ve kavramların ortaya çıkışı ve seyrinde belirleyici olan tari-
hi arka planın sağlıklı bir şekilde bilinmesiyle mümkün olabilir. Tebliğimizde 
aşağıdaki tespitler yapılmaktadır: İslam kelamı ortaya çıktığı ve şekillendiği 
tarihi bağlamdan bağımsız olarak ele alınamaz. Çünkü kelami kavram ve ko-
nuların çoğu, belli bir dönemin kültürel ve siyasal şartların izini taşır. Örneğin 
Emeviler döneminde yoğun olarak gündeme gelen cebri düşünce, mutezile 
ekolü, bu ekolün temel ilkeleri, bir ara formül olarak gündeme gelen ve kıs-
men etkili olmuş mürci düşünce ; Abbasiler döneminde önemli tartışma ve 
çekişmelere neden olan mihnenin gündeme gelmesi gibi konular,  kavramlar 
ve ekoller,  içinde çıktıkları ve büyük oranda rengini aldıkları dönemin tarihi 
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gelişmeleriyle bağlantılıdır. Kelamın ilgili konuları tarihi bağlamlarıyla bütün-
cül bir yaklaşımla ele alınmazsa, sözü edilen konu kavramları doğru anlamak 
oldukça zordur. Bu açıdan İslam tarihi ilmi, kelamın doğru bir şekilde araştı-
rılması, yazılması ve sağlıklı yorumlanması için önemli imkanlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: islam tarihi, kelam, kader, mutezile ,cebriye, mihne

WORD ‘IN HISTORY AVAILABLE ON THE RIGHT UNDERSTAN-
DING ISLAM IN

 Abstract

Kalam or principles of faith as the most important aspect of a religion, 
represents a significant meaning in a society. Kalam up, it is important that 
the correct understanding of the science in question. Kalam is correct the-
ological understanding of some issues and the concept of emergence and 
determining the course of history with unknown background may be possible 
in a healthy way. Notification has been carried out with the following points: 
that can not be addressed independently of the context and the history of Is-
lamic theological shaped occur. Because many of the issues and theological 
concepts, moves allowed a certain period of cultural and political conditions. 
For example Umayyads idea forced on the agenda as intense, Mutezile scho-
ol, the basic principles of this school, came up as an intermediate formula, 
and partially effective mürcidüşün end; In this period, important debates and 
issues such as the agenda is persecution the cause contention, concepts 
and schools, they come in and it is linked to a large extent in the period of 
historical development that takes its color. Kalam is not dealt with in a holis-
tic manner with historical context related issues, said the subject concepts 
correctly understand quite .In terms of Islamic history, science, investigating 
the kalam correctly, writing offers significant opportunities for interpretation.

Keywords: Islamic history, theology, destiny, mutezile, Cebra, mihna

GİRİŞ

Allah’ın mesajının doğru bir şekilde kavranması, anlaşılması, yorumlan-
ması ve uygulanmasında islami ilimlerin hepsinin belirli ve önemli bir yeri 
olduğu görülmektedir.1Bu noktada Kelâm ilmi de önemli bir yer teşkil et-
mektedir. Kelam ilmini şu şekilde tanımlayabiliriz:”İslâm dininin inanca ve 

1. Ahmet Ekşi, İmam Hatip Lisesi Ders Kitabı, (Ankara: Meb Devlet Kitapları, 2010), s:18
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davranışlara dair ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve aklî yöntemlerle 
temellendirip destekleyen bir ilim”dir.2 Kelam İlmine baktığımızda konusunu 
Allahın varlığı ve birliği; amacını ise inanç meseleleri oluşturduğu görülmek-
tedir. Yönteminde ise; hem vahyi hem de aklı esas alır. Bu nedenle kelam 
ilminin, İslami ilimlerin temelini teşkil ettiğini söylemek mümkündür.3 Çünkü 
itikat insanın ve toplumun dini inanışlarının temel taşlarını oluşturmaktadır.

İtikadi konularla ilgilenen kelâm ilminin, gayesinde başarılı olabilmesi 
için; insan algısını ve toplumsal algıyı, sosyal olayları ve onları etkileyen 
örüntü ve dinamikleri dikkate alması, bu incelikleri anlaması ve anlam-
landırması, onlardan yararlanması bir zarurettir. Kelamın doğuşunu, onun 
teşekkülünü doğru anlamak ve anlamlandırmak geleceğe de bu noktada 
ışık tutabilmek ancak İslam Tarihi’ni de derinlemesine bilmek ve bu iki ilim 
arasındaki sıkı bağı dikkate alarak değerlendirmek gerektiği kanaatindeyiz. 
Çünkü her ilmi disiplinin teşekkül süreci ile o dönemde yaşanan olaylar 
arasında sıkı  bir  ilişki olduğu bilinen bir  gerçektir.

Kelam ilmi ile İslam tarihi ilmi arasındaki bağın daha doğru anlaşılabil-
mesi için tarihi süreç içerisinde meydana gelen olayları ve fırkaları incele-
mek gerekmektedir. Çalışmamızda tarihi süreç içerisinde zuhur eden olay-
ların ve teşekkül eden grupların  hepsine teker teker değinmemiz mümkün 
olmadığından konumuzu, hariciyye, mürcie, cebriyye ve mutezile fırkaları 
çerçevesinde inceleyerek konuyu daha anlaşılır kılmak için birkaç başlık 
altında özetleyerek açıklayacağız.

1. Kelami Problemlerle Ortaya Çıkan Fırkalar ve O Dönemde Gerçekle-
şen Tarihi Olaylar:

Hz Peygamber’in vefatından sonra hilafeti üstlenen Hz Ebubekir ve Hz 
Ömer döneminde genel olarak Müslümanlar arasında sükûnet hakim olmuş-
tur. Hz Osman’ın hilafete geçmesinden 6 yıl sonra siyasi sorunlar kargaşa ve 
kaosa neden olmuştur. Bu kargaşalarda toplumun ileri gelenlerinin uyarılarını 
dikkate almayan Hz Osman şehit edilmiştir.4 Halife Hz Osman’ın şehit edilme-
si ve ardından yaşanan olaylar Müslüman toplumu iç karışıklığa ve görüş ay-
rılıklarına ve neticede hizipleşmeye kadar götürmüştür. Hz. Ali, iç karışıklığın 

2. Metin Özdemir, Yayınlanmamış Ders Notu, Ankara (2016)
3. Ahmet Ekşi, Ders Kitabı, s:18
4. Mevlüt Özler, ‘Kelam Tarihi’, Şaban Ali Düzgün(ed.), Kelam Tarihi, (Ankara:Grafiker 
Yayınları 2013)içinde, s:32 
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hakim olduğu, toplum düzeninin bozulduğu, ümmet’in birliğinin parçalanma 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bir ortamda devlet başkanı oldu. Yani Hz 
Ali halife olduğunda kendini iç karışıklıklar içerisinde bulmuştur.5

Hz Osman’ın öldürülme nedeni ve olayların sorumlularının bu dönem-
de bulunmasının istenmesi, iç savaş denilen ve binlerce insanın ölümüne 
neden olan Cemel ve Sıffın savaşlarının yaşanmasına,  sebep olmuştur.6 
Müslüman toplumunda gerçekleşen bu olaylar siyasi içeriklidir. Bu siyasi 
yapı kısa zamanda çökmüştür.7

Hz Ali Dönemi’nde Yaşanan Diğer Önemli Olaylar İse Şunlardır:

Sıffın Savaşı’ndan sonra Hz. Ali’nin ordusunda olan bir grup Muaviye’nin 
ordusunun mızraklarının ucuna Kur’an ayetlerini takması üzerine, savaş-
maktan vazgeçtiler. Hz. Ali bunun bir savaş hilesi olduğunu söylemesine 
rağmen o grup buna inanmadı. Her iki ordu ya hakem seçilmesi istendi. Hz. 
Ali bunu istememesine rağmen o grup Hz. Ali’yi tahkime zorlamıştır. Tahkim 
Olayı’nın olması, ordunun bölünme ve parçalanmasına yol açmıştır.

 Hz. Ali’yi tahkime zorlayan bu grup  -ki büyük çoğunluğu bedevi araplar ve 
Medine’yi işgal eden kişilerden meydana gelen askerler- daha sonra tahkime 
razı olması sebebiyle kafir olduğunu iddia ettikleri halife Hz. Ali’nin ordusun-
dan ayrıldılar. Hurkus b. Zübeyr’in başkanlığında Hare’de müstakil bir hükümet 
kurdular. Siyasi tavırları ve dini görüşleri sebebiyle İslam’dan ve müslüman top-
lumdan ayrılmış oldukları ifade edilen bu kimselere “Hariciler” denildi.8

Yaşanan bu olaylar Müslümanın Müslümanı öldürmesine sebep oldu-
ğundan ilk tartışılan kelami problem ‘büyük günah işleyenin durumu’ ol-
muştur.9 Bu tartışmalar etrafında hariciyye, mürcie, cebriyye, kaderiyye, 
mutezile gibi fırkalar oluşmuştur.

1.a) Hariciyye ve Mürcie

Hariciyye dinî ve siyasî konularda aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan 
ve İslam’ın ilk asrında ortaya çıkmış siyasî bir fırkadır. Bu fırkanın ilk temsil-

5.Sabri Hizmetli,’Genel Olarak Raşid Halifeler Dönemi Olayları: Sonuçları ve Etkileri’, 
Ankara Üniversitesi Dergiler, 19: 1, (1999), s:50-51
6.Düzgün, Kelam T. , s:32
7. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, (Ankara: Otto Yayınları 2015),s:210
8. Hizmetli, Halifeler Dönemi, s:52
9. Düzgün, Kelam T. , s:33
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cileri, Hz. Osman’ın şehit edilmesi sonrasında, önce Hz. Ali’yi desteklediler 
ve Muaviye’ye karşı onun tarafında savaştılar. Ancak bu kişiler, tahkim ha-
disesi ile birlikte gelişen olaylar neticesinde görüş değiştirerek bu olaya ka-
tılan veya onaylayanların hepsini tekfir ettiler. Başlangıçta tamamen siyasî 
amaçlarla vuku bulan bu hareket kısa bir zaman sonra kendilerini haklı 
göstermek ve taraftar toplayabilmek için başta “Allah’tan başka hüküm 
verecek yoktur/ Hüküm Allah’ındır” gibi ayetleri veya ayetlerden alınma ifa-
deleri sloganlaştırarak bunları kendi çıkarlarını destekleyen bir araç olarak 
kullanmaya başladılar. Hariciyye, İslam düşüncesi tarihinde ortaya çıkan ilk 
siyasî-dinî fırka olarak tarihteki yerini almıştır.10

  Haricileri Cemel Sıffın Savaşları’nın yaşandığı bunalımlı bir dö-
nemde, bedevi olan ve Müslüman olduktan sonra sosyal değişime geçen  
bir topluluk olduğunu ve onların olayları derinlemesine düşünemediklerini 
bilmek ona göre değerlendirmek gerekir. Onlar tahkim olayından sonra tek-
firci bir anlayış benimsemişlerdir.11  Hariciler büyük günah işleyenin kafir 
olacağını, yerlerinin cehennem olacağını kabul etmiş ve fikirlerini bu doğ-
rultuda sistemleştirmişlerdir.12

Devlet geleneğine sahip olmayan, medeni hayata alışamayan harici zihni-
yet karşısında devlet geleneği olan istikrarlı medeni bir hayatı savunan ılımlı 
ve uzlaşmacı bir zihniyetin doğması kaçınılmazdı. Haricilerin fikir ve icraatları 
kendilerine karşıt bir grubun çıkmasını gerekli kılmıştır. Genelde Arap olma-
yan –mevali- müslümanların temsil ettiği bu zihniyetin adı Mürcie olmuştur.13

 Mürcie,  belirli bir imam veya otorite etrafında kurulmuş bir fırka olma-
yıp İslam Dünyası’nda meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmelere paralel 
hareket etmeyi ve siyasi mücadelelerden birinin yanında yer almak yerine 
tarafsız olmayı yeğlemiştir.14

Mürcie Hariciler’in aksine Hz. Ali ve Osman hakkında verilecek hükmü 

10.Halil İbrahimBulut,‘Dini Şiddetin Fikri Arka Planı Olarak Haricilik ve Günümüze Yan-
sımaları’, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Usûl,1:11, (2009),s:41
11. Halil İbrahim Bulut, İslam Mezhepleri Tarihi, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları,2015), 
s:139-140
12. Düzgün, Kelam T. , s:33
13. Sönmez Kutlu, ’Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı Ve İslâm Düşüncesine 
Katkıları’, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi,1, (2002) , s:173
14.İlyas Çelebi, ’İlk Kelam Tartışmaları ve İnanç Grupları’, Şaban Ali Düzgün(ed.), Ke-
lam Tarihi , (Ankara: Grafiker Yayınları 2013) içinde, s:58
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ve savaşlarda ölenlerin ve öldürenlerin hükmünü Allah’a bırakarak onların 
iman ve küfürlerine şahitlik edilmemesi gerektiğini ve büyük günah işleye-
nin durumunun ahirete havale edilmesi gerektiğini savunmuşlardır.15

Mürci’ye göre amel çerçevesinde değerlendirilen dünyevi konular iman-
dan bir cüz olmadıkları ve kişinin said veya şaki olmasında etkileri bulun-
madığı için dünya nizamı, onun maslahat ve menfaatleriyle sınırlı bir önem 
ve gerekliliğe sahiptirler.16 ‘Sistematik bir mezhepten daha çok belli konu-
larda görüş ve tavırlar oluşturan bir akım şeklinde gözüken Mürcie bu tavır 
ve yaklaşımı ile geniş çevreleri etkilemiştir’.17

1.b) Emevilerle Gelen Cebri Düşünce ve Bunun Yankıları

  Hz Ali, ordusundan ayrılarak bir cephe oluşturan Hariciler karşısında 
askeri kuvvet kullanmaktan çekinmedi. Nehrevan ve Nuheyla savaşlarıyla 
onları yenilgiye uğrattı. Fakat savaştan kaçarak kurtulan Hariciler, Hz Ali’ye 
bir suikast planlayarak onu M.660 yılında öldürdüler. Kufeliler, onun yerine 
Hz Hasan’ı halife seçmişti. Hz Ali’nin şehit edilmesi Muaviye’nin yönetimi 
ele geçirme planlarını gerçekleştirmesini kolaylaştırdı.18

Hz. Hasan halife olunca Muaviye harekete geçerek Kufe üzerine yürüdü. 
Bunu öğrenen Hz. Hasan Hucr bin Adi’yi valilerine göndererek ordusuna 
asker toplamasını istedi. Mescidde toplantı yapan Hz. Hasan ordusunun 
Nuhayle’de toplanmasını istedi. Fakat halktan beklediği desteği göreme-
di. Adi bin Hatem başta olmak üzere Kufe’nin ileri gelenleri Kufelilerini bu 
tutumlarını tenkit etti. Sonuç olarak, Hz. Hasan ordusunu zorlukla toparla-
yabildi. Ubeydullah b. Abbas’ı ordunun başına komutan olarak atadı. Fakat 
Muaviye onu maddiyatla kendi safına çekti. Komutanın karşı safa geçme-
si askerlerin maneviyatını olumsuz etkiledi ve ayaklanarak Hz. Hasan’ın 
çadırına kadar girmesine sebep oldu. Kufelilere güvenemeyen Hz. Hasan 
toplumun kargaşaya gitmesini önlemek, kendisini ve yakınlarını güvenceye 
almak için Muaviye’ye barış teklifinde bulundu.19 Bu teklifi kabul eden Mu-

15. Kutlu, Mürcie, s:177-178
16. Çelebi, İnanç Grupları, s:58
17.Çelebi, İnanç Grupları, s:58
18.Akbulut, Sahabe Dönemi, s:231
19.Adnan Demircan, ‘Hz Hasan ve Halifeliği Muaviye’ye Devri’, Eyüp Baş(ed.), İslam 
Tarihi, (Ankara: Grafiker Yayınları 2013) içinde, s:318-319
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aviye H.41- M. 661’de Emevi Devleti’ni kurdu.20

Emevi yönetimindeki kişiler siyasetlerindeki gayri meşruluğa meşruiyet 
kazandırmak için dini duyguları ve fikirleri kullanmışlardır. Hadis ilminin bu 
dönemde tedvin edilmemiş olması iktidar lehine hadis uydurmalarına se-
bep olmuş ve yönetimin meşruiyetini ispatlamak adına kullanılmıştır. Bu 
durum hadis külliyatına damgasını vurmuştur. Muaviye kendi yönetiminin 
Allah’ın bir taktiri olduğu düşüncesini toplumun zihnine yerleştirerek konu-
munu sağlamlaştırmayı amaç edinmiştir. Muaviye’den sonra başa geçenler 
de aynı zihniyeti benimseyerek verilen görevin Allah tarafından verildiğini, 
bu yüzden kendilerine isyan edilmemesi gerektiğini savunmuşlardır.21Emevi 
yöneticileri, kendilerine karşı itaasizlik edilmesi korkusu ile yaptıkları icra-
atlarını ve topluma yaptıkları ayrımcılıklarını ilahi taktir olduğunu belirterek 
cebri düşünceyi destek vermişlerdir.22

Cebri düşünce, iktidara muhalif olan çevrelerde tepki doğurmuştur. 
Yöneticilerin her şeyi Allah’ın takdirine bağlamasına ilk eleştiri Mabed el 
Cüheni’den gelmiştir.  O yapılan yanlış icraatların ve insanların sergilediği 
yanlış davranışların insan iradesiyle gerçekleştiği iddiasını ortaya atmıştır. 
Rivayete göre Ma‘bed,  Hasan-ı Basrî’nin meclisine gitmiş, yöneticilerin 
müslümanların kanını döktüklerini, mallarını aldıklarını, sonra da olayların 
Allah’ın kaderi çerçevesinde cereyan ettiğini söylediklerini bildirmiş, Hasan-ı 
Basrî bu görüşü reddederek, “Allah’ın düşmanları yalan söyledi” demiştir. 
Emevî idaresini sorgulayıcı fikirleri ile tanınan Ebû Zer el-Gıfârî’den etkile-
nen Ma‘bed, kelami problemlerden biri olan kadere dair bilgileri Hristiyan 
asıllı Sûsen’den veya Yunus el-Esvari’ den aldığı ve bunu siyasî muhalefe-
tiyle birleştirerek Basra ve Şam’da yaymaya çalıştığı iddia edilmektedir.23 
Fakat burada dikkat edilecek husus kader meselesini, doğrudan Ma’bed 
el-Cühenî ismiyle başlatmanın mümkün olmayacağıdır.

Böyle bir yaklaşım, hem tarihi olgulara ters düşmekte hem de tarihin ge-
lişim mantığıyla çelişki arz etmektedir. Tarihsel seyir, herhangi bir fikrin veya 
ideolojik tavrın, hiçbir arka plan gözetilmeden sadece belirli zaman ve şa-
hıslara indirgenmesini doğrulamamaktadır. Dolayısıyla kader meselesinin, 

20. Akbulut, Sahabe Dönemi, s:232
21. Akbulut, Sahabe Dönemi, s:233
22. Bulut, Mezhep, s:119
23. İlyas Üzüm, ‘Kaderiyye’, İslam Ansiklopedisi, c: 24,s: 6
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bu tarihsel sürecin dışında, kendine özgü şartlara bağlı olarak geliştiğini 
söylemek doğru değildir. Nitekim o, görünürde dinî bir tutumla ilgili olmakla 
birlikte, özellikle özünde siyasî bir tavırla ilgilidir.24

 Kaderi meselelerin tartışıldığı bu dönem aynı fikir etrafında toplanan 
insanların Kaderiyye fırkasını meydana getirmesine sebep olmuştur.

Kaderiyye düşüncesi insan iradesinin hür olduğu ve fiillerini insanın 
kendi eliyle gerçekleştiğini savunmuştur ve bu fikir etrafında diğer düşün-
celerini oluşturmuşlardır. Her ne kadar bu fikir zaman içerisinde etkisini 
kaybetmiş olsa da mutezile kaderiyenin görüşlerinin bir kısmını benimse-
mekle birlikte kaderiyeden daha ılımlı bir yol izlemiştir.25

1.c) Büyük Günah Meselesi’nin Sonucunda Oluşan Mutezile

Büyük günah işleyenin durumu hususundaki fikri düşünce günden güne 
gelişti. Bu konu çevresinde mescitlerde münazaralar gerçekleştirildi. Bu 
mescidlerin en meşhurlarından biri Basra da bulunan Hasan Basri’nin ilim 
halkası oluşturmaktaydı. Bu halka içerinde  yer alan Vasıl bin Ata yeni ve 
değişik bir fikir sundu ve bu halkadan şu görüşüyle ayrıldı:“Kebireyi işleyen 
ne mü’min , ne de kafirdir, ancak iman ile küfür arasında üçüncü bir ma-
kam bulunmaktadır’ .Vasıl’ın bu anlayışı Mutezile’nin “el-MenzileBeyne’l-
Menzileteyn” nazariyesini ortaya çıkarmış oldu.26

  Mutezili alimler kaderiyyenin kader ve insan fiilleri konusundaki düşün-
celerini sistemleştirerek Allah Teala’nın adaletinin bir gereği olarak insanın 
fiillerinin yaratıcısı olduğunu belirtmişlerdir . Ancak bu şekilde insan hür ve 
fiillerinden sorumlu olabilir demişlerdir. Bu yaratmanın da Allah’ın doğuş-
tan insana verdiği hadis bir yaratmayla olduğunu ileri sürmüşlerdir. Allah 
için, kişiyi aciz olarak yaratıp, sonra günahlarından sorumlu tutmayı ve onu 
cehenneme sokmayı adaletsizlik olarak görmüşlerdir.27

c.1) Farklı Kültürlerin Etkisiyle Oluşan Mutezili Düşünceler

İslamiyet Arap yarımadasında doğarak hızla gelişti. İslam’ın yayılması için 

24. Metin Özdemir, Yayınlanmamış Ders Notu, Ankara (2016)
25. Çelebi, İnanç Grupları, s:56-57
26. Cemil Paslı, ‘Mutezile Fırkası’, (YayınlanmışYüksek Lisans Tezi,  Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2000), s:23 
27. Veysel Kasar, ‘Doğuş Sürecinde Kelam Problemleri’, Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergi-
si,13,( 2004), s:136
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farklı coğrafyalarda fetihlerle, Suriye, Irak, Mısır, İran gibi büyük devletler İslam 
Devleti’nin bir eyaleti haline geldi. Daha sonraları hudutları, doğuda Mavera-
ünnehir, batıda Kuzey Afrika ve hatta İspanya’ya kadar uzandı. İslam’ı hiç tanı-
mayan yabancı din ve kültürlere sahip olan insanlar İslam topluluğuna katıldı. 
Bu ortamda, Hıristiyanlık ve Yahudilikgibi kitapları tahrif edilmiş ilahi dinler bir 
yanda, öte yandan Mecusilik, Sabilik, Zerdüştlük gibi ilahi kaynaklı olmayan 
dinler ve bununla birlikte pek çok batıl inanç İslam topraklarına dahil olmuş 
ve Müslümanları çepeçevre kuşatmış durumdaydı. Doğal olarak müslümanlar 
bu yabancı din ve kültürlerle kaynaşmaya ve onlardan etkilenmeye başlamış-
lardı. Böylece onların bazı inançları da İslamiyet’e sızmaya ve Müslümanların 
inaçlarını ve düşünce yapılarını etkilemeye başlamıştı. Farklı din ve kültürlerin 
İslam topluluğu üzerindeki etkisi değişik biçimlerde gerçekleşmiştir. Bazıları 
kendi dinlerini terk ederek İslam’ı kabul edip Müslüman olmalarına rağmen 
eski inançlarından ve kültürel kodlarından kurtulamamışlardır. Çünkü bir in-
sanın eski inancını bir anda terk etmesi kolay değildir. İşte bu sosyolojik ve 
psikolojik gerçekten dolayı bu yeni Müslümanlar, bilerek veya bilmeyerek, iyi 
veya kötü niyetle eski akidelerinden bir kısmını İslam topluluğuna taşımıştır. 
Bir kısmıda mal, makam, şöhret gibi düşüncelerle bir kısmı da İslamiyet’e za-
rar verme maksadıyla İslam dinine girmişlerdir. Müslümanların siyasi ve itikadi 
birlik ve beraberliklerini parçalamak, bozmak hususunda nasıl sistemli bir şe-
kilde çalıştıklarını, daha sonraki zamanlarda ortaya çıkan olaylar bunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Bunun dışında birçok gayri müslim de kendi esas din ve 
inançlarına bağlı kalmayı tercih etmişlerdir. Aslında İslam Dini, lazım olan cizye 
ödendiği müddetçe hiç kimseye din konusunda herhangi bir baskı yapılma-
sına müsaade etmiyordu. Müslümanlarla birlik halinde yaşayan bu insanlar, 
tecrübe ve bilgilerinden ötürü zamanla devletin çeşitli daire ve vazifelerinde 
görev aldılar. Bu sebeble, Müslümanların bunlarla olan ilişkileri gün geçtikçe 
artmıştır. Fikri etkileşimine geçilerek, İslamiyet’te daha önce gündeme gelme-
yen, Müslümanların daha önce söylemeye cesaret edemedikleri birçok önemli 
mesele bu yabancı unsurlar tarafından gündeme getirildi. Ve meseleler açıkça 
münakaşa edilmeye başlandı.28 Mutezile, böyle karışık fikir ve düşüncelerin 
çarpıştığı bir zamanda, Kaderiyyecilerin merkezi olarak bilinen Basra ‘da or-
taya çıkmıştır. Böylece Mutezile teolojik bir sistem olarak ilk defa İslam Tarihi 
sahnesinde yerini almıştır.29

28. Paslı, Mutezile, s:26
29.Kemal Işık, Mutezilenin Doğuşu ve Kelami Görüşleri, (Ankara: Ankara Üniversitesi 
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Mu‘tezile ekolünün, yabancı unsurlara karşı İslâm inancını savunmak 
amacıyla önemli işler yaptığını görmekteyiz. Bu mezhep mensupları, bir ta-
raftan felsefeyle alakadar olup, İslâm akidesiyle bağdaşmayan düşünceleri 
cevaplandırmaya çalışırken, diğer taraftan yeni fethedilen ülkelere İslâm’ı 
tebliğ etmek ve İslâm inancına yöneltilen eleştirileri cevaplandırmak için 
büyük gayretler göstermişlerdir. Mu‘tezile’nin fikir önderi ve imamı olan 
Vâsıl b. Atâ’nın (ö. 131/748) Horasan, Mağrip, Yemen, Irak, Kufe ve Erme-
niyye bölgelerine tebliğciler göndermesi bunun en açık delilidir. Mu‘tezile, 
bu önemli sorumluluğu yerine getirirken aslında Kur’ânî bir emir ve ilke olan 
emri bi’l-mârûf ve nehyi ani’l-münker, yani iyiliği, güzelliği, doğruyu emredip, 
yanlıştan insanları koruma prensibinden güç almıştır.30

Bu dönemde Mutezile’nin icraatlarına baktığımızda onların İslam’ın bayrak 
taşıyıcısı olduğunu bu noktada giriştikleri mücadelenin yadsınamayacak kadar 
değerli ve önemli olduğu görülür. Fakat tarihi sahnenin ilerlemesiyle Mutezile 
siyasette söz sahibi olmuş, ve bu onların düşüncelerinin bir yandan yayılmasına 
bir yandan da siyasete alet edilmesine yol açmıştır. İşte tam bu noktada kelami 
bir problem olarak günümüze kadar taşınan ‘Kuran’ın Yaratılmışlığı’ meselesi-
nin geniş bir dönemi etkilediğini görmekteyiz. İşte Halku’l Kuran meselesinin 
öncelikle hangi fikri temellere dayandığını daha sonra da tarihi sürecin bu fikir 
üzerinden nasıl ilerlediğini bilmenin önemli olduğu kanaatindeyiz.

Fikri Temelleri:

Mutezile’nin ortaya attığı bu meselenin fikri temelleri şu şekilde ifade 
edilebilir:

a) Mutezile ‘nin benimsemiş olduğu tevhid ve tenzih anlayışı yani Allah’ı 
hadis mülahazalardan soyutlama düşüncesi onları Kuran’ın yaratılmış ol-
duğu düşüncesine götürmüştür.31

b) Abdülmelik zamanında kâtiplik yapan Hristiyan ilâhiyatçılarından Yu-
hanna ed-Dımeşki, müslümanlara karşı Hz. Îsâ’nın uluhiyyetini ispatlamak 
için Kur’an’da Îsâ’nın “kelimetullah” olarak nitelendirilmesinden hareketle 

İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1967), s:41
30.Özler Mevlüt, ‘Ünite 1-2’, Cağfer Karadaş(ed.), Kelam’a Giriş, ( Eskişehir : Anadolu 
Üniversitesi, 2013) içinde, s:40
31. Ramazan Altıntaş , ‘Sistematik Dönem Kelam Okulları Mutezile: Önemli İsimler, 
Temel İlkeler ve Ana Eserler’, Şaban Ali Düzgün(ed.) , Kelam Tarihi, (Ankara: Grafiker 
Yayınları, 2013) içinde, s:97
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ilâhî kelimelerin yani Kur’an’ın mahlûk olmadığı görüşünü ortaya atmış-
tır. Bu durum Ca‘d b. Dirhem, Cehm b. Safvân gibi Cehmiyye ve Mu‘tezili 
âlimler Hristiyanların iddiasını reddetmek amacıyla hem “kelimetullah” 
olan Hz. Îsâ’nın hem de ilâhî kelimelerin mahluk olduğunu söylemişlerdir.32

c)Halku’l-Kur’ân probleminin ortaya çıkışında Grek felsefesi de etkili ol-
muştur. Zira bu tartışma, Yunan felsefesinde önemli bir yer tutan “logos” 
kelimesine dayanmaktadır. Logosun Arapça’ya “kelâm” olarak tercüme 
edilmesiyle müslümanlar arasında ilâhî kelâmın kadimliliği ve buna bağlı 
olarak Halku’l-Kur’ân meselesi ortaya çıkmıştır.33

 Fikri temelleri zikrettikten sonra Halku’l Kuran meselesinin tarihi süreç 
içerisinde nasıl seyir aldığını ve beraberinde getirdiklerini de zikretmek ya-
rarlı olacaktır.

Emeviler Dönemi’nde hakim durumda olan cebri düşünce zamanla yerini 
Mutezili düşünceye bırakmıştır. Mutezile fikri kökeni ne olursa olsun Emeviler 
devrinde bile bazı halifeler bu fikri zihniyetten etkilenmeye başlamıştı. Son 
halifeleri olan Yezid bin Velid ( H. 126 /M. 743) ve Mervan b. Muhammed 
de (H. 127-132 /M. 744-749) bu mezhebi kabul etmiştir.34Mervan, Kur’an’ın 
yaratılmışlığı fikrini Cad’ b. Dirhem’den almış olduğu bilinmektedir. Emevi 
Devleti yıkılıp Abbasi devleti kurulunca Mutezile’nin de kaderi değişmiştir.35

 Ebu Cafer el-Mansur’un hilafeti döneminde bizzat halife tarafından des-
tek gören fırkanın nüfuzu, Mehdi’nin hilefete geçmesiyle sekteye uğramıştır. 
Harun Reşid hilafet makamım eline geçirince (H. 170-193 / M. 786-808), Mu-
tezile yeniden etkilik kazanmıştır. Harun Reşid, Yahya b. Hamza al-Hadrami ( 
H. 183 / M. 799) gibi meşhur bir Kaderiyeciyi Şam kadılığına tayin etti. Daha 
sonra halife, Mutezili birçok şahsiyeti toplayarak, onların fikrinden istifade 
etti. Mutezili düşünce bu dönemde kuvvet kazansa da onlar görüşlerini açık-
ça dile getiremiyorlardı. Bununla beraber, Harun Reşid’ in onlara gösterdiği 
yakınlık sayesinde saraya kadar nüfuz ettiler. Böylece müslümanlar arasın-
daki güçleri ve şöhretleri artmış oldu. Fakat Halife Emin tahta geçmesi (H. 
193-198 /M. 808-813) ve halifenin dini konulardaki hassasiyeti sebebiyle 
Mutezile, daha önce sağladığı nüfuzunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 

32.Yavuz Yusuf Şevki, ‘Halku’l Kuran’, İslam Ansiklopedisi, c:15, s:371
33. Şevki, Halku’l Kuran, s:371
34. Işık, Mutezile’nin Doğuşu, s:59
35. Işık, Mutezile’nin Doğuşu, s:60
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kaldı. Mutezile’nin içinde bulunduğu bu kritik durum, Emin’in öldürülüp yeri-
ne kardeşi Me ‘ mun’un başa geçmesiyle ona ermiştir.36

Miladi 813-846 yılları arası Mutezile’nin altın çağı olmuştur. Özellikle 
Me’mun gibi bir halife’ninMutezile’yi resmi mezhep kabul etmesi ve bu devir-
de yaşayan Ebu Huzeyl’in çabalarıyla Mutezili düşünce yayılmaya başlamıştır. 
Nazzam, Cahız, Cubbai gibi birçok alim yetişmiştir. Ebu’l Huzeyl ve Kadı Ahmed 
b. Ebi Du’ âd ( H. 240) gibi meşhur Mutezile alimlerin altında kalan Me’mun, 
ilk defa H. 212 /M. 827 yılında Kuran’ın mahluk olduğu fikrini kabul ettiğini 
resmen ilan etmiştir. Bundan bir süre sonra Müslümanları Halku’l Kuran fikri-
ni kabul etmeye zorladılar.Bu zorlamalar Islam tarihinde ilk defa “mihne” adı 
verilen acı ve sıkıntılı bir devrin başlamasına sebep oldu. Bu meseleden dolayı 
sorguya çekilen, çeşitli ceza ve işkencelere maruz kalan pekçok alim olmuştur. 
Bunların başında şüphesiz Ahmed b. Hanbel ( H. 241 /M. 855) gelmektedir.37

Me’mun’dan sonra halife olan Mu’tasım (H. 218-227 /M. 833— 841) hi-
lafete geçti. Me’mun kardeşine mutezili düşünceleri, Kuran ‘ın mahluk olma 
fikrini yaymasını ve Ahmed b. Ebî Du’âd’a geniş ölçüde itimat etmesini vasiyet 
etmiştir. Mu’tasım, kardeşinin vasiyetine uyarak devletin en yüksek kademe-
lerine Mutezile’ye mensup kişileri getirdi; devletin idaresinde Mutezile’nin gö-
rüş ve fikirleri etkin olmaya devam etti. Halife Mutasım’ın Ebu Duad’ı kadu’l 
kudât makamına getirmesi ve onun bilgisi dışında hiçbir işi yapmaması,  Ebu 
Duad’ın devlet içinde büyük bir nüfuz ve kudret sağlamasına sebep olmuştur.  
Böylece, Me’mun’un devrinde başlayan ve özellikle Ebi Duad’ın büyük bir rol 
oynadığı “mihne” devri şiddetlenerek devam  etmiştir.38

Halife Vasık’ın devrinde ise;  (H. 227-232 /M. 841-846) Mutezile’nin 
kuvvet ve kudreti zirveye ulaşmıştır. Bu şiddetli işkenceler Müslümanlar 
arasında huzursuzluğa, halkın yöneticileri tekfir etme boyutlarına kadar 
ulaşmıştır. Mütevekkil’in hilafeti ele geçirmesiyle Mutezile’nin parlak devri 
sona ererek çöküş devresi başlamıştır.39

Mutezile’nin bu devirde halifeler üzerindeki etkisi ve halifenin onlara imti-
yazlar vermesi Mutezili fikirlerin halk tarafından kabule zorlanması; bu yolda 
birçok İslam Alimlerine işkence ve ceza uygulanması, insanların Mutezili fikir-

36. Işık, Mutezile’nin Doğuşu, s:60
37. Işık, Mutezile’nin Doğuşu, s:60
38. Işık, Mutezile’nin Doğuşu, s:61
39. Işık, Mutezile’nin Doğuşu, s:61
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lerden uzaklaşmasına sebep olmuştur. Özellikle Hicri 300 yılına doğru Ebû’l 
Hasan el-E ş ‘ari (H. 330 /M. 441) ‘nin Mutezili fikirlerden uzaklaşarak, Sünni 
bir sistem olan Eş’ari ekolünü kurması , Mutezile için ağır bir darbe olmuştur.40

SONUÇ

Her ilim dalında olduğu gibi kelam ilminin de doğru anlaşılmasının yolu, 
onun teşekkül sürecini ve teşekkülüne etki eden sosyal, siyasi ve psikolojik 
durumların bilinmesinden geçmektedir.

Kelam ilminin problemli noktalarını ve ilk dönemde oluşan kelami fırka-
ların çıkışını bilmemiz açısından İslam Tarihi’nde meydana gelen olayları ve 
tarihi süreci iyi bilmek hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda Hz. Osman’ın 
şehit edilmesi ve bu olayın ardından gerçekleşen Cemel ve Sıffin Savaşları sı-
kıntı ve bunalıma sebep olmuştur. Bu süreç içerisinde Müslüman müslümanı 
öldürmüş ve bu olaylar ilk kelami tartışmalardan olan ‘büyük günah işleye-
nin durumunun ne olacağı’ düşüncesinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Bununla birlikte Emevi Devleti’nin icraatlarında savunma olarak kullandığı 
‘takdir-i ilahi’ düşüncesi onların cebri düşünceyi desteklemesi sonucunu do-
ğurmuştur. Böylelikle kader tartışmaları gündeme taşınmıştır.

Siyasi muhalefet çevresinde Emeviler’in cebri düşüncesi tepki almış ve 
kaderi düşünceyi reddeden bir grup ‘Kaderiyye’yi’ oluşturmuştur. Bunlar insa-
nın fiillerinde özgür olduklarını savunmuşlardır. Tarihi süreç devam ederken 
kaderiye etkisini yitirmiş, onların düşünce ve fikirlerini Vasıl b. Ata’yla tarih 
sahnesine çıkan Mutezile devam ettirmiştir. Mutezile’nin düşünce yapısının 
oluşumunda Abbasi Devleti’nin kurulmasının, farklı kültürlerin ve tercüme fa-
aliyetlerinin etkisi olmuştur. Mutezile, dış etkenlerin ve etkilerin çok olduğu 
bu dönemde, İslam’ın savunucuları olmaları dikkat çekmektedir.

Mutezile’nin kaderi Abbasi Devleti’nin kurulmasıyla değişmiştir. Düşün-
ce ve fikirlerini bu vesileyle yaymışlardır. Özellikle halife Me’mun döneminde 
resmi mezhep olması, halkı ve dönemin ileri gelen alimlerini Halku’l Kur’an 
düşüncesini kabule zorlanması ‘Mihne Olayları’nı’ ve bunun beraberinde 
Mutezili düşünceye karşı, sert tepkileri meydana getirmiştir.

 Görüldüğü gibi kelami fikirlerin oluşumunda tarihi olayların etkisi bü-
yüktür. Kelami fikirler de zamanla fırkalaşmayı ve sistematik olarak kelami 

40. Işık, Mutezile’nin Doğuşu, s:62
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düşüncelerin ele alınmasını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda kelam 
ilminin anlaşılmasında İslam Tarihi ilminin ne derece önemli olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla İslam Tarihi ilmi ve kaynakları Kelam İlmi’nin doğru 
anlaşılmasında oldukça önemli olduğu görülmektedir.
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Şeyma MONİS
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GİRİŞ

Kelam, başta inanç esasları, Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları, fiilleri ve 
peygamberlik meselesi ve benzeri konuları akıl ve sahih nakli temel alarak 
anlamaya anlamlandırmaya çalışan, konuların detaylarını inceleyip fikir yü-
rüten, ilgili konulara kuşku olmaksızın inanan, akli ve nakli delillerle doğru-
luğunu kanıtlayıp, bunları reddeden fikir ve görüşlere karşı savunmacı bir 
duruş sergileyen ilim dalıdır. Felsefe, varoluşun nasılını, nedenini ve amacı-
nı sorgulayan anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan ve cevabı ararken akıl, 
tecrübe ve kimi zaman beş duyuyu ölçüt kabul eden, hakikate ulaşmaya ça-
lışan, bunun sonucunda kendisine hayat anlayışı, inanç ve değerler yaratan 
bir ilimdir. İslam felsefesi ise birtakım Müslüman filozofların yukarıda kelam 
tanımı yapılırken sayılan meseleleri felsefi düşünce yöntemiyle cevap bul-
maya çalışan bir ilim dalı olup felsefeden ayrı değildir. Tanımlara baktığımız-
da İslam felsefesi ve kelamın ortak noktasının var olan soru ve sorunlara 
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dair akıl ve doğru ölçütlerle hakikate ulaşmak olduğunu söyleyebiliriz.

Kelam sahih nakli kendisine kıstas alıp, bulunduğu zamanın gereklilik-
lerine uygun olarak yöntem ve üslubunu değiştirerek sabit bir inanç sistemi 
geliştirip savunmacı bir tutum takınırken, İslam felsefesi sahih nakli haki-
kate ulaşmak için araç olarak kullanıp cevap arar ve cevap buldukça yeni 
sorular sorar. İslam felsefesi aynı zamanda beş duyuyu, tecrübe ve sezgiyi 
de ölçüt olarak kullanır. Ancak Kelam bunları sahih naklin delili için kulla-
nıp, sezgiyi kesin bilgi vermediği için reddeder.

KELAM

Hz. Muhammed’in vefatından sonra birçok sosyal ve siyasi hadise mey-
dana gelmiştir. Bunları, işgaller aracılığıyla İslamiyet’in yayılması sonucu 
İslami doktrinleri halka öğretmek için sahabelerin ve sonrasında âlimlerin 
geniş coğrafyalara dağılması, hilafet ve sonrasında gelişen saltanat anlayı-
şıyla beraber siyasi olaylar ile zamansal ve mekânsal farklılıklardan dolayı 
gelişen meselelere farklı şekillerde cevap bulma çabası, yine farklı coğraf-
yalarda karşılaşılan farklı inanç ve ilim mensuplarının İslamiyet’e karşı ge-
lip, suçlamalarda bulunması ya da sonradan İslam olan insanların İslam’ın 
temel öğretilerine ters düşen eski gelenek ve göreneklerini İslamiyet’e taşı-
ması hasebiyle Müslüman âlimlerin bu olumsuzlukları önleme ve giderme 
çabası veya karşılaşılan ilimlerin anlaşılıp geliştirilmesi olarak sayabiliriz. 

Kelam ilminde kullanılan metotlar ve gelişen fikirlerin farklılığı doğrultu-
sunda ekoller meydana gelmiştir. Bu ekoller şunlardır: Mutezile, Eş ’ari, Ma-
turidi, Selefiyye, Murcie, Hariciler, Şii, Cebriye, Kaderiye. Ekoller metot olarak 
ise akıl, nakil, tefekkür, kıyas, istidlal, taksim, sebr ve te’vil yöntemlerini kul-
lanmışlardır. Ekoller arasında Mutezile bir konuda akıl-nakil çelişkisinde aklı 
öncelemiş, Selefiyye nakli tercih ederek ihtilaflı konuları tartışmayıp bunların 
Allah’ın ilminde olduğunu söylemiş ve muhalifleri bidat ehli olarak görmüş-
tür1, Eş’ari ve Maturidiler ise akıl-nakil arasında dengeyi gözetmişlerdir.  

 Sistematik bir kelam anlayışı ise Dırar’ın derslerinde fıkhi mesellerin 
öğretilmesi dışında felsefeye ilgi duyan kişilerce tartışmaya açması2, Vasıl 
b. Ata’nın (ö. H/131) çalışmaları ile geliştiğini söyleyebiliriz.

1. Ramazan Altıntaş, Kelâm İlminin Felsefeleşmesi Süreci, Van 2000, s.36
2. W. M. Watt, İslam Kelam Ekollerinin Başlangıcı, Ankara 2004, s. 309
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İslam’ın ilk zamanlarında kelami tartışmalar mevcuttu. Meydana gelen 
meselelerin tartışılması, âlimlerin tartışmalı konulara verdiği cevaplar ve kul-
landıkları ispat yöntemleri kelam ilminin oluşumunu ve gelişimini sağlamıştır. 
Oluşum sürecinde etkili olan önemli konulardan biri büyük günah işleyenlerin 
durumunun ne olacağına dair tartışmaydı. Bu doğrultuda hariciler büyük gü-
nah işleyenlerin cehenneme gideceğini3, Murcie ise büyük günah işleyenleri-
nin durumunu Allah’a havale edilmesi gerektiğini savunmuştur4.

Daha sonraları Emevi döneminde siyasi yaptırımlardan kaynaklanan, 
insanın fiillerinde özgür olup olmaması bağlamında kader konusuydu. Zira 
dönemin siyasileri, dönemde yaşanan olayların sorumlularının kendilerinin 
olmadığını ve bunu Allah’ın yazdığı bir kader olduğunu savunuyorlardı. Bazı 
âlimler bu görüşü onaylarken bazı âlimler ise buna karşı çıkıyorlardı ki bu 
da kelamın gelişim sürecindeki önemli konulardan biridir. Bu konuların tar-
tışılması bağlamında kelam ilminde, kader konusunun akli argümanlarla 
tartışılması ile Mabed el-Cüheni (ö. 699), Gaylan ed-Dımeşki (ö. 743), Ca’d 
b. Dirhem’in (ö. 118/736)  etkili olduğu söylenebilir. 

Abbasi döneminde ise yönetimde bulunanların çoğu Şii fikirleri benim-
semişlerdi5. Bu dönemde özellikle Me’mun halife iken Halk’ul Kur’an me-
selesi gündemdeydi ve bu fikri benimsemeyen âlimler çeşitli işkencelere 
maruz kalmışlardır6. Yaşananlar mihne olayı diye adlandırılır. Bu konudan 
ilk defa bahsedenlerin Ca’d b. Dirhem ile Cehm b. Safvân (ö. 128/745)Bişr 
el-Merisi’dir7(ö. 218/833). Kur’an’ın mahlûk olup olmadığıyla alakalı olan 
bu meseleyi şöyle özetleyebiliriz: eğer Kur’an yaratılmışsa ezeli gerçeklik 
değildir ve bir âlim tarafından Kur ’ani hüküm kaldırılabilir ve zamanla yeni-
lenmesi gerekecekti, ancak mahlûk değilse ezeli gerçekliktir ve değiştirile-
mezdi8. Mutezililere göre Kur’an mahlûktur, Selefiler ise Kur’an’ın mahlûk 
olmadığını savunur9.  O dönem Kur’an’ın mahlûk olduğunu kabul etmeyen-

3. W. Montgmery Watt, Özet Kelam Tarihi, çev.: Adnan Bülent Baloğlu, İzmir 1998, s.121
4. W. Montgmery Watt, a. g. e., s.121
5. Louis Gardet, Hicri 330 Yılından Önce İslâm’da Din ve Felsefe, çev.: Mustafa Sait 
Yazıcıoğlu, Ankara 1987, s.340
6. W. Montgmery Watt, Özet Kelam Tarihi, çev.: Adnan Bülent Baloğlu, İzmir 1998, 
s.124, ayrıca bk: W. M. Watt, İslam Kelam Ekollerinin Başlangıcı, Ankara 2004, s. 309
7. W. M. Watt, İslam Kelam Ekollerinin Başlangıcı, Ankara 2004, s. 312
8. W. Montgmery Watt, Özet Kelam Tarihi, çev.: Adnan Bülent Baloğlu, İzmir 1998, s.123
9. Louis Gardet, Hicri 330 Yılından Önce İslâm’da Din ve Felsefe, çev.: Mustafa Sait 
Yazıcıoğlu, Ankara 1987, s.339
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ler mihneye maruz bırakılmıştır. Her ne kadar olayın perde arkasında siyasi 
menfaatler de olsa bu olaylar kelam tarihinde anılır.  

Bunun yanında fıkıh eğitimi sırasında da medreselerde kelami konular 
tartışılıyordu. Hatta buna binaen kelam hukukun bir alt kolu olarak görülü-
yordu10. Hukuk mezheplerine mensup birçok kişi aynı zamanda sonradan 
oluşan kelam ekollerinin görüşlerini savunup metotlarını kullanmışlardır. 
Örneğin Eş ‘ari ekolüne mensup çoğu âlim fıkıhta Şafii11, fıkıhta Hanefi olan 
bazı âlimler kelam metotlarına karşı çıkmış bazıları Maturidi görüşleri be-
nimsemiştir12 oldukları söyleniyor. 

Kur’an’ı Kerim zahiri manada okunduğunda bazı ayetler birbiriyle çelişir 
gibi görünür. Örneğin bir ayette Allah’ın eli13 bir başka ayette iki eli14 demesi 
Allah’ı objelere benzetmeye veya ayetlerdeki tekillik ve çoğulluk ifadelerinin 
bulunması zahiri anlamda ayetlerin çelişkili olduğu düşüncesi oluşturuyor. 
Bu ve benzeri pek çok ayetlerde selefler bunun hikmetini ancak Allah bilir 
deyip konunun tartışılmasının doğru olmadığını savunurken, aynı ayetler 
Mutezile gibi aklı önceleyen, Maturidi ve Eş’ ari gibi ekollerin akli te’vil yap-
malarında etken olmuştur.15  

Genel itibariyle tarihi gelişmeleri temel alarak bazı kelami tartışmaları 
İbn Haldun’un mukaddimesinde belirttiği gibi şöyle sayabiliriz16: 

1- Allah’ın varlığı ve sıfatları

2- İnsan eylemlerinde özgür müdür?

3- Nübüvvet

4- Va’d ve’l vaid

5- İsimler ve hükümler
6- İmamet ve el-emri bi’l maruf ve’n-Nehyi ani’l-münker

10. W. Montgmery Watt, Özet Kelam Tarihi, çev: Adnan Bülent Baloğlu, İzmir 1998, 
s.120
11. W. M. Watt, İslam Kelam Ekollerinin Başlangıcı, Ankara 2004, s. 312
12. Louis Gardet, İslam “Din İlimleri” İçinde İlm-i Kelamın Yeri Üzerinde Bzaı Düşünce-
lert, çev: Mustafa Sait Yazıoğlu, Ankara 1990, s.617
13. bk. 48 Fetih 10: “ Allah’ın eli onlaın ellerinin üzerinedir.”
14. bk. 6 Maide 64: “ Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir.”
15. Ramazan Altıntaş, Kelami Epistemolojide Aklın değeri, Sivas 2001, s. 100-102
16. Louis Gardet, İslam “Din İlimleri” İçinde İlm-i Kelamın Yeri Üzerinde Bzaı Düşünce-
lert, çev: Mustafa Sait Yazıoğlu, Ankara 1990, s.609
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Mütekellimler bu gibi konuları açıklamaktan ziyade, onları muhalifleri-
ne karşı savunma düşüncesi içerisindeydiler. Yapılan fetihlerle İslam geniş 
coğrafyalara yayılıyordu. İslam ile yeni tanışan insanlar ye eski inançlarını 
bırakıp İslam oluyorlardı ya da İslam akidelerini çarpıtıyorlardı. Bu yüzden 
mütekellimlerin apolojik bir tutum sergilemesi kaçınılmazdı. İslam kelamı 
apolojik bir tutum içerisinde olduğundan dolayı inanç esaslarının tespit ve 
ispatı için kesin ve güvenilir bilgi şarttır.

Sonraları Emevi ve özellikle Abbasi döneminde yapılan çeviri hareketi ve 
buna binaen âlimlerin felsefe ile tanışması, bu ilimle ilgilenip felsefe ilmini 
geliştirmeleri sonucu yeni meseller ve fikirler meydana gelmiş bu da yeni 
tartışmaların vuku bulmasına sebep olmuştur. Bunları İslam felsefesinin 
tarihi gelişimi ve metoduna değindikten sonra kelam-İslam felsefesi ilişkisi 
başlığında inceleyeceğiz.

İSLAM FELSEFESİ

İslam felsefesini anlamak için İslam felsefesi öncesi felsefe anlayışına 
kısaca değinmemiz kanaatimizce İslam filozoflarını daha sağlıklı anlama-
mızı sağlayacaktır. 

Felsefe M.Ö. 6. yüzyıllarda Yunanlıların mitolojik inançları sorgulanması 
ile başlamıştır. Felsefe Yunancada “philo” sevgi, “sofia” hikmet manalarına 
gelmektedir17. Yani felsefe ilmi hikmet sevgisi anlamındadır. Doğayı incele-
meye başlayan insan presokratik dönemde doğayı incelemiş, genel olarak 
ilk maddenin neliği üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu çağın filozofları politeist, 
monoteist ya da ateisttir. Bu dönemde ruh konusuyla ilgili düşünceler mev-
cut olsa da filozoflar daha çok ilk madde problemi ve bu ilk maddeden 
varlığın nasıl çeşitlendiği üzerine çalışıyorlardı.

Sokrates sonrası dönemde ise filozoflar ontoloji, ruh, metafizik, insan, 
ahlak, yaratıcı, âlem gibi daha çok insana dair konular ile meşgul olmuşlar-
dır. Sokrates’in öğrencisi Platon felsefe derslerinin verdiği bir okul kurmuş-
tur. Platon İslam felsefesinde Eflatun ismiyle anılmış ve İslam filozoflarını 
etkileyen filozoflardan biridir. O dönem felsefe günümüzdeki anlayıştan zi-
yade matematik, geometri, astronomi, şiir gibi alanları da kapsamaktaydı. 
Daha sonra Platon’un öğrencisi Aristo mantık ilmini geliştirmiştir ki filozofu-
muz İslam filozoflarını etkileyen bir şahıstır ve geliştirdiği mantık ilmi İslam 

17. Hüseyin Atay, İslam Felsefesinin Doğuşuna Dair, Ankara 1996, s. 177
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felsefesiyle birlikte daha sonra Cüveyni ve Gazalinin etkisiyle18 kelam ilmine 
de nüfuz edecektir. Aristo’dan sonra çeşitli felsefe ekolleri meydana gelmiş-
tir. Bunlardan biri yine İslam filozoflarını etkileyen kurucusu Plotinus19 olan 
neo-platonizm daha yaygın ismiyle Yeni Eflatunculuk’tur. İslam filozoflarının 
özellikle Aristo ve Platondan etkilenme sebebi mezkûr iki filozofun Yaratı-
cıya dair fikirleri, ruh ve manevi konular üzerine yoğunlaşmış olmalarıdır20.

*Felsefe eğitiminin verildiği Atina okullarındaki filozoflar eğitim aldıktan 
sonra İskenderiye ve Suriye’deki merkezlere gitmiş, Platonu ve Aristo’yu 
anlatmışlardır. Gelişen felsefi düşünceler Hristiyanlık dinini de etkiliyordu. 
Hıristiyan âlimler Hıristiyanlık esaslarını filozoflara karşı savunmak için bazı 
Hıristiyan filozoflar yetiştirmişti. Hıristiyan inanç esasları felsefi olarak te-
mellendiriliyordu. Böylece buralarda Grek felsefesi ve Hıristiyan teolojisi iç 
içe girmiş ve Helenistik kültür oluşmuştur. Yunanca yazılan eserler, Sürya-
nice, Aramca dillerine çevrilmiştir.

Hindistan ve İran gibi coğrafyalarda felsefi düşüncelerin oluşturduğu 
beşeri kaynaklı dini inançlar mevcuttu. Buralarda bulunan eserler ise ço-
ğunlukla Sanskritçe ve Farsçaydı.

FELSEFENİN İSLAM’A İNTİKALİ

Emevi döneminde Halid b. Yezid’in isteği doğrultusunda Grekçe ce 
eski Mısır dillerinden çevrilen kimya eserleri ile çeviri hareketi başlamış, 
Abbasi döneminde ise Beyt’ül Hikme adında bir ilim araştırma merkezi 
oluşturularak sistemleştirilmiştir21. Abbasi döneminde halife Mansur, ilgisi 
dolayısıyla bazı eserleri tercüme ettirmişse de sistemli bir tercüme hareketi 
halife Me’mun zamanında gerçekleşmiştir. Bu dönemden sonra yukarıda 
sayılan çeşitli dillerden eserler Arapça ’ya tercüme edilmiş ve felsefe İslam 
âlimlerinin düşüncelerini etkilemeye başlayarak İslam felsefesinin doğuşu-
nu ve gelişimini sağlamıştır. Şunu belirtmek gerekir ki her ne kadar İslam 
filozofları ilk başlarda çevrilen eserlerde bulunan fikirlerden ve filozoflardan 

18. Ramazan Altıntaş, Kelami Epistemolojide Aklın değeri, Sivas 2001, s. 113
19. Bekir Karlığa, Grek Düşüncesinin İslam Dünyasına Girişi ve Yol Açtığı Yeni Fikri Eği-
limler, İstanbul 1996, s.49
20. Hüseyin Atay, İslam Felsefesinin Doğuşuna Dair, Ankara 1996, s. 178-180* Bekir 
Karlığa, a. g. e. , s.49
21. Bekir Karlığa, Grek Düşüncesinin İslam Dünyasına Girişi ve Yol Açtığı Yeni Fikri Eği-
limler, İstanbul 1996, s.46-47
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etkilenmişlerse de kendi fikirlerini salt bu düşünceler çerçevesinde oluş-
turmamış, skolastik döneme girmiş felsefe ilmini tekrar canlandırmış ve 
gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Çeviri hareketleri ve felsefenin tekrar canlanıp gelişmeye başlamasıyla 
İslam filozofları yetişmiş ve bir takım felsefi ekoller oluşmuştur, bunlar22: 

1- Tabîiyyun  (Naturalistler)
2- Dehriyyun (Materyalistler)
3- Batınilik
4- İhvan-ı Safa
5- Meşşailik

İslam felsefesini temelini oluşturan ve geliştiren başlıca filozoflar ise 
şunlardır: El-Kindi, İbn Sina, Ebu Bekir er-Razi, İbn Rüşd, Farabi, İbn Miske-
veyh, İbn Haldun, Sicistani.

Felsefede bulunan çeşitli teolojik ve felsefi düşünceler mezkûr ekoller ve fi-
lozoflar tarafından düşünülmüş ve bunlara binaen görüşler ifade edilmiştir. Bu 
konular genel itibari ile şunlardır: insanın seçme özgürlüğü, ahlak, dört atom 
nazariyesi, nübüvvet, Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları, sudur teorisi, Allah’ın bil-
gisi, Yaradılış, eskatoloji, metafizik, âlem tasavvuru ve din felsefesi23. 

Mezkûr filozoflar arasında İbn Sina İslam felsefesini özgün hale geti-
ren, felsefi argümantasyonları analiz edip yorumlamış ve felsefeye yeni kav-
ramlar kazandırmıştır. Öyle ki onu eleştiren Gazali ve Razi de İbn Sina’nın 
argümantasyonları kullanmışlardır. Filozoflar metot olarak mantık ilminin 
yanında analoji ve istidlal gibi yöntemleri de kullanmışlardır. 

İslam filozofları aynı zamanda felsefeyi kendini bilmek olarak nitele-
miş24 ve çeviri hareketlerinden sonra eserlerde bulunan mevcut tartışma 
ve düşünceleri,  İslam akideleri ve düşünce sistemine uygun olarak felsefi 
metotlarla görüş belirtmişlerdir. Böylece İslam esasları felsefi olarak temel-
lendirilmiştir. 

22. Necip Taylan, Anahatlarıyla İslam Felsefesi, İstanbul 2014
23. Bekir Karlığa, Grek Düşüncesinin İslam Dünyasına Girişi ve Yol Açtığı Yeni Fikri Eği-
limler, İstanbul 1996, s.51-53, ayrıca bkz: Necip Taylan, Anahatlarıyla İslam Felsefesi, 
İstanbul 2014
24. Hüseyin Atay, İslam Felsefesinin Doğuşuna Dair, Ankara 1996, s. 182



  533 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

KELAM-İSLAM FELSEFESİ İLİŞKİSİ

Farklı görüşlerin belirtildiği ihtilaflı konular dolayısıyla kelam ekolleri ara-
sında tartışmalar mevcuttu. İslam felsefesinin gelişimiyle birlikte tartışma-
lar gerek kelam ekolleri gerekse mütekellim ve filozoflar arasında devam 
etmiştir. Kelam ekollerinin doktrinleri ve İslam filozoflarının doktrinleri ara-
sında çatışmalar meydana gelmiştir. Mütekellimlerin ve İslam filozoflarının 
ihtilaf ettiği konulardan bazıları ise şunlardır; âlem tasavvuru, insanın fiille-
rindeki hürriyeti, âlem kadimdir/hadistir, peygamber meselesi ve kader. Bu 
çatışmalara bir makaleden alıntı yaparak örnek verebiliriz:

“Nitekim zahiri anlamları alındığında bazı ayetler insana eylemlerinde öz-
gür olmadığı intibaını verirken25 diğer bazı ayetler de insanın eylemlerinde 
hür olduğu intibaını veriyor.26 Burada iki grup ayet arasında görünüşte uyum-
suzluk var gibidir. Çünkü birinci gruptaki ayetler insanın iradesini Allah’ın ira-
desine bağlıyor, buradan da insanın iradesini kullanamayıp Allah’ın iradesiyle 
hareket ettiği anlamı çıkıyor. İkinci grup ayetler ise, insanın kendisine özgü 
hür bir iradesinin olduğunu gösteriyor, o bu iradesiyle, kendisi için iman ve 
küfürden birisini seçiyor. Bu noktada şu sorular akla gelebiliyor: insanın aynı 
anda hem hür ve hem mecbur olması nasıl mümkün olabilir? İnsanın hür ola-
rak kullandığı iradesi var mıdır ve bunun Allah›ın iradesiyle ilgisi nedir? İnsana 
ihtiyar (seçme) hakkı tanınırsa bunun anlamı ne olmaktadır? Ancak Allah›ın 
yaratmasıyla yaptığında insanın hür oluşunun manası nasıl anlaşılacaktır?“27

Bu örneğe baktığımızda düşünen insanların Kur’an’ı okuduklarında onu 
dolayısıyla yaratıcıyı anlama çabası insanı farklı farklı noktalara götürmüş-
tür. Çeşitli fikirlerin meydana gelmesi ve gerek kelam ekollerinin kendi içe-
risinde gerekse mütekellimler ve filozoflar arasında bu fikirlerin tartışılması 
kaçınılmazdır.

İslam filozoflarının mevcut meselelere karşı görüşleri çok tepki toplamış-
tır. Filozoflar mütekellimlerin eserlerini kendi üslup ve metotları ile ele alıp 
eleştirirken, mütekellimler ise filozofların çelişkilerini bulup eleştirerek filo-
zofları tenkit etmiş hatta zaman zaman tekfir etmişlerdir.28 Aynı şekilde İslam 

25. bk. 30 Tekvir 29: “ Alemlerin Rabbi Allah Dilmedikçe siz dileyemezsiniz.”
26. bk. 18 Kehf 29: “ De ki: Hak, Rabbimizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen 
inkâr etsin.”
27. Ramazan Altıntaş, Kelami Epistemolojide Aklın değeri, Sivas 2001, s. 100-101
28. İsa Yüceer, Kelam İlminin Felsefeleşme Süreci, Van 2000, s. 49
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filozofları da mütekellimlerin görüşlerini yanlış bulup onları tekfir etmişlerdir. 

Bu tartışmalar sürecinde İslam felsefesi ve kelam arasındaki ilişkiye 
farklı bir yön vermesi hasebiyle kilit isim Gazali’dir. Çünkü mütekellimler 
yukarıda da belirttiğimiz gibi muhaliflerinin çelişkilerini bularak düşüncele-
rini ispatlıyordu ve bu yöntem filozofların düşüncelerini çürütmek için zayıf 
kalıyordu bu yüzden Gazali ancak filozofların kullandığı felsefi yöntemler 
kullanılarak filozofların görüşlerine karşı çıkılabileceği kanaatindeydi. Bu-
nun sebebini biyografisinde:

 “insan, bir ilmi bütün ayrıntıları ve özellikleri ile öğrenmedikçe, o ilim 
dalının saçtığı fesat tohumlarının farkına varamaz. Öyle ki o ilim hakkındaki 
bilgisi, o ilmin âlimleriyle aynı seviyede olmalıdır.”29şeklinde açıklamıştır. 

Şunu gözden kaçırmamak gerekir ki İslam filozoflarının görüşleri ilimle uğ-
raşmayan insanların aklını karıştırıyordu. Zira ilim sahibi olmayanlar filozofla-
rın görüşlerini anlayamıyor ya da yanlış yorumluyordu. Gazali bunun tehlikeli 
bir hal almaması için filozofların görüşlerini çürütmeye çalışmıştır. “Tehâfütü’l 
Felasife” (Filozofların Tutarsızlığı) adlı eserinde filozofların görüşlerini eleştir-
miştir. Gazali eserinde filozofların 20 noktada İslam’a ters düştüğünü belirtip 
özellikle şu üç noktaya dikkat çeker: sudur teorisi, yeniden dirilmenin bedeni 
içermediği, Allah’ın küllileri bilip cüz’i meselelerle uğraşmaması30. Sonrasın-
da İbn Rüşd bu esere karşı “Tehafütü’t-Tehafüt” (Tutarsızlığın Tutarsızlığı) adlı 
eserinde eleştiriler yazmış ancak halk üzerinde pek etkisi olmamıştır. 

Daha sonra gelişen süreç içerisinde mütekellimler Gazali’nin yaptığı gibi 
felsefi yöntemleri kullanmaya başlamış bu da Kelamın felsefileşmesine yol 
açmıştır. Felsefileşen kelamı ise en üst seviyeye getiren kişi Fahreddin er-
Razi olmuştur. Öyle ki günümüz de dâhil olmak üzere felsefe ilmi içerisinde 
eriyen kelam ilmi ile felsefe ilmini kesin hatlarla ayırmak zor bir hal almıştır. 
Felsefileşen kelama karşı eleştiriler olmuş en büyük eleştiriyi ise İbn Tey-
miye31 yapmıştır ki kendisi Hanbeliliğin önemli temsilcilerindendir. Kelam 
felsefeyi eleştirirken felsefeleşiyordu.  İlk başta halkın kafasını karıştıran 
meseleleri açıklamaya çalışan kelam ilmi daha sonra felsefileşince belli bir 
zümreye hitap eder oldu.

29. Ebu H. Gazali, El-Munkız Mine’d-Dalal, çev:Şemsettin Yeltekin, İstanbul 2015, s. 38
30. W. Montgmery Watt, Özet Kelam Tarihi, çev: Adnan Bülent Baloğlu, İzmir 1998, s.126
31. İsa Yüceer, Kelam İlminin Felsefeleşme Süreci, Van 2000, s. 41
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Günümüz için Kelam ve İslam felsefesi arasındaki farkları söyleyecek 
olursak kelamın mevcut sorunlara kesin bir cevap vermeye çalışması32 felse-
fenin ise doğası gereği sadece arayış içerisinde olup kesin bir cevap bulma 
gereği duymaması, kelam içerisinde sabit inanç sistemleri vardır, felsefe ise 
soru sorma sanatıdır ve herhangi bir sabitlik mevcut değildir, kelam inanç 
akidelerini muhaliflere karşı savunur İslam hukukunun belirlediği prensiple-
ri ispatlama çabasındadır, felsefe ise kişisel merakla oluşan sorulara cevap 
bulma çabasıdır,  son olarak bizce en önemlisi kelam akıl ve sahih nakli, 
delil olarak kullanır, felsefe ise hakikate ulaşmak için araç olarak kullanır. 
Kelam, ilmi meselelerden ziyade gündelik meşgalelerle uğraşan halka hitap 
ederken, felsefe, ilmi meselelerde derinleşen yaratılışı ve Yaratıcıyı anlama 
ve anlamlandırma çabası içerisinde olan insanlara hitap eder. Örneğin insan 
zihni Tanrı’yı kavrayabilir fakat O’nu kendi zihninin kalıplarıyla tanımlayamaz. 
Ancak ilimle uğraşmayan ve bu tür meseleleri düşünmeyen biri için bunun 
önemi yokken, hayatı anlama çabası içerisinde olan biri için bu önemlidir.

SONUÇ

Tarihi verilere bakıp yaşananlar göz önüne alındığında şu çıkarımlar-
da bulunabiliriz: Kelam başlarda İslam hukukunun bir alt dalı olarak şeri 
hükümleri ispatlamaya çabasındayken, zaman içerisinde İslamiyet’in yayıl-
ması başka inanç ve kültürlerle mensup insanların İslamiyet’e karşı suçla-
malarda bulunması ile kelam savunmacı bir üslupla İslam inanç esaslarını 
ve tartışılan konuları ispatlamaya çalışmıştır. Daha sonra Müslümanların 
felsefe ile tanışması ve bu yönde eğitim alıp konuları felsefi üslupla ele alıp 
görüşlerini belirtmesi, gnostik mezheplerin ve yunan düşüncesinin İslam 
esaslarını çarpıtması ile İslam dünyasında var olan problemlere yenileri ek-
lenmiş bu ise mütekellim ve filozoflar arasında fikri mücadelelere yol açmış-
tır. Bu dönemler fikirlerin konuşulması tartışılması açısından İslamiyet’in 
altın çağı olarak anılır.  Ancak Gazali, Fahreddin Razi gibi âlimlerden sonra 
gerek kelam gerekse İslam felsefesi skolastik bir döneme girmiş, mütekel-
limler ve filozoflar kendilerinden önce yazılmış mevcut eserleri analiz edip 
geniş yorumlar getirmek dışına çıkamamıştır. 

Günümüzde özellikle teknolojinin gelişmesi ile insan yaşantısı sürekli de-
ğişmekte ve yeni problemler yeni soru ve sorunlar meydana gelmektedir, bir-

32. Kelam İslam esaslarına şüphesiz inanır ve bunları apolojik bir tutumla açıklar bu 
yüzden mevcut sorunlara kesin cevap vermeye çalışır.
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çok ideoloji ve düşünce gelişmektedir. Problemlere çözümler üretmek, deği-
şen yaşantı doğrultusunda ilerlemek durumundayız. İslamiyet’in yoğunluklu 
olarak yaşandığı coğrafyalarda ilme verilen değer herkesin malumu ve bilgi 
çağı diye nitelenen çağımızda Batı ilmi çalışmalarda otorite kabul ediliyor.  
İlmi çaba verenlerin ekseriyeti ise ya Batı’yı olduğu gibi taklit edip İslam ilke 
ve esaslarını ona uydurmaya çalışıyor ya da Batı’ya tamamen yüz çeviriyor. 
Hâlbuki evrensel olan ve tüm insanlığa inen bir dinin Batı ya da Doğu gibi 
ayrımı olmaz33. Doğru olan Batıdan da gelse Doğudan da gelse onu alır. 

Felsefe soru sorma sanatıdır. Sormaktan ve sorgulamaktan korkmama-
lıyız. Terazimiz doğru olduğu sürece bizi doğruya götüreceği sürece sormalı-
yız. Cevaplarımızı ararken objektif olmalı amaç hakikati bulmak olmalı. Zira 
dini mitleştirirsek presokratik dönemde olduğu gibi sormaya başladığımız 
zaman doğru olanı da kaybederiz ya da mit haline gelen birçok yanlışı gö-
remeyiz ilerleme sağlayamayız. Sormaktan korkmamalıyız zira bu tehlikeli 
bir şey olsaydı Allah Kur’an’da bunu bir üslup olarak kullanmazdı. Anlamak 
isteyen insanlara, bilgi ve anlama düzeylerine göre cevaplar verilmelidir.

 Bu anlamda günümüz problemlerine ve sorularına cevap verebilmek 
değişen düzene ayak uydurmak için ilme gereken değeri vermeliyiz. Burada 
kelam ilminin dinin temel ilke ve esaslarına karşı gelen ve suçlamalarda 
bulunan düşünce, ideolojilere ve inançlara sadece nasslara dayalı cevap 
vermesi yetersiz. Çünkü söz konusu kesim zaten nasslara dayalı bir inanç 
sistemini kabul etmemekte. Bu yüzden evrensel üslup ve yöntemler kullanıl-
malıdır. İslam felsefesi ise gerek kendi içimizde gerekse ideolojik anlamda 
adalet, iyilik, hak, özgürlük gibi erdemleri yeniden tanımlayıp, insan nediri 
irdeleyerek sosyolojik yapı ve etkenleri inceleyip, psikolojik etmenleri göz 
önünde bulundurarak küresel problemlere çözümler üretmelidir. Yapılan 
araştırmalar salt akademik çalışma olarak kalmayıp pratize edilebilmelidir
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“TASAVVUF VE DİN PSİKOLOJİSİ İLİŞKİSİ -TRANSPERSONEL 
PSİKOLOJİ ÖRNEĞİ”

CANAN TAMİNCE

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lisans 2. Sınıf Öğrencisi)

ÖZET        

Tasavvuf ve Din Psikolojisi İlişkisi; Transpersonel Psikoloji Örneği  
Psikolojide ele alınan yaklaşımların dördüncüsü olarak bilinen Benöte-
si Psikoloji, insanların bilinenden öte bilinmeyen yönleri üzerinde dur-
muştur. İnsanın her zaman ortaya koyamadığı manevi ve yüce bir yönü 
vardır. Kişi temel soruların cevabını verebildikten sonra kimlik duygusu 
ve benlik kavramı gibi genel durumları geride bırakır. Benötesi Psiko-
loji bu noktada maneviyatı ihtiva ederek sıkça ortaya konulamayan bu 
yönü sorgulamaya başlar. Daha önce davranışçılıkta yer alan deney ve 
psikanalizdeki rüyanın yerine «meditasyon ve tefekkür» kavramlarını ge-
tirmiştir. Böylece benliği aşıp insanın üst düzey ihtiyaçlarını, tanrısal öz 
arayışını, huşu ve kozmik uyumu araştırmaya koyulur .William James, 
Carl G.Jung, Erich From gibi psikologlarda ilk örnekleri görülürken Abra-
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ham Maslow bu yaklaşımın kurucusu olmuştur. Benötesi Psikolojisinin 
Türkiye›deki öncüsü Mustafa Merter’dir. Benötesi üzerine yaptığı çalışma-
lar «Dokuzyüz Katlı İnsan» adlı eserinde ayrıntılı bir biçimde ele almıştır. 
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Din Psikolojisi, Aşkın ruh, Benötesi

Relationship of Sufism and Psychology of Religion; Trans-
personal Psychology Sample

Transpersonal Psychology which known as the fourth approach taken 
in psychology, has focused on the unknown aspects of people than known. 
There is a spiritual and supreme aspect of human cannot demonstrate al-
ways. Person leaves behind general situations such as a sense of identity 
and self-concept after to able giving the answers to basic questions. At this 
point, Transpersonal Psychology, by including spirituality, begins to query this 
aspect which often not revealed. Instead of experiment and dream in psycho-
analysis which afore partaking in behaviorism, transpersonal psychology has 
brought “meditation and contemplation” concepts. Thus, it set off to find the 
senior needs of the people, quest for the divine essence, awe and cosmic 
harmony by surpassing the self. While the first examples seen in psycho-
logists such as William James, Carl G. Jung, Erich From, Abraham Maslow 
was the founder of this approach. The pioneer of Transpersonal Psychology 
in Turkey is Mustafa Merter. He has dealt with in a detailed manner is woks 
about transpersonal in his work named “Dokuzyüz Katlı İnsan”

Keywords: Mysticism, Psychology of Religion, Transcendent soul, Trans-
personal

GİRİŞ

1967 yılında Abraham Maslow tarafından ortaya çıkarılan “Transperso-
nel’’ kelimesini bir bütün haline getirmeden önce bir araya gelerek bir an-
lam oluşturan ‘trans ve personel’ kavramlarını inceleyecek olursak;  Trans, 
karşı kıyıda, üstünde, ötesinde anlamlarına gelirken1 parapsikoloji sözlük-
lerinde’ iradi hareketlerin yokluğuyla ve düşüncenin otomatizma durumuna 
geçme hali ve bilinçsizlik halleri’ olarak tanımlanır. Fakat her durum içim 
geçerliliği yoktur nitekim bilinç kaybı yaşanmadan da görülen trans hal-

1. Metin Yasa, “Yunus Emre’de Ben Bilinci: “Benötesi Psikoloji Açısından Bir Değerlendir-
me”, Doğumunun 770. Yıldönümünde Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu,( Samsun: 
2010), s. 1.
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leri vardır”. Personal ise anlam yönüyle ‘per-sonat’ terimi ile bağlantılıdır. 
Yunan trajedilerindeki aktörlerin maske aracılığı ile mimikleri saklayarak, 
maske ardından konuşmalarından türetilmiştir. Bu durumda ‘transperso-
nel’ kavramı ‘maske ötesi’ anlamına gelir ve sözü geçen maskeler bir taraf-
tan   kişinin görünen yüzünü saklarken diğer taraftan kişinin rolünü açığa 
çıkarır.”2 Transpersonel kavramı bu bağlamda düşünüldüğünde, kişiyi gö-
rünüş itibari ile ve yansıttığı kişilikten ziyade insanı aşan, ifade edilemeyen 
ruhsal karmaşalardan, kendi olmaktan bilinçsiz çıkışlar ve aşkın bir ruh ha-
lini ele aldığı görülebilir. Maslow’un ‘Güdüler Hiyerarşisi’nde’ yer almayan 
Benötesi, piramidin beş basamağını da kapsayıp kendini gerçekleştirmenin 
de ötesinde bir psikolojik arayıştır. Benötesi’nin alt üyeleri olan bu ihtiyaç-
ların karşılanmasının yeterli olmaması hasebiyle ortaya çıkacak olan ma-
nevi boşluk Benötesi’nin inceleme alanı olmuştur. Alışılmış bilincin dışına 
çıkılması ve müsebbibinin belirli olmadığı trans halleri, tanımlamada bahsi 
geçen ‘maske ardından konuşma’nın teyit edilmiş ifadesidir. Kişinin iç dün-
yasında anlamsızlaşan duygu değişimlerini ifadesi esnasında büründüğü 
ruh hali, özde bir nefsi sorundan ötürü meydana çıkan bir gizlenme psiko-
lojisidir. Nitekim maske ardında rahatlıkla muhafaza edinilebilinen yüz ve 
mimikler gibi trans halinde içinde bulunulan durum açıklanamayabilir.

“1960 yılının sonlarında Hümanist Psikoloji Dergisi ve Hümanist Psiko-
loji Derneği’nin kurulmasından sonra Maslow ve çalışma arkadaşları, bu 
araştırmalar esnasında ilgi alanlarının ‘’kozmik anlam arayışı ya da nihai 
ilgi meselelerine’’kaydığını fark etmiş ve bu yönde araştırmalar yapmaya 
yönelmişlerdir.”3 Bu duruma getirilen birçok tanımın esasında Benötesi’nin 
kendisini kapsadığını fakat tam olarak bu durumu açıklayamadığı görülün-
ce ‘’dördüncü güç”4 olarak nitelenen ‘aşkın ruh, doruk deneyimler, kozmik 
arayış halleri‘’Transpersonel (Benötesi) Psikoloji olarak adlandırılmıştır.

“1967’de Abraham Maslow’un San Fransisco’da verdiği bir konferansta 
Transpersonel Psikoloji’nin özeti niteliğinde sunduğu ‘’Kendini Gerçekleştirme 
ve Doruk Deneyimler’’  bildirisi ile Benötesi kavramı literatürde yerini almıştır.”5 

2. Yasa, “Yunus Emre’de Ben Bilinci: “Benötesi Psikoloji Açısından Bir Değerlendirme”, s. 1.
3. Ali Ulvi Mehmedoğlu, “Transpersonel (Benötesi) Psikoloji”, ,( İstanbul: M.Ü İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2006), s. 1.
4.Psikolojideki yaklaşımlardan bir ekol oluşturan dördüncü güç olarak da bahsedilen yak-
laşımlar şunlardır:1)Psikoanaliz, 2)Davranışçılık 3) Hümanistik Psikoloji 4)Transpersonel 
5. Mehmedoğlu, “Transpersonel (Benötesi) Psikoloji”,  s. 1.
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Transpersonel kavramının Türkiye’deki psikolojik araştırmalarda yerini alması 
Mustafa Merter ile olmuştur. Mustafa Merter edindiği bilgi birikimleri ve yaptığı 
araştırmalar sonucu önemli tespitlerde bulunmuştur. Bu tespitlere yönelik çö-
züm önerileri ile tedavi sürecine gidilmesi mümkün görülmüştür.

Tasavvuf Nedir?

Henüz Tasavvuf kavramı oluşmamışken dahi tasavvufun zuhrettiği dö-
nemlerde bu kavrama bir anlam yüklenmeye çalışılmış fakat yapılan her 
tanım yapbozun onu tamamlayan bir parçası olmaktan ileri gelememiştir. 
Tasavvufa tam anlamıyla getirilemeyen tanımlar dizisinden birkaçını zikrede-
lim;’’ Tasavvuf, gerçek tevhid yoluyla kişinin bireysel kurtuluşa ulaşma ça-
basıdır.’’ Diyor bir batılı şarkiyatçı.”6 Irak tasavvuf okulunun önderi Cüneyt 
‘’Tasavvuf senin hiçbir şeye sahip olmaman ve hiçbir şeyin de sana sahip ol-
mamasıdır.’’ diye tanımlar tasavvufu ve şunları da ekler; ‘’Tasavvuf özgürlük-
tür ve cömertliktir, kendini zorlamanın olmayışıdır7.Cüneyt ve Ebu-l Hüseyin En 
Nuri’nin tanımı ise ‘’Tasavvuf (iyi ve güzel ahlak) huydur ve ahlakça fazla olan 
kişi tasavvufça da fazladır. Zahiri biçimlerini inkar etmeden en derin mane-
vi anlamda Allah’ın buyruklarına yasalarına göre hareket etmektir.’’şeklinde 
tanımlar. Tasavvuf bir hal ilmidir ve bütün tasavvufi tarifleri üç ana noktada 
toplamak mümkündür;          

1) İlahi emir ve yasaklara teslimiyet 

2) Allah ve Resul’unun ahlakı ile süslenmek 

3) Allahtan başka her şeyden (masivallahtan) kalben uzaklaşmaktır.8 

Masivadan alakayı kesmek, dünyaya ve onun nimetlerine kıymet verme-
mek, insanlardan uzaklaşmak değil; bizzat onların içinde yaşayarak, kal-
ben bağlanmaktır. Zira dünya hayatı ahiretin bir başlangıcı ve ona mahsül 
hazırlayan tarlasıdır.9

Tasavvufa genel bir tanım getirilecek olursa; Tasavvuf, Hakk’ın hoşnutlu-
ğunu kazanmak ve ebedi saadete ermek için nefisleri temizleme, ahlakı tas-

6.Annemarie Schimmel, İslamın Mistik Boyutları, ( [İstanbul] :Kabalcı Yayınevi, 2001),  
s. 42.
7.-8 Schimmel, , İslamın Mistik Boyutları, s. 34.
8. Selçuk Eraydın, “Tasavvuf ve Tarikatlar’’, (İstanbul: M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayın-
ları, 2004), s. 40
9. Eraydın, “Tasavvuf ve Tarikatlar’’, s. 40.
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fiye, iç ve dışı tenvir, süret ve siret’i tezkiye hallerinden bahseden bir ilimdir.

Benötesi Tasavvuf’un Neresinde?

“Din; Allah tarafından vaz olunmuş ilahi bir kanundur ve akıl sahiplerini 
kendi ihtiyarlarıyla bizatihi hayr olan umura sevk eder. Kuran-ı Kerim isla-
mı “Allah’ın indinde olan din” olarak takdim ediyor.(Ali-İmran, 3-19) 10 Din ve 
Dindarlığın manası itaat ve bağlılık ile iki dünya saadetidir. Bu saadete nail 
olmak isteyen her bir insan önce Müslüman olmalıdır. Din fikriyesi genişleyen 
insan zamanla kamil olmaya meyleder.Büründüğü ruhi hallerden hareketle 
insicamı başlatma süreci başlar.Mutasavvıfları ele alıp incelediğimizde tıp-
kı benötesi gibi önce bir soyutlanma isteği tezahür eder.Nitekim dine duyu-
lan ihtiyaç fıtridir ve getirdikleriyle beraber kabullenme ihtiyacı da onun peşi 
sıra sürükler. Kamil olma arzusu bu dönemde kişiyi belirli düşüncelere sevk 
eder.”Yaratılış sebebi, süreci, kendi varlığının amacı” gibi açık uçlu sorularda 
kişi  kaybolur ve bir köşeye çekilip sorgulama dönemini başlatır.

“Gazali hayatındaki önemli bu dönüşüm evresi olan kendini sorgulama 
sürecinin başlangıcında kendini şöyle ifade etmektedir; Vakta ki, bu vesvese-
ler içime doğdu ve kalbimde yer etti. Bu defa buna ilaç aramaya koyuldum. 
Fakat bu kolay olmadı, çünkü bu hastalığın tedavisi ancak delil ile mümkün 
olabilirdi. Bir delilin ikamesi de ‘ölüm-i evvelin’ dediğimiz bilgilerden meyda-
na gelir. Bu da müsellem-kabul edilmiş olmazsa delil yapmak da mümkün 
olmaz. Bu suretle hastalığın giderilmesine imkan bulunamadı. Bu hal böy-
lece iki ay kadar devam etti. Bu müddet içinde, manen ve hal ile safsata 
yolunda bulundum ise de lafta bunu açıklamıyordum. Nihayet  Cenab-ı Hakk 
beni bu hastalıktan kurtardı. Nefsim sıhhat ve itidal haline avdet etti. Akli 
zarureler emniyet ve yakın üzere makbul ve itimada şayan olarak rucu etti. 
Bu seziş ve safsatadan kurtuluş bir delil veya bir istidlal tertibi ile değil ancak 
Allah’ın kalbime ilka ettiği bir nur ile olmuştur. Bu nur birçok bilgi kapılarının 
anahtarıdır.”11 Bu tip insanlar sorgulama aşamasını geride bıraktıktan son-
ra gayriihtiyari, mensup oldukları dinin menşeine yönelmeye başlarlar. İslam 
mutasavvıflarının  yönelişinin ilk adımının Kuran-ı Kerim olduğu açıktır. İlahi 
kelam, manevi yükselmenin şaşmaz kaynağıdır; Neşe ve huşu verir ve Al-
lah ile gizli sohbet yolunu açar; Çünkü Ali’nin Allah zatını Kur-an’ da gösterir 

10. Eraydın, “Tasavvuf ve Tarikatlar’’, s. 32.
11. Öznur Akdoğan, “Gazali ve Benötesi Yaklaşım”, ([Ankara]: A.Ü. İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, 2011), ss. 7-8
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dediği rivayet edilir. Sufi olsun olmasın Müslüman olan her insan arayışını 
sonuçlandırmada Kur-an’a başvurduğunda Benötesi Psikoloji’yi tam anla-
mıyla burada yaşamaya başlar. Benlik duygusunu o an itibari ile geri plana 
itmiş “yaratılışı” sorgulamaya başlamıştır. Benötesi ve Tasavvuf’un ortak nok-
tası haline gelmiş bu durumu karşılaştırma şeklinde analiz ettiğimizde elde 
edeceğimiz veriler bize rasyonel aklın tek başına keza Mistisizm’in destek-
siz açıklamalarının yetersiz kalacağını gösterecektir. Benötesi; ennihayetin-
de ‘insanların ulvi ve yüce yönlerinin de alındığı varoluş psikolojisidir’, diye 
tanımlanır. İnsanların ulvi yönlerinin olabilmesi için yalnızca İslam dinine 
mensup olması gerekmemektedir. Daha önce açıkladığımız gibi Müslüman 
bir insanın arayışını Kur-an’a yöneltmesi kişinin çevresel faktörlerden ötürü 
sergilediği bir davranıştır. Tasavvufta “Seyr-i Sülük” olarak adlandırılan bu 
hallerin varlığı farklı akımlarda da çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Nite-
kim “Benötesi yolculuk ve Seyr-i Sülük” kavramları tasavvuf ve transpersonel 
psikoloji arasındaki ilintiyi ortaya çıkarır niteliktedir. Bunun bir örneğini sergi-
leyen Jung Taoizm, Hinduizm, Budizm üzerine ciddi çalışmalar yapmış ancak 
nefs ve insan-ı kamil mertebelerine yaklaşım sağlayan insan psikolojilerine 
vakıf olamamıştır.12 Hangi alanda olursa olsun etkilediği kısım açısından nefs 
ve bilinç kavramları ortak bir paya sahiptir. Durumun kökenine inildiğinde 
Tasavvufta “Seyr-i Sülük”, Benötesi’nde “trans hali” olarak nitelenen kendini 
arama, aşkın yolculuk, ‘bilinç’ hallerinin içerisinde ortaya çıkar. ”Bireyi büyük 
oranda oluşturan başlıca unsur bilinçdışıdır. Bilinçdışı karmaşık duygu, dü-
şünce ve dürtülerin hüküm sürdüğü, eski duyguların tekrarlandığı bir alandır. 
Böylece insan sürekli kendini ve diğer insanları aldatarak yaşar.”13

Benötesi Bu Durumu Nasıl Açıklar?

Benötesi yaklaşım Gazali’nin bu deneyimini “Holotropik Şuur Hali”olarak 
açıklamaktadır.”Holotropik Şuur Hali”ni güncel davranışlarımızda aramak 
yanlış bir eğilimdir. Çünkü insan, içinde yaşadığı toplum kaygısıyla çoğu za-
man gerçek kişiliğini ortaya koyamaz, özgün kimliğini  yaşayamaz. Ancak ho-
lotropik şuur hali’ne bürünen kişi benliğini aşmakla birlikte gündelik yaşamı-
nı da sürdürebilir. Kişiyi bu duruma iten faktörler arasında mekan önemli rol 
oynar. Tasavvuf’a dönüldüğüne Seyr-i Sülük’e dalan insanların bu yolculukla-

12. Mustafa  Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, Yaklaşım, (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 12.Ba-
sım, 2013), s. 42 14 Merter Dokuz Yüz Katlı İnsan, s. 30. 
13.15 Akdoğan, “Gazali ve Benötesi Yaklaşım”, s. 4.
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rının açık ve müşterek ortamlarda olmaması dikkat çeker. Mağara, karanlık 
odalar, ıssız çöller bilince baskı yapar ve beden cevap verir nitelikte transa 
hazır olduğunu belirtir. Benötesi her nekadar ruhsal bir süreç gibi görünse de 
beden ruha destek verir. Aksi taktirde fiziki şartların yetersizliğinden doğacak 
dengesizlik psikolojiyi iyileştirmek yerine derinden sarsabilirdi. Hz. Peygam-
berin vahiy almadan önceki yaşantısında buna örnek teşkil eden durumlar 
vardır. Hz. Muhammed (s.a.v) cahiliye döneminde, İslam zuhretmemesine 
rağmen zaman zaman Hira mağarasına kapanır, günlerce insan içine çık-
maz, huzur ve huşuyu kapalı ruh halinde bulmaya yönelirdi. Hazır olan beden 
psikolojik sürece girmeye de hazır olurdu. Günümüze dönüş yaptığımızda 
karşılaştığımız manzara şudur; “Aslında herkesin asli arzusu, gizli isteği, sıkı-
şıp kaldığı nefs yapısının alt katlarından daha ferah, daha “aydınlık” dünyevi 
kaygı ve tasaların azaldığı daha özgür bir hayat sunan üst katlara yükselmek, 
bir başka deyişle latif duyu ve duygular, güzel haller yaşamak” istemesidir.14 ” 
Buna binaen her nev’i inanç ve görüşe göre sığınılan durumlar; Sarhoşun sı-
kıntıdan çatladığı ‘katı’ terk edip bir üst katın hallerini yaşamak için içki içme-
si, Ezan sesini duyan Müslüman’ın namaza durması, Semazen’in dönmesi, 
Hıristiyan’ın Pazar günleri ilahi söylemesi, Budist’in tütsü kokan tapınaklarda 
dua etmesi, şeklinde kanıtlanabilir.”15 Yukarıdaki haller gösteriyor ki din, dil, 
ırk, mezhep farklılığı ortak bir noktada buluşuyor. Bu da “tüm insanlığın has-
retle bir üst kata çıkma çabasıdır.”16 Bu durum “nefs-i emmare şişmesi”17 
ile karıştırılmamalıdır. Kendimi arayacağım derken üst seviyeye ulaşmış 
egolarda kaybolmamak gerekir. Çağın hastalıkları haline gelmiş mutsuzluk, 
umutsuzluk, yetersizlik hissi, doyumsuzluk batı ilimlerindeki Benötesi’nin, 
Tasavvufta ise ”Seyr-i Sülük” hallerine getiren sebeplerdir. Transa geçmeyi 
sağlayan uygun ortam da gerçekleştiğinde benliği aşmak kaçınılmazdır. 

“Seyr-i Sülük denilen yolculuk Tasavvufla ortaya çıkar ve “Tarikat yani 
mutasavvıfların yürüdükleri ‘yol’ şeriattan çıkan bir yol olarak tanımlanır; 
Çünkü ana yol (tarik-i amm) şeriat, ondan çıkan yol ise tarikattır. Bu köken 
sufilerin tasavvufun eğitim yolunu, Allah’ın yasalarının (şeriat) oluşturduğu 
ve her Müslüman’ın yürümesi gereken ana caddeye bağlanan bir sokak gibi 

14. Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, s. 281.
15. Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, s. 281.
16. Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, s. 282. 
17. İnsanın aşırı ego sahibi olması sonucu nefsi temizlemek yerine daha kibirli hale ge-
tirmek, ilahlaştırmak.
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gördüklerini gösterir.”18 Yani Tasavvuf’ta yer alan bu yolculuk hali Benötesi 
Psikolojisi’nde kalıplaşmış ‘’kendini arama”( mutlu olduğunu zannederken 
aslında içten içe mutsuzluğun dibine vurmuş, başarılıyken iç huzursuzluk-
larla savaşır bir halde kendini bulması) ile hemen hemen aynı şeydir. Erich 
Fromm’un insanoğlu’nun doğadan soyutlanışıyla ilgili yaptığı tanımlar ile Su-
fii’lerin bu konudaki düşüncelerinin birbirine benziyor olması bunun açık bir 
göstergesidir.(Sufi’ler soyutlanmayı hastalık olarak ve soyutlanmadan kay-
naklanan endişeleri de kişiliğin dağılmasının başlangıcı, zihinsel ve ruhsal 
problemlerin sebebi olarak görmüşlerdi)19 Dr. Mustafa  Merter’in daha önce 
de ifade ettiği gibi kişiyi bilinçdışına iten toplumsal bilinç olmuştur. Fakat Batı 
Dünyası Psikoloji Bilim’ine yakından baktığımızda insancıl/hümanist, varo-
luşçu ve Benötesi/Transpersonel Psikoloji ekollerinin maneviyat ile gittikçe 
artan oranda irtibatlı olduklarını görürüz. Nitekim Dr. Mustafa Merter gözlem  
yaptığı dönemde karşılaştığı hadiseleri şöyle anlatıyor; ”Meditasyon yaptığım 
dönemlerde, Kodo Sawaki, Yasutanu Roshi, Shunryu Suzuki gibi Zazen  usta-
larının hayat tarzlarını araştırmıştım. Bu insanların uyguladıkları hayat disip-
lini neredeyse akıl almaz boyuttaydı. Yasutanu Roshi ’30 senedir bir dahaki 
meditasyonu düşünmeden ağzımdan bir lokma bile geçmedi’ diyordu. Kodo 
Sawaki’ye ‘Hayatınız boyunca sizin için en zor görev neydi? ‘diye sordukların-
da , ‘Önemli olmamak, her gün önemli olmamak için çaba sarf ettim’ diyor. 
Shunryu Suzuki’nin ustasının alnı, başını seccadeye koymaktan nasır bağla-
mış! Bu insanlar hem evrensel, ahlaki kurallara tam anlamıyla uymuş,(evlilik 
dışı ilişki yok, içki yok, tamah etmek yok, insan hakkı yemek yok, gıybet yok) 
hem de olağanüstü bir çaba ile inançlarını yaşamışlar. Bütün bunlardan bah-
sederken hatırıma 70’li yıllarda aydınlanma hevesiyle Seylan Adası’na gidip 
orada üç ay boyunca bir manastıra kapanan Amerikalı bir arkadaşım geldi. 
Bir müddet sonra işler zorlaşıp hayat tahammül edilemez bir hale gelince ar-
kadaşım kendi kendini her gün şu cümleyi tekrar ederken bulmuş: “Sen deli 
misin, bütün bir ömrünü burada geçiremezsin!” Bu dönem bittiğinde uçağa 
atlayıp Bangkok’a uçmuş ve bir hafta oranın batakhanelerinde kendi tabiriyle 
“hayata” yeniden dönmüş. Bu traji-komik gerçek hikaye, üç ay boyunca en 
zor şartlarda yapılan bir meditasyonun bile insanı yüceltip arındıramayaca-
ğını gösteriyor. Aydınlık yola varmak (yani hidayet), ancak bizi yaratan rabbi-
mizin elindedir. Ben aydınlanacağım derken insan kendini hiç beklemediği 

18. Schimmel, İslamın Mistik Boyutları, s. 115.
19. Kemal Sayar, Sufi Psikolojisi, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003  ), s. 112.
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yerlerde bulabilir. Dünyada ve bizde bu çevreleri tanıdığım için mukayese ya-
pabiliyorum. Haftada bir kez toplanıp, 1-2 saat meditasyon yapıp, daha son-
ra Beyoğlu’nun veya Kadıköy’ün arka sokaklarında dumanlı bir meyhanede, 
kadınlı erkekli kafayı çekerek hiçbir zaman ulaşılamayan aydınlanma üzerine 
spekülasyonlar yapmakla aydınlanma olmaz, bu olsa olsa ‘kozmik bir luna-
park kulübüdür.’ ”20 Merter’in açıklamasını en geniş haliyle yaptığı bu dene-
yimi kozmik arayışın her insanda farklı neticelere sonuçlandığını gösteriyor. 
İslam dünyasında da Batı dünyasında da bir kaybolmuşluk hissine kapılan 
her birey aynı süreci yaşar, aynı soruları sorup farklı yanıtlar bulur. Daha önce 
bu cevapları şekillendiren faktörlerde açıkladığımız gibi bilinç herkesçe ortak 
duyguları yaşar .Bu durumu ortaya çıkaran sebepler araştırıldığında bariz bir 
neden boy göstermez hatta okadar gizlidir ki; kişi en mutlu anında bir boş-
luğa düşer ve can alıcı soruyu kendine sormaya başlayabilir. Tüm insanlığın 
temel ortak sorunu olan ‘huzursuzluk’ baş gösterdiğinde kişi kendi değerle-
rinin dışına çıkmamak suretiyle yüksek değerlerle temas kurmaya çalışarak 
bu durumu atlatmaya çalışır. ’Maske ardından konuşma’ olarak nitelediğimiz 
‘Transpersonel (Benötesi) Psikoloji’ ye kapılan insanlar dış dünyayla bağlantı-
sını tam koparmasa da artık güncellikten uzaklaşmış, algılarını mistik duygu-
lara açmış ve olağanüstü hallere bürünmeye başlamıştır. Özellikle belirli dö-
nemlerde ortaya çıkan bu ruh hali Müslümanlarda özellikle Ramazan ayında, 
Hacc esnasında ve düzenli namaz kılan insanların huşuyu yakaladığı anlar-
da, buna tezat olarak diğer din ve inanışlarda ise kötü bir olay yaşandığında, 
hurafelerin etki gösterdiğini düşünüp doğaüstü bir olayla karşılaşıldığında ve 
çok nadir olarak kalplerine olunan ilka esnasında ortaya çıktığı görülmüştür.

Benötesi Psikoloji ve Psikoterapi

Benötesi Psikolojisi’nin iyi tarafları olduğu kadar kötü tarafları da vardır . 
Müslümanlar için inancı kuvvetli, sağlam ve Kamil olmaya hazır hale gelmiş 
insanlar açısından sorun olmayan bu durum onları tasavvuf’a  yönlendirir ve 
kozmik arayış huşu ile son bulur.Fakat farklı inançlara sahip olan insanlar için 
durum aynı değildir. Merter’in örneğini verdiği Amerikalı arkadaşı kendilerine 
göre ‘psikoterapi yöntemi olan meditasyon’ a başvurmuş ve neticesiz kalınca 
daha alt seviyelere inip benliğini tamamen zedelemiştir. Bu sürece sebep 
olan etkenlere Erikson “Tekamül Evreleri Tablosu’nun” beşinci maddesinde 
“Benlik tanımlaması ve rol karmaşası’ nda ele aldığı 12-18 yaş arasında ço-

20  Merter� Dokuz Yüz Katlı İnsan, s� 290
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cuğun örnek alabileceği sağlıklı bir kişiliğin olmaması ve uygun ortamın sağ-
lanmamasının etkili olduğu maddesini örnek verir. Günümüz psikologlarınca 
teşhis edilmiş sebeplerden biri de kişinin geçmişte yaşadığı travmatik bir ola-
yı zihninde daimi süreçle bastırması ve yalnız kaldığı dönemde tüm ihtiyaç-
larını gidermiş olmasına rağmen noksanlık hissetmesi ile ortaya çıkmasıdır. 
Çözüme yönelik atılacak ilk adım Merter’in deyişi ile “bodrum kata inmek”le 
atılır. Geçmişe yönelik sorulan sorularla bu  zihinsel süreç canlı tutulur. Sonuç 
alabilmek için öncelikle sağlıklı empati yapılmalıdır. Ancak kişiyi anladığımızı 
teyit ettirdikten sonra karşı tarafın örttüğü kimliğini açığa çıkarmasına uygun 
ortamı hazırlamış oluruz. ”Freud altbilinçdışındaki ‘huysuz çocukları’ analiz 
ederek niçin huysuzlaştıklarını araştırıp bir ‘üst görüş’ gerçekleştirmiş ve bu 
çocukları ‘uykuya yatırarak’ daha sağlıklı ve dengeli bir kişilik oluşturmaya 
çalışmıştır. Bu manada başaralı psikianalizden geçen kişi, daha geniş ve ay-
dınlık bir alanda var olur. Artık daha özgürdür. Kaygı, korku, öfke, kıskanç-
lık, hırs ve bencillik gibi, gölgesine ait olumsuz duygulardan uzaklaştığı için, 
sevgi, muhabbet, anlayış, fedakarlık, huzur, kanaatkarlık, gibi daha latif ve 
insanca duygular yaşamaya başlar.”21 Terapilere başlanılması kişi için kur-
tarıcı niteliktedir, çünkü bu duraklama hali belirli bir zaman sonra ölüm ile 
sonuçlanabilir. Özelikle inanç noktasında eksik olan insanlar anlamsız oldu-
ğuna kanaat getirdikleri arayışın son bulmasının ölümle olacağına da inanır-
lar. İntihar girişiminde bulunan insanlara yöneltilen sorulara verilen cevaplar 
arasında “Hayatta her şeyi yaşadım, kaybedecek bir şeyim kalmadı” cümlesi 
hem sebep hem de bu girişimde bulunmadan önceki ruh hali hakkında ipuç-
ları verir. Rahatsız olan kişilerin kendilerine uygulanacak terapi yöntemleri-
ne elverişli olmaları da gerekir. Bir diğer terapi yöntemi ise “bilinçdışının üst 
katmanlarında ve üstbilinçdışı sınırında varoluşçu ekollerin devreye girmesi 
ve ölüm, anlam, özgürlük ve yalnızlık gibi ‘son sorular’ araştırılmasıdır.” 22Bu 
yaklaşımla rahatlayan pek çok insan olmuştur.

SONUÇ

İnsan ‘Eşref-i Mahlukat’ olarak yaratılmıştır. Hakk kullarını yaratırken iç-
lerine kendi olma dürtüsünü yerleştirir ve yaratılanlar üstün duygular yaşa-
ma peşine düşerler. Bu yaşayışlar çeşitli olmakla beraber fayda-zarar içerir. 
Rahman ruhu yaratırken “Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki ‘Ruh 

21. Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, s. 302.
22. Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, s. 303
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Rabbimin emrindedir, O’nun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim ve-
rilmiştir.” (İsra/85) Ruh hakkında verilen bu açık bilgi üzerine uzun tanımlar 
yapıp ruhun mahiyetini açıklamaya çalışmak sonuçsuz kalacaktır. Yüce Allah 
gereken malumatı bildirmiştir. Ruh bilinmeyeceği gibi ruhun içine düştüğü 
manasız arayışları da tam anlamı ile açıklamak mümkün değildir. Fakat yapı-
lan araştırmalar ve edinilen tecrübeler ışığında bir nebze de olsa bu durumu 
azaltmaya yönelik çalışmalar yapılabildiği gözlemlenmiştir. Tasavvuf alimleri-
nin yaşantısı incelendiğinde ciddi bir manevi eğitim (seyr-i sülük) almış olan 
Mutasavvıflar’ın bu sorunla rahatlıkla başa çıkabildiği anlaşılırken batılı ilim-
lerle ilgilenen alimlerin birçok noktada tıkandığı ve sonuca tam anlamı ile 
ulaşıp huşuyu yakalayamadıkları görülür. Doğruyu yanlış yerde arayan batılı 
bilim adamları rasyonel akla takılıp kaldıkları sürece neticesizlik devam ede-
cektir. İnsanı ‘insan’ olarak değerlendirmek ve buna göre muamele etmek 
gerekir. İnsan hastalıklarında (psikolojik) çözüm ararken öncelikle insanı hay-
vandan ayıran temel özellikler üzerinden gidilmelidir. 

İnsan fıtratında var olan ‘doymama’ güdüsü her alanda kendini açığa çı-
kardığı gibi psikolojide de ifşa eder ve Benötesi bu noktada zuhreder. Bu 
süreci atlatmaya yardımcı her türlü yola başvurulur. Kur’an başvurulması ge-
reken ilk kaynak olması itibari ile ‘aydınlığa’ götürür. Kur’an (Nahl Suresi 12.) 
“Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emri 
ile emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için 
ayetler vardır.” Ayetinde her şeyin insanlar için olduğunu ve aklını kullandık-
ları müddetçe her sorunun üstesinden gelebileceklerini bildirir. Ruhsal buna-
lımlarda kaybolunduğunda yaratıcıyı bilmek ve ona yönelmek her türlü terapi 
yöntemi geride bırakır. İslam Alimleri’nin çıktıkları yolculukların sonucunda 
Kamile ermeleri ve ruhsal doyumu sağlamaları  bunun göstergesidir.
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“WEBER’İN DİNDARLIK TASNİFİNDEN HAREKETLE TASAVVUF 
DİNDARLIĞININ İNCELENMESİ”

Emirhan DEMİRBOZAN

(Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet

Tebliğimizde, Max Weber’in ideal tip kavramı üzerinden ele alıp tas-
niflediği asketik-mistik dindarlık anlayışlarından hareketle, İslam inancı 
içerisindeki asketik ve mistik dindarlık tiplerinin tespitini yapıp, Tasavvuf  
dindarlığının Max Weber’in mistik dindarlık tasnifine uygun düştüğünü in-
celemesini yapacağız.

Anahtar Kelimeler; Max Weber, asketizm, mistisizm, dindarlık, tasavvuf, 
kurtuluş

Summary

In our statement,we’ll state Max Weber’s thougts on piety,astetic and 
mysticisism classified in his conception of the ideal type.We will also indi-
cate the types on  astetic,mystical and piety in Islamic Belief.Lastly,we’ll 
inform Max Weber’s classification on mystical and piety issues parallel with 
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the piety of Islamic mysticism.

Keyword : Max Weber, piety,ascetism, mysticisim, piety, salvation

Giriş:

Dinlerde özellikle de bir vahiy etrafında şekillenen semâvî dinlerde birbi-
rinden farklı özelliklere sahip çeşitli dindarlık biçimleri gelişmiştir. Bu dindarlık 
tarzları sosyolojik açıdan birbirlerinden ayrışır ve zaman zaman da çatışırlar. 
Dindarlık tarzları arasındaki bu ayrışmalar, sosyolojinin kurucu isimlerinden 
olan Max Weber tarafından incelenerek çeşitli tasnifler yapılmıştır. Biz bu teb-
liğimiz içerisinde Max Weber’in yaptığı bu tasniften hareketle İslâm dini içeri-
sinde ortaya çıkan dindarlık hareketlerini ve bu bağlamda tasavvuf dindarlı-
ğının diğer dindarlıklardan ayrışmasını ele alacağız. Bu kavramsal çerçeveye 
uygun olarak tebliğimiz birkaç ana başlıktan meydana gelmektedir. İlk ana 
başlığımız dindarlık kavramı ve Max Weber’in dindarlık tasnifleriyle ilgilidir. 
İkinci ana başlıkta İslâm toplumunda gelişen çeşitli dindarlık hareketleri ve 
bunların doğuşuna etki eden temel unsurlarla ilgili kısa bir değerlendirme 
yapacağız. Üçüncü ana başlığımız ise tasavvufun İslâm dindarlık modelleri 
içerisindeki yerinin Weberci bakışla tespiti hakkında olacaktır. 

1. Bölüm: Dindarlık Kavramı ve Max Weber’in Dindarlık Tasnifi

Tebliğimizin ilk bölümünde Max Weber’in dindarlık tasniflerini incele-
meden önce dindarlık kavramının sosyolojik açıdan bir tanımını yapmaya 
muhtacız. Dindarlık kavramı, dinlerin dünya tasavvuru ve kurtuluş teorileri 
ile yakından ilgili olduğu için dindarlık tanımımıza ek olarak bu konuda-
ki temel görüşleri de ele alacağız. Dindarlığı bir kişinin mensubu olduğu 
dine ait inanç, ibadet ve sembollere ilişkin kabul, yoğunlaşma ve meşgul 
olma derecesi olarak tanımlayabiliriz. Dindar, mensubu olduğu dinin inanç, 
ilke, pratik ve sembollerini içselleştirip bunları tutum ve davranışlarında 
sergileyen kişidir.1 Dindarın tutumlarını sergileyiş tarzı, mensubu olduğu 
din-mezhebin dünya hayatı karşısında takındığı tavra göre değişiklik gös-
terir. Dinlerin dünya karşısındaki tutumlarını genel olarak dört ana grupta 
inceleyebiliriz: 

1. Birinci grupta yer alan dinlerin dünya hakkındaki tasavvurları olumlu-
dur. Bu tür dinler dünyayı iyi ve eğlenceli bulmakta ve ona karşı müspet bir 

1. Abdurrahman Kurt, Dindarlığı Etkileyen Faktörler,syf42
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tavır takınmaktadırlar. Dünya hayatı karşısında bu “olumlu” tutumun çeşitli 
örnekleri bulunmaktadır. Genellikle ilkel ve arkaik dinler dünya hayatı kar-
şısında müspet bir tavra sahip olup, dünya nimetlerini elde etmek için yapı-
lan gayretleri tasvip etmektedirler. Ayrıca Hıristiyan dindarlık modellerinden 
biri olan Protestan dindarlık tarzı da buna bir örnektir. Nitekim Protestanlık 
gözlerini müspet bir tarzda dünyaya çevirmesiyle birlikte Batıda modern Ka-
pitalizmin doğuşunu sağlamıştır.

2. İkinci grupta yer alan dinler dünya hayatına karşı kesin olarak “olum-
suz” bir tutum takınmışlardır. Buna göre dünya düpedüz bir hayal, ilahi 
hakikati gizleyen aldatıcı bir perde olup, şer kuvvetleriyle doludur. Hayat 
tüm sıkıntı ve üzüntülerin kaynağıdır. Bu itibarla insan bir an önce bu hayat 
yükünden kurtulmaya çalışmalıdır. Kurtuluşa ermek için hırs ve tamahtan 
azade olmak gerekir. Çileci Hint dinleri, Jainizm, Budizm ile bazı Hıristiyan 
ve İslâm dindarlık modelleri bu grupta yer alırlar. 

3. Üçüncü grup ise dünyayı metafizik ve ahlaki bakımdan olumsuz yo-
rumlamakla birlikte, durum ve şartlara göre çeşitli değişikliklere de hazır 
olan dinlerin durumunda görülen selektif (seçmeli) tutumdur. Selektif tu-
tumda dünyayı tamamen veya kısmen kutsal kılma eğilimi vardır. Hıristiyan 
ilahiyatçı St. Augustin’in Tanrı Sitesi adlı eserinde, dünya sitelerinin gelip 
geçici öbür âlemdekinin ise mükemmel olduğunu ancak bu mükemmel si-
tenin yeryüzünde de gerçekleştirilebileceğini kabul eden telakkisi bu anla-
yışın tipik örneğidir

4. Dördüncü gruptaki dinlerin tutumu ise dünya ve âhiret karşısında 
dengelidir. Yani ne dünya için âhiretten ne de âhiret için dünyadan vazge-
çilir. Bu tür tutumun en belirgin örneği İslâm’dır. İslam dünya hayatını şartlı 
olarak kabuk ve tasdik eder. Zira İslâm’da asıl olan âhiret saadeti olmakla 
beraber bu dünya hayatı bu saadetinin kazanıldığı yerdir. Ancak bu durum 
dünya hayatı ve nimetlerinin inkârı manasına gelmemektedir. Müslüman’ın 
dünya ve âhirete karşı tutumlarında ölçülü olması, ‘orta yolu’ tutması ve 
‘hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi de âhiret için 
çalışması’ istenmektedir.2

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi dinlerin dünya karşısında böyle 
tutumları benimsemeleri üzerindeki temel etken, dinlerin en yüce gayesi 

2. Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2014, syf 438
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olan salikini kurtuluşa erdirme çabasıdır. Dolayısıyla kurtuluş kavramı, bü-
tün dinler ve dindar gruplar arasındaki ayrışmalar konusunda büyük öneme 
sahip bir kavramdır. Kurtuluş olgusunun doğrudan bir parçası olan bir diğer 
konu da; kurtuluşun gerçekleşeceği yer meselesidir. Kurtuluşun bu dün-
yada mı; öldükten sonra mı yoksa her ikisinde de gerçekleşmesi mümkün 
müdür?3 Bu açıdan dinler ve dindar gruplar iki farklı anlayışı benimserler. 
Bu anlayışların ilkine göre kurtuluş, âhiret veya dünya-üstü bir yerde ger-
çekleşir. İkinci görüşe göre ise kurtuluş dünyada iken mümkündür. 

Dindarların dünya ve kurtuluş odaklı bu farklı bakış açıları, birbirlerin-
den ayrışmalarını tetiklemiştir. Şimdi bu farklılaşmanın Weber tarafından 
nasıl ele alındığını görelim. Max Weber dindarlık tiplerini iki ana tutum çer-
çevesinde ele alır. Weber, bu ikilinin kurtuluş teorisi açısından ayrışmasını 
şu şekilde açıklar: Dindarlıkta görülen her iki tutumun gayesi olan kurtu-
luş, insanın ahlâkî eylemlerine karşılık olarak verilen bir hediyedir. Bununla 
beraber dindarlardan bir gruba göre bu ödül uhrevîdir. Diğer gruba göre 
ise kurtuluş dünyevî de olabilir. Weber, kurtuluşu uhrevî olarak kabul eden 
dindar grupları asketik olarak niteler. Asketik (ascesis) sözlükte kendi ken-
dine hakimiyet, öz disiplin demektir. Dindarlık formu olarak ele alındığında 
ise, tanrı için çalışmak çabalamak, dünyevi birçok şeyden elini ayağın çekip 
zâhid bir kimliğe bürünmek anlamına gelir. Bu bakımdan dinsel asketizmin 
radikal bir kimliği olduğu kabul edilir. 

Weber’e göre asketikliğin iki türü vardır: dünyevî asketizm ve uhrevî as-
ketizm. Âhiret asketiğinin dünyaya bakış açısı olumsuzdur. Âhiret asketiğine 
göre dünya sosyal ilişkiler alanı olduğu için her daim günaha sürüklemeye 
hazırdır. Dünya adeta günaha teşvik alemidir. Kutsal şeylerden insanı uzak-
laştırır. O, tensel zevkler mekânıdır. Kurtuluş için dünyadan, aile ve sosyal 
ilişkilerden dünyevi mallardan sanattan, cinsellikten, canlılara özgü hemen 
hemen her faaliyetten vazgeçmek gerekir. Bu tarz uğraşlara girişmek tanrı-
dan uzaklaşmaktır. Weber, Katolik dindarlığının ve özellikle çileci manastır 
yaşamının bu tür bir dindarlığı temsil ettiğini düşünür.

Asketizmin ikinci türü olan dünyevî asketizmde ise, ahiret asketizminden 
farklı olarak tanrısının rızasını kazanmak için dünyevi kurumlara katılınır. 
Dünyevî asketik, dünyayı kendi sorumluluğu altında görür. Bu nedenle ideal-

3. Prof. Dr. Fuat Aydın, Dinlerde Kurtuluş Anlayışı (Teorik Bir Giriş Denemesi), Sakarya 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, syf 91
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leri için dünyayı dönüştürme eğilimindedir. Şu pozisyonda reformcu, devrimci 
bir kimliğe bürünür. Buna göre dünyevî asketik dünyayı rasyonel-ahlaki ey-
lemleriyle kendini Tanrı’ya kanıtlayabileceği tek araç olarak görür. Bu açıdan 
dünyayı bir eylem alanı, ‘meslek’ olarak algılar. Sıkı sıkıya bağlı olduğu ahlâkî 
kurallarını zedelemeyecek ekonomik faaliyetlerle uğraşır. Ekonomik uğraşla-
rını başarı takip ederse Tanrı’nın bu duruma karşılık olarak lütuf gösterdiği 
düşünülür. Kişisel nedenlerden dolayı insanlara güç kullanmak, insanları 
Tanrılaştırmak ve erotizm, asketik için men edilmiş davranışlardır. Devletin 
birliğine, bütünlüğüne, toplum huzuruna karşı işlenmiş suçlar Tanrı emrettiği 
için rasyonel örgütlerce cezalandırılmalıdır. Dünyevi-asketik dünyevi kurumla-
ra karşı rasyonalisttir. Weber, bu tür asketizmin canlı örneği olarak Protestan-
lığı ve bunun biçimlerinden biri olan Pietizm’i verir.4

Weber, asketizmin dünyevî ve uhrevî şeklinde ikiye ayrımını kurtuluş te-
orisi çerçevesinde açıklar. Buna göre asketizm yani zühd, yukarıda da bah-
settiğimiz gibi temel anlamıyla Tanrı’nın lütfunu kazanıp kurtuluşa ermek 
için kendini dünyadan ve dünyevî zevklerden alıkoymak demektir. Asketizm 
tanımında birleşen iki tutumun ayrışması ise Weber’e göre yöntemseldir. 
Şöyle ki, her iki asketik tutumun gayesi de kurtuluştur. Fakat izledikleri yön-
temler farklıdır. Dünyevi asketik kurtuluşu dünyaya yönelik eylemlerde bu-
lunup, kurtuluşun gelişmeyle beraber geleceğine inanırken, uhrevi asketik 
bunun tam tersine dünyaya muhalif bir tutum sergileyip gerçek anlamda 
çileci bir tutum içindedir. Weber, bu ayrışmayı açıklamak için Protestanlığın 
doğuşunu ele alarak onun uhrevî asketizmin önemli temsilcisi kabul ettiği 
Katoliklikten ayrışmasını inceler. Buna göre dünyaya karamsar bir bakış açı-
sına sahip geleneksel uhrevî asketizm ile dünyevî asketizmin yol ayrımına 
gitmesi Avrupa’nın aydınlanma ve toplumsal değişim sürecine dayanır.  Bu 
bakımdan Weber, Protestanlığın Katolik skolastisizmine karşı rasyonalist, 
aydınlanmacı bir devrim olduğunu savunur. Bunun yanı sıra Protestanlık, 
Katolik Kilisesine ve onun âyinler vasıtasıyla kurtuluşa ulaşma doktrinine 
de bir tür başkaldırıdır. İlk Protestan hareketler, Katolikliğin yaşanılır olmak-
tan uzak uhrevî asketizmine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Toplumun Ka-
toliklikten bu şekilde uzaklaşması, onun temsil ettiği geleneksel asketizmin 
yerine daha farklı bir asketizmin gelişmesine sebep oldu. Bu yeni anlayışta 
halk, ruhban sınıfının yaptığı gibi ilâhî emir doğrultusunda münzevîliğe çe-

4. Max Werber, Din Sosyolojisi, Yarın Yayınevi, ,İstanbul 2012, syf291-292
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kilmeyecek, onun yerine Tanrı’nın doğrudan buyruğu olan “meslek”ini icra 
edecekti. Bu da, dinsel bir duyguyla çatışmayı ayakta tutan bir bireycilik”in 
ortaya çıkmasına neden oldu: Dünyevî asketizm.5

Weber’e göre kurtuluşa yönelik ikinci görüş ise mistisizmin temsil ettiği 
tavırdır. Mistisizm (İng. mysticism; Fr. mysticisme) Grekçe “sır” anlamına 
gelen misterion kelimesinden türetilmiştir. Terim olarak; İnsanın görünen 
nesnelerin ardındaki hakîkat, sonsuzluk ve birliğe ulaşma yönündeki rûhî 
tecrübesi ve bu tecrübeyi ifade eden doktrindir.6 Mistisizmi asketizmden ve 
diğer felsefî ve dînî anlayışlardan ayrıştıran temel unsur ise yöntemseldir. 
Şöyle ki, mistisizm  ‘Tanrı’ya ve hakîkate akıl ve araştırma yolu ile değil de 
gönül yolu ya keşf ve müşâhede yöntemi çerçevesinde sezgi ile ulaşabi-
leceğini kabul eder. Bu nedenle akıldan ziyâde gönül ve aşk bu tutumda 
belirgindir. Mistik tutum ile asketik tutum, dünyadan uzaklaşma ortak pay-
dasında birleşirler. Bu iki tutumun ayrışması ise hedeflerde kendisini göste-
rir. Mistik aydınlanmada asketiğin misyon olarak belirlediği gibi ilahi iradeyi 
gerçekleştirme amacı yoktur. Mistiğin eylemi tefekkürle sınırlıdır. Tefekkür 
eyleminin aydınlanmaya ulaşabilmesi için dünyevi kaygılardan arınılması 
gerekir. Mistik aydınlanma için dünyadan mutlak bir kaçış gereklidir. Weber 
mistik dindarın hedeflerini bu şekilde belirtmiştir.7

Weber’in Katoliklik ve Protestanlık bağlamında açıkladığı dînî gruplar 
sosyolojisi teorisini semâvî dinlerden herhangi birine uygulamak pekâlâ 
mümkündür. Nitekim az-çok farklılıklar içerse de hem Yahudilik hem de 
İslâm içindeki, dindar grupların sosyolojik ayrışmalarını Weber’in asketik-
mistik tutum ayrışmasından hareketle ele alabiliriz. Bu bağlamda İslâm içe-
risinde gelişen dindar grupların ortaya çıkışını ve bunların birbirlerine göre 
farklılaşmalarını inceleyelim. 

 İslâm toplumunda gelişen çeşitli dindarlık hareketleri ve bunların doğu-
şuna etki eden temel unsurlar

Weber’in dindarlık tarzları arasındaki ayrışma teorisini İslâm içerisinde-
ki dindar gruplar ile tasavvuf dindarlığı arasındaki ayrışmaya uygulamadan 
önce Müslüman dünyada ortaya çıkan dindarlık hareketlerinin doğuşunda 

5. Cihan Özpınar, Manevi Asketizmden Dünyevi Asketizme:Kapitalist Topluma Weber’ci 
Bakış, syf4
6. İlhan Kutluer, Mistisizm, DİA
7. Max Weber, a.g., syf 295
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etkin olan temel unsurları ele almak faydalı olur. Bu bakımdan İslâm dün-
yasındaki dindar gruplar arasındaki ayrışmalar ve bunların doğuşuna etki 
eden ana etkenleri üç ana grupta inceleyebiliriz. Bunlar, siyasi, entelektüel 
ve sosyal etkenlerdir. 

Dindar grupların din ve dünya anlayışlarının oluşmasında siyaset önemli 
bir etken olarak karşımıza çıkar. Bu, İslâm toplumundaki dindarlık tarzlarında 
da göze çarpar. Nitekim Hz. Peygamberin vefâtını takip eden süreçteki siyâsî 
otorite ile ilgili tartışmalar Sünnî-Şiî-Hâricî ayrımında belirgin olan en önemli 
unsurlardandır. Bunun yanı sıra Emevî iktidârı döneminde meydana gelen 
hâdiseler de dindar gruplar üzerinde etkindir. Bunlar arasında daha sonra 
tasavvuf dindarlığına doğru evrilecek olan Tevvâbûn hareketi üzerinde etkin 
olan Kerbelâ Vak’ası ile insanın fiillerinde seçme özgürlüğünün bulunmadığı 
iddiasından hareketle Emevîlerin baskıcı tutumlarının ilâhî irâdenin gereği 
olduğunu savunan Cebriyye hareketi buna örnek olarak verilebilir.

İslâm dünyasındaki dindarlık hareketlerinin oluşumundaki ikinci ana 
unsur ise entelektüel etkendir. Bu bakımdan din ilimlerinin teşekkülü ve 
tercüme faaliyetleriyle İslâm dünyasının Yunan, Mısır, Fars ve Hint kültür mi-
rasını tanıması dindarlık hareketlerinin oluşumunda etkin olmuş önemli en-
telektüel unsurlardır. Din ilimleri, daha sonra dikkat çekeceğimiz tasavvuf 
ile diğer dindar grupların ayrışmasında başı çeken dînî metinlere yaklaşım 
farkı unsurunun ana kaynağıdır. Tercüme faaliyetleri ise özellikle Mu‘tezile 
gibi daha çok rasyonel bir din anlayışını savunan grupların teşekkülüne ön-
cülük etmiştir. 

Üçüncü etken olan sosyal etken ise İslâm toplumunda fetihler nedeniyle 
artan ekonomik refah ve yeni Müslümanların kendi kültürlerinden İslâm’a 
taşıdıkları çeşitli öğelerden teşekkül eder. Bunların ilki neticesinde İslâm 
toplumunda Weber’in terminolojisiyle söyleyecek olursak asketik ve mistik 
dindarlık tarzları ortaya çıkmıştır. İkinci unsur ise İslâm dünyasında ortaya 
çıkan çeşitli sentezci grupların oluşumunda etkin olan unsurdur. 

Dindar grupların oluşumunda etkin olan bu temel unsurlar çerçevesinde 
İslâm dünyasında ortaya çıkan dindarlık biçimlerini ele alacak olursak bunla-
rı birkaç ana grup altında toplamak mümkündür. Bunları çeşitli alt gruplara 
ayrılmakla birlikte Hâricîlik, Şiîlik, Mu‘tezile, Sünnîlik-Ehl-i Hadis ve tasavvuf 
dindarlığı şeklinde tasnif etmek mümkündür. Bununla birlikte Weber’in tas-
nifini esas alan bazı yazarlar meselâ Hodgson, bu dindarlık tarzlarını temelde 
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iki ana tavır çerçevesinde ele almıştır.8 Biz de bu tebliğimizde bu tasnife sadık 
kalarak bu grupları iki ana tavra uygun olarak ele alacağız. Çünkü bu tavır, 
Weber’in asketik-mistik ayrımını bütünüyle temsil etmektedir. İslam tarihi 
içerisinde Müslümanların dindarlık biçimlerini inceleyen Hodgson, dine aslî 
ve talî derecede önem veren kişilerin dindarlığından bahsetmektedir. Ancak 
İslamî takva geleneğinde kendisini açıkça hissettiren iki temel dinî yöneli-
min olduğunu söylemektedir. Bunlar, ikrara dayalı asketik dindarlık ve mistik 
yönelimli dindarlıktır. Hodgson’a göre özellikle İslam’ın ilk ortaya çıktığı ve 
gelişme gösterdiği yıllarda ön plana çıkan kişisel dindarlıkta ikrara dayalı bir 
yönelim göze çarpmaktadır. Bu yönelim insanların belirli olayların akabinde 
vahyedilen emirlere ve yasaklara adanmışlıkları, o kişilerin dinî duygu, dü-
şünce ve şuurlarıyla birlikte dinî davranışlarının mahiyetini belirleyici bir rol 
oynamaktadır Ancak bu ifade bu tür yaşayışta mistik özelliklerin olmadığı 
anlamına gelmemelidir. Fakat onun ayırıcı özelliği mistik eğilimler değildir. 9

Hodgson’ın Weber’in asketik-mistik ayrımını göz önünde bulundurarak 
İslâm dünyasında ortaya çıkan dînî grupları değerlendirmesinde ikrâra da-
yalı asketik dindarlık olarak nitelediği gruplar bazı ortak özellikleri payla-
şırlar. Bu özelliklerin başında aşırı tenzîhçi bir teolojiyi benimseme yer alır. 
Bu tarz dindar gruplar aşkın, gizli ve müşahhas bir Tanrıya kulluğa çağırır. 
Dolayısıyla kul ile Rab arasında asla kapanmayacak ve kapanmaması da 
gerekli bir mesafeden söz eder. Çünkü Tanrı hiçbir mahlûkun kendisine ula-
şamayacağı aşkın bir varlıktır. Ayrıca Tanrı kendisinden korkulan bir varlık-
tır. Hatta Tanrıdan her şekilde korkmak gerekir. Bu dindarların hedeflerini 
incelediğimizde Weber’in dünyevî asketiklerinin özelliklerini taşıdıklarını 
görürüz. Buna göre bu tür Müslüman dindar gruplar tabiî âlemde Tanrının 
irâdesini empoze veya tatbik hedefini benimserler. Tanrı ile olan ilişkileri 
Onun müşahhaslığıyla bağlantılıdır. Dolayısıyla bu tarz dindar grupların ge-
nel tutumları bu müşahhas Tanrıya sadâkatle ve samîmî bir bağla bağlılık, 
metodik araştırma, katı ahlâkî mücâhede biçiminde kendisini gösterir. Bu 
yüzden bu tarzdaki dindarlar kişisel olarak sürekli bir nedâmet duygusu 
içindedir, tevbe ve istiğfâr eder. Öte yandan bağlı bulunduğu fırkanın ger-
çek dindarlığı temsil ettiğine olan yüksek inancı nedeniyle uhrevî kurtuluşa 
eren fırka-i nâciye içinde olduğunu düşünerek sevinir ve bu ideale son de-

8. M.G.S Hodgson, İslam’ın Serüveni, İstanbyl 1993, Syf 319-378
9. Asım Yapıcı, Dini Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık,  Ç.Ü İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Cilt2, Sayı2,Temmuz-Aralık 2002, syf91-92-93
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rece bağlıdır. Bu tarzın içinde hiçbir şekilde dinsel hiyerarşi bulunmaz, Tanrı 
ile inananlar arasında vahiy getiren aracı dışında hiçbir aracı unsurun yer 
almadığı yapılardır. Dinin metinlerini kabul etmekle birlikte yorumlamada 
soya bağlı şahıs otoritesini benimseyen Şiîliği saymazsak bu tarz dindarlığı 
benimseyen grupların tamamı dînî nassın otoritesi altında gelişmiş olup bu 
anlamda scriptrual/kitâbî dindarlık biçimleridirler. Onlara göre dînî nasların 
mesajları herkese açıktır. Dolayısıyla herkes tarafından kolayca anlaşılabi-
lir. Hiçbir şekilde bu metinler gizli mesajlar içermez. Bu bakımdan beyânî-
kerygmatik ve egzoteriktirler. Dinin tarihsel tecrübesine ve geleneğe aşırı 
bağlılık gösterirler. Görevleri yalnızca dînî metinleri muhafaza ve yorumla-
maktan ibaret olup ilâhî hiçbir vasfı bulunmayan bir ulemâ sınıfına sahiptir. 
Bu ulemâ sınıfına öğrenim yoluyla intisap edilebilir, dolayısıyla eğitim almak 
isteyen herkese açık bir yapıdır, bir ruhban sınıfı değildir. Din âlimlerinin oto-
ritesi şahsî karizmaya değil meslekî otoriteye dayalıdır. Zühd ve ahlâk ek-
senli bir dindarlık tarzıdırlar bu nedenle bu tip dindarlık içerisinde mütâlaa 
edilen gruplar arasında yüksek ahlâkî hedefler ve amel-i salih önem taşır 
ve yoğunluğu gruptan gruba değişken biçimde kendini gösteren asketik 
bir tavır gözlenir. Bu meyânda bu tarz dindarlığı benimseyen gruplar dünya 
nîmetlerinden ve rahatlığından âhirette karşılığını alacaklarına inandıkları 
cennet nîmetleri uğruna ferâgat ederler. Yoğunluğu bu ana modelde yer 
alan farklı gruplara göre değişse de kişisel kurtuluş konusunda aşırı kötüm-
serlik duygusuna sahiptirler. Bu nedenle bu modeldeki dindarlar cennetten 
çok cehennemi, kurtuluştan çok helâki, Tanrı yerine şeytanı düşünmeye 
sevk eden sürekli bir kaygıyla hareket ederler. Zîrâ cehennem ateşinin insa-
nı beklemekte olduğunu düşünürler ve bu nedenle umutsuzlukları ve kor-
ku ile ümit arasında gidip gelmeleri dikkat çeker. Bu modele göre tek tek 
fertler kendi kurtuluşlarından sorumludurlar ve kurtuluş Tanrı gibi aşkındır. 
Bu nedenle kişisel sorumluluk, görev vurgusu, zahmetli bir çaba ve disip-
lin vurgusu fazladır. Kurtuluş, amellerin sürekliliği sonucunda mahkeme-i 
kübrâda tathîr olunmakla elde edilir. Dolayısıyla kimsenin âkıbeti kesin ola-
rak bilinemeyeceği için velâyet gibi sıra dışı seçkinlik iddialarına burada 
yer yoktur. Buna göre bu dindarlık modelinde yer alan bir dindarın Tanrıya 
ibâdeti takvâ izhârına bağlıdır. Kendisini sürekli disiplin altında tuttuğu, kö-
tülüğe karşı sürekli uyanık olduğu gibi diğerlerini de emr-i bi’l-ma‘rûf adına 
uyarır. Kurtuluştaki kötümser bakış dünya görüşünü de etkiler. Dolayısıyla 
bu modeldeki dindarlar için dünya eksiktir, kötülüğün kaynağıdır ve günah-
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larla dopdolu meşakkat ve çile yurdudur. Şeytanla birlikte dünya kötülük 
ilkesi durumundadır

Mistik bir dindarlık tarzı olan tasavvufu dışarıda bıraktığımızda geri ka-
lan bütün dindar gruplar yukarıda işaret edilen tarzda asketizme bağlıdır. 
Şu kadar farkla ki, İslâm dünyasındaki asketik dindarlık tarzlarından hiçbiri 
dünyadan el-etek çekmeye dayalı Katolik dindarlığının temsil ettiği uhrevî 
asketizmi benimsememiş ve bu yüzden ruhbâniyet İslâm dindarlığı için-
de gelişme imkânı bulmamıştır. Bunun yerine Müslüman asketizmi büyük 
oranda Protestan asketizmi gibi dünyevî bir asketizmdir. Şimdi bu çerçeveye 
uygun olarak İslâm dünyasında ortaya çıkan dünyevî asketik dindarlık tarz-
ları olan Hâricîlik, Şiîlik, Mu‘tezile ve Ehl-i Hadis dindarlıklarını inceleyelim.

İslâm dünyasında ortaya çıkan dindarlık tarzlarından biri olan Hariciler, 
İslâm dindarlığındaki asketik modellerden biridir. Diğer asketik modellerle 
ayrışması ise yukarıda zikrettiğimiz siyaset unsurundan, özellikle de dinde 
otorite tanımından kaynaklanır. Hariciler, hem dînî hem siyâsî bir içeriğe 
sahip olan imamet ve onunla ilgili meselelerde ortaya koydukları görüşlerle 
diğer dindar gruplardan ayrışırlar. Hâricîler, Sünni ve Şii’lerden farklı olarak 
imametin bütün ümmetin hakkı olduğunu öne sürmüşlerdir. İmamete ge-
tirilecek kişi şûrâ ile seçilmelidir. Halife olabilmek için bir kavme, kabileye, 
zümreye mensubiyet gerekmez. Bu unsur çerçevesinde hâricîlik kendine 
özgü bir yapıya kavuşmuştur. Bubakımdan Hâricîlik, itikadi anlamda ana 
akıma muhalefet eden ilk topluluktur. Fırkanın görüşleri son derece katı ve 
mutlakçıdır. Bu nedenle ‘kendi gibi düşünmeyenleri kafir sayma, zalim ida-
reciye her hususta baş kaldırma hatta öldürme, büyük günah işleyenin din 
dairesinden çıkması gibi son derece radikaldir. Hariciler şer’i meselelerle 
de ilgilendiler, bunun yanında etkin ve dürüst bir kamu düzeninin kurulma-
sında ısrar ettiler.10 Haricilerin mizaçları arınmacı ve militerdi. Haricilerin 
İbadi fırkası, Umman’da devlet kurduysa da tarihte zamanla etkinliğini yitir-
di. Zahid savaşçılar olarak adlandırabileceğimiz ve ikrara dayalı bir dindar-
lık anlayışı benimseyen bu radikal fırka çeşitli gruplara bölünmüş her biri 
kendi arasında farklı inanç sistemleri geliştirmiştir.

Şiilik, Hodgson’nın da dikkat çektiği üzere dinin tarihi tecrübesine yo-
ğun vurgunun hissedildiği asketik bir dindarlık tarzıdır. Bu bakımdan dînî 

10. Adnan Demircan, Din Siyaset İlişkisi Bağlamında Hariciliğin Doğuşu, İstanbul, syf 115
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metin eksenli bir yapıda olmakla birlikte tarihsel gelişim sürecinde kendi 
şeriat anlayışını tedricen geliştirmiştir. Şiîler, inançlarını “Hz. Ali soyuna sıkı 
sıkıya bağlı olma inancı” çerçevesinde inşa ederek dînî metinleri de hep bu 
çerçevede yorumladılar. Çünkü Şiîlere göre Hz. Ali diğer üç halîfe gibi siyasi 
bir otoriteyi temsil etmez. O, ümmete önderlik için özel bir yetkiye sahip-
tir. Bu nedenle Şiîler, kurtarıcı bilginin Hz. Ali ve ailesinde olduğunu, bunu 
terk etmenin hakikati terk etmek olduğunu iddia etmişlerdir. Bu bağlamda 
Şiîlik, bu hakikatlerin Ali soyundan gelen imamlara aktarılmış olduğunu ve 
yalnızca onlardan öğrenilebileceğini savunarak, ikrara dayalı asketik bir 
dindarlık olarak şeklinde gelişmiştir.11

İslâm dünyasında ilk asırlarda ortaya çıkan dindarlık hareketlerinden bir 
diğeri ise Ehl-i Hadis dindarlığıdır. Bu dindarlık tarzı daha sonra büyük ölçü-
de Sünnîlik olarak adlandırılmıştır. Ehl-i hadis Hz. Peygamber ve ashabının 
dinin esasları olarak ortaya koydukları prensipleri kendileri için dini otorite 
kaynağı olarak kabul etmişlerdir. Sünnet ve hadisle beraber kendileri için 
bir lütuf göstergesi olarak ‘cemaat’ terimini de benimsediler. Haricilerin ak-
sine devrimcilik karşıtı bir dindarlık anlayışları vardı. Hadis ehlinin takva 
anlayışında şeriatçılık ve Hz. Muhammed’in ashabına hürmet edilmesi ve 
onların döneminde meydana gelen ihtilafların Allah’a havale edilmesi gibi 
doktrinler yer alıyordu. Hz. Peygamber’in ashabı Allah katında özel bir ih-
san taşıyordu ve bu tarz sorgulamalarla irdelenmemeliydi. İlk Müslüman 
cemaatin yaşantısına özlem duyan bu grup bu öğretiyi sosyal düzen için bir 
motto olarak kabul etti. Bunun yanında şer’i hukuku geliştirdiler ve aracısız 
olarak Allah’ın idrak edilebileceğini vurguladılar. Kendi deyimleriyle Allah’ı 
tanımalarına engel olacak hiçbir ritüele yer vermediler.12 Bu nedenle daha 
sonra tasavvuf dindarlığı ile özdeşleşecek uygulamaların hemen hiçbiri söz 
gelimi semâ, aşk, vecd gibi hâller ve uygulamalar ve meselâ ricâlu’l-gayb 
gibi velîlik inançları Ehl-i Hadis dindarlığında yer almaz. Ehl-i Hadis dindar-
ları yalnızca dinin zâhirine bağlı ve kurtuluşu âhiret âleminde gerçekleşen 
bir olgu olarak kabul eden asketiklerdir. 

Bir kelâm ekolü olarak ortaya çıkması dolayısıyla Mu‘tezile dindarlığı, 
dînî alanda akılcılığı ön plana çıkartır. En belirgin özelliği, İslâm dininin aslî 
hükümlerinin temellendirilmesi, sistematik hale getirilmesi, izah ve ispat 

11. M.G.S HOdgson, a.g.e. syf 334-335-336
12. M.G.S Hodgson, a.g.e syf 350-354
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edilmesi, karşı fikirlerin cevaplandırılması gibi konulardır. Siyasî, felsefî 
vb. hususlar bu çerçeveye yardımcı olduğu ölçüde ilgi alanlarına girmiş-
tir. Meselâ tabiat felsefesi onlar için tevhidin temellendirilmesine bir va-
sıtadır. Aynı şekilde imâmete emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker esasını 
temellendirmek amacıyla önem vermişlerdir. Aklîliği ön plana çıkardıkları 
için Mu‘tezile dindarlığında mistik dindarlığın ana unsurları olan keşf ve 
müşâhedeye yer yoktur. Bu nedenle Mu‘tezile’ye göre bilgi akıl, duyular ve 
doğru haber olmak üzere üç yolla elde edilir. Kurtuluşun uhrevîliğini ön plan-
da tutan Mu‘tezile dindarlığında büyük günah işleyenin durumu da oldukça 
önem arz eder. Hâricî dindarlığındaki gibi büyük günah işleyenlerin kâfir 
oldukları kabul edilmese de kebâir ehlinin îmân ile küfür arasında olduk-
ları, tevbe etmedikleri takdirde ebedî cehennemlik oldukları kabul edilir. 13

 Tasavvuf Dindarlığı ve Onun Asketik Dindarlıklardan Ayrışması

Weberci tasnife uygun biçimde İslâm dünyasındaki dindarlık tarzlarını as-
ketik ve mistik karakterli olarak ikiye ayıran Hodgson’ın tasnifinde yer alan 
mistik dindarlık tarzını tasavvuf karşılar.  Müslüman dünyada tasavvuf din-
darlığı tarafından temsil edilen mistik dindarlık tarzının nasıl ortaya çıktığı ise 
Hodgson tarafından açıklanmaya çalışılır. Buna göre Şiilik, Mutezililik, Hadis 
ehli gibi ekoller ikrara dayalı bir yönelimin temsilcileriydi. Kufe’de daha ferdi 
bir takva anlayışına sahip, iç dünyada deruni bir ibadet tarzını benimseyen ve 
adına tasavvuf denilen bir dini yönelim ortaya çıktı. Bir dereceye kadar Hıris-
tiyan mistik hareketinden özellikler taşısa da diğer İslam ekolleri kadar İsla-
miydi. Hıristiyan keşişliğinin karşısında mütefikkirane bir hayat benimsediler 
ve Hıristiyan yerel hareketlerini zamanla aştılar. İlk mutasavvıflar hadis ehliy-
le son derece yakın ilişki içerisindeydi. Ehl-i hadisin ahlakçılığı ile mutasav-
vıfların nefs mürakabesi arasında ciddi bir yakınlık vardı. Mistisizm kendi içe 
dönük tabiatından ve öğretilerini aktarmanın zorluğundan dolayı Batıniliğe 
eğilimlidir. Mutasavvıflar da Kur’an ayetlerinin zahiri yüzünün ardındaki derin 
manaları anlama girişimine koyulmuştur. Bu anlama girişiminde Şii- Batini-
liğinde olduğundan çok daha az teşbih ve sembole yer verilmiştir. Tasavvuf 
ilk zamanlarda keşişvari bir azınlığa hitap ederken zamanla evrildi ve daha 
geniş kitlelere ulaştı. Vecd ile meşgul velilerin öğretileri kayda geçirildi ve sa-
dık mürid halkaları oluştu. Sünni yaşam biçimini benimseyen mutasavvıflar, 
İslam şeriatını benimsemelerinin yanında Kur’an ayetlerinin içsel inziva ve 

13. Şaban Ali Düzgün, Kelam El Kitabı, Grafiker Yayınları Ankara 2013, syf63-99
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tefekkür metoduyla keşfetmeye çalıştılar. Keramete ermek için saf bir ahlaka 
ve manevi bir yaşama yoğunlaştılar.14

Hodgson’ın tasnifinden hareketle tasavvufun mistik bir dindarlık oldu-
ğunu ise Weber’in mistik dindarlık tarzı ile yaptığı açıklamadan hareketle 
kanıtlayabiliriz. Bu aynı zamanda bize tasavvufun ne şekilde diğer dindarlık 
tarzlarından da ayrıştığını gösterecektir. Hodgson’ın tasnifine göre tasavvuf 
bir mistik dindarlık modeli olarak çeşitli Weberci mistik dindarlığa ait çeşit-
li özelliklere sahiptir. Buna göre tasavvuf dindarlığında dînî tecrübenin en 
coşkulu tezâhürlerinin gözlemlenlenir. İhlâs ile amel ön planda olduğu için 
kulluğun en derûnî tahlilleri tasavvuf dindarlığı içinde yapılır. Mü’minlerin 
amelleri cehennem korkusu ya da cennet arzusuna değil ilâhî bir amaca 
dönüktür. Bu amaç ise Tanrı ve Onun sevgisidir. Bu nedenle bu tarz dindarlı-
ğa her bakımdan bir aşk dindarlığı denilebilir. Bu dindarlıkta Tanrı sevgilidir. 
Tanrıya ibâdet etmek ve Onun emirlerini yerine getirip yasaklarından sakın-
mak bir sevgilinin istediği şeyleri yerine getirmek ve istemediği şeylerden 
vazgeçmek şeklinde anlaşılmalı ve bir zoraki yükümlülük gibi algılanma-
malıdır. Bundan dolayı bu modelde aşka dayalı bir metafizik inşa edilmiştir.  
İçsel bir teoloji anlayışına sahiptir. Bu nedenle mahlûkâtının kendisiyle cem 
olmasına müsaade eden ancak müşahhas olan bir Tanrı tasavvuruna vur-
gu vardır. Bu Tanrının kuşatıcı merhametine ve her şey üzerindeki hâkim 
kudretine dayanmak, Ona sadakatle îmân etmek ve irâdesine koşulsuz tes-
limiyet bu tarz dindarın temel karakteristiğidir. Onun hedefi Tanrı ile mistik 
bir birleşme ve doğal nesnelerde tecellî eden Tanrıyı bulmaktır. Bu model-
deki dindarlar Tanrı ile âlem arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak âlemin 
bir bütün olarak Tanrının dışavurumları olarak görmüşlerdir. Bunlara göre 
kutsal metinler ilâhî mesajın bütününü içermekle birlikte bu mesaj herkese 
açık olan ve olmayan şeklinde ikili bir yapıya sahiptir. Dînî metinlerin mesa-
jının açık anlaşılabilir olan kısmı herkes tarafından bilinir. Diğer taraftan ka-
palı ve bâtınî tarafı yalnızca elit bir zümre veya kişinin bilebildiği bir anlam 
içerir.  Bu anlama ulaşmak ise bir takım mânevî egzersizlerin uygulanma-
sına bağlıdır. Bu tarz dindarlık kendi içinde belli bir hiyerarşik yapıya müsa-
ade eder ve hiyerarşinin üst basamağında bulunan şahısların karizmatik 
otoriteleri altında gelişmiştir. Bu bakımdan bu yapılar ilk dînî cemaatin dinin 
mübelliği veya müessisi ile olan durumuna benzerlik gösterirler. Bununla 

14. Hodgson, a.g.e, syf 358-361
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beraber dînî metnin otoritesinden ve ilk grupta görülen tarih ve gelenek vur-
gusundan tamamen bağımsız da değildirler. Hatta çoğu zaman bu karizma-
tik otorite sahipleri aynı zamanda nassî otoritenin de bekçileri olan ulemâ 
sınıfından olabilirler. Dolayısıyla hem zâhirî hem de bâtınî otoriteyi kuşatır-
lar. Bu tarz dindarlık dış organların amellerinden çok iç dünyadaki hâllere 
öncelik verir. Bu nedenle nefsin dereceli bir yapıya sahip olduğu fikrinin 
en derin biçimde işlendiği ve yaratıcı muhayyilenin en güçlü tezâhürlerinin 
ortaya çıktığı bir dindarlık modelidir. İlk dindarlıkta görülen zühd, takvâ ve 
ahlâk eksenli tavır bu dindarlığın da karakteristik özelliğidir. Şu kadarı var 
ki, burada görülen durum bedensel hazların bir sonraki hayata bırakılması 
değildir. Bilakis bu tarz dindarlıkta asketizmden amaç nefsin tezkiye edil-
mesi ve bu şekilde bir sevgili olarak kabul edilen Tanrıda fânî olma hâlinin 
elde edilmesidir. Kurtuluş da ancak bu şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla gö-
rünürde dünya nîmetlerine yüz çevirme şeklinde kendini gösteren asketik 
tavır iki dindarlık modelinde birbirinden farklı hedeflere sahiptir. Bu tarz 
dindarlık modeli optimisttir. Bol olan rahmete güvenir. Bu tavır dünya görüş-
leri üzerinde etkin olduğundan bu tarz dindarın nazarında âlemde kötülüğe 
yer yoktur. Dolayısıyla âlemdeki her şey ilâhî rahmetin kapsamındadır ve bir 
şekilde kurtulmuştur.  Durum böyle olunca dünya ilk ana modeldeki gözyaşı 
vadisi olma hüviyetinden çıkarak cennete dönüşür.15 

Sonuç:

Weber’in dindarlık tasnifinden hareketle İslâm içerisinde ortaya çıkan 
dindar grupları ele aldığımızda yukarıda zikrettiğimiz hususlar dolayısıyla 
tasavvufun Weberci tasnifte asketik dindarlığım karşısında yer alan bir 
mistik dindarlık olduğu görülecektir. Çünkü tasavvuf, Weber’in mistik din-
darlıkla ilgili olarak kabul ettiği hemen bütün unsurlara sahiptir. Asketik 
dindarlığın aşkın tanrısına karşılık ulaşılabilir bir tanrı tasavvurunu ön plana 
çıkartmaktadır. Bu tanrı sevilebilen ve sevebilen bir tanrıdır. Tanrıya akıl ile 
değil aşk ile ulaşılır. Aşk vâsıtasıyla tanrı ile birlik hâli elde edilir. Bütün âlem 
bu tanrının tecellîlerinden ibarettir ve dolayısıyla kutsaldır. Kurtuluş ise bu 
dünyada iken mümkündür. Bütün bu özellikler tasavvufun Weberci tasnif 
anlamında mistik karakterli bir dindarlık tarzı olduğu ve Weber’in asketik 
olarak tanımladığı dindarlık tarzlarından bu açıdan farklılaştığını göster-
mektedir. 

15.Hodgson, a.g.e, syf 319-378
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ÖZET   

Modern çağın güçlü silahlarından ve algı yönetim merkezlerinden biri 
olan sinema ve görsel sanatlar, güçlü devletler ve hâkim medeniyetler tara-
fından belli ideolojilerin ve algıların dünyaya empoze edilmesinde bir araç 
olarak kullanılabilmektedir. Bu araçları kullananların dünya görüşü, belli bir 
süre sonra bu araçtan etkilenen kitlelerin dünya görüşü haline gelmektedir. 
Bu sürecin en büyük mağduru ise sinema aracılığıyla açıkça hedef alınan 
İslam dünyasıdır. Tebliğimizde ele alınan filmde de görüleceği gibi İslam ile 
ilgili filmler yapılırken İslami disiplinlerin verilerinden yararlanılmamaktadır. 
Bunun sonucunda ortaya yanlış bir İslam algısı çıkabilmektedir. Maalesef 
İslam dünyasının iletişim disiplinleri alanında yetersiz olması sebebiyle İs-
lam aleyhtarı algının önüne geçilememektedir. Bu çerçevede tebliğimizde 
İslam aleyhtarı filmlerin tipik bir örneği olan fitna filmi ideolojik kuram çer-
çevesinde ele alınacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Sinema, İdeolojik Kuram, Film Eleştirisi, Algılama, 
İslam dünyası

ABSTRACT

Cinema and visual arts, one of the powerful weapons of modern era and 
one of the sense management center, can be used as an instrument by the 
powerful governments and dominant civilizations while imposing specific 
ideology and sense to the world. Philosophy of people who use these instru-
ments become the philosophy of mass affected by these instruments after 
a certain time. The major aggrieved of this process is Islam World which is 
clearly taken aim at via cinema. As can be seen at the film dealed in our no-
tification, Islamic discipline data is not turned to be account while shooting 
a film related to the Islam. As a result of this, wrong Islamic perception can 
be arised. Unfortunately, due to being defective in Islamic World communi-
cation discipline area, Islam opponent perception can not be prevented. In 
this context; the film fitna, typical example of Islam opponent films, will be 
dealed within the framework of ideological theory in our notification.

Key Words: Cinema, Ideological Theory, Film Criticism, Perception, Islam 
World

GİRİŞ

Modern çağın güçlü silahlarından ve algı yönetim merkezlerinden biri olan 
sinema ve görsel sanatlar, güçlü devletler ve hâkim medeniyetler tarafından 
belli ideolojilerin ve algıların dünyaya empoze edilmesinde bir araç olarak kul-
lanılmaktadır. Bu araçları kullananların dünya görüşü belli bir süre sonra bu 
araçtan etkilenen kitlelerin dünya görüşü haline gelebilmektedir. Bunun en gü-
zel örneğini ana akım Batı sineması oluşturulmaktadır. Hâkim gücün yaymak 
istediği ideoloji sinema aracılığıyla kitlelere benimsetilmek istenilmektedir. Bu 
yayınlardan etkilenen kitleler belli bir süre sonra bu ideolojiye kapılmakta hat-
ta bunun savunuculuğunu dahi yapmaktadırlar. Fakat savundukları ideolojinin 
kendilerine profesyonel bir algı yönetimi çerçevesinde aşılandığını, tutumları-
nın değişmesinde hangi araçların etkili olduğunu bilmemektedirler. Böylece 
kitleler yaratılan “sahte gerçekliğin” kurbanı olabilmektedirler.

Ana akım batı sinemasının ideolojik bir şekilde hedef aldığı değerlerin ba-
şında İslam gelmektedir. Kitlelere büyük bir başarı örneği gibi sunulan İslam 
ve Müslümanlar ile ilgili filmlerin çoğunda İslami ilimlerin verilerine başvu-
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rulmadan gerçekler çarpıtılarak anlatılmaktadır. Böylece dünya kamuoyunda 
İslam aleyhtarı bir tutumun oluşması istenilmektedir. Hazırlanan filmlerde İs-
lami disiplinlerin verilerinden yararlanılmamaktadır. Maalesef sinema alanın-
da İslam dünyasının yetersiz olması sebebiyle İslami disiplinlerin verilerinden 
yararlanılmadan ortaya konulan filmlerle dünya kamuoyu yanıltılmaktadır.

Bu tebliğde sinema kuramlarından biri olan ideolojik kuram çerçevesin-
de fitna adlı yapım incelenecektir. İslam aleyhtarı filmlerin tipik bir örneği 
olması ve dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandırması sebebiyle bu 
film tercih edilmiştir. Öncelikle ideolojik kuram kısaca tanıtılacaktır. Daha 
sonra bu filmlerle dünya kamuoyuna aşılanmak istenilen ideoloji ve bu ide-
olojinin aşılanması sürecinde nasıl bir yol izlenildiğinin üzerinde durulacak 
ve bu çerçevede “algı yönetimi” , “ enformasyon savaşı”, “simülasyon” gibi 
kavramlar ele alınacaktır. Sonuç olarak ise bu yayınların kamuoyunda nasıl 
bir etki yarattığı değerlendirilecektir.

İDEOLOJİK KURAM

Filmler farklı eleştirel yaklaşımlarla incelenebilmektedir. 

Bir film toplumla ilişkileri, toplumsal bir dışavurum sağlama yönüyle ön 
plana çıktığı zaman sosyolojik bir yaklaşımla,  yönetmenin kişiliği bağlamın-
da ele alındığı zaman auteurist ya da psikianalitik yaklaşımla, film tarihi ya 
da toplumsal tarih içinde bir dönüm noktasını oluşturduğu zaman tarihsel 
bir yaklaşımla, bir dil sistemi olarak incelenilmek istenildiğinde görsel bi-
limsel yaklaşımla, ideolojik işlevleri ele alındığında ideolojik bir yaklaşımla, 
kadın ile ilgili sorunlar çerçevesinde ele alındığında feminist bir yaklaşımla, 
ya da ait olduğu belirli bir film türüne ait bağlam içinde değerlendirildiğinde 
türsel eleştiri yaklaşımıyla incelenebilmektedir.1

Görüldüğü gibi ideolojik kuram altı sinema kuramından biridir ve temelin-
de Marksist yaklaşım bulunmaktadır. Buna göre filmler ideolojik belirlemeler 
altında ortaya konulurlar ve egemen ideolojinin yaygınlaşması ve kendini sür-
dürmesi işlevini yerine getiren bir araçtırlar. Aslında filmin verdiği hazın ide-
olojik boyutu vardır. Sinema seyircisi sadece hazza kapılabilir fakat farkında 
olmadan belli ideolojik konumlar içine yerleştirilebilir. Dolayısıyla filmler kimi 
zaman gerçek yaşamı yansıtmaktan çok yanlış bilinç yaratma işlevi görürler. 

1. Zafer Özden, Film Eleştirisi Film eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi 
(Ankara: İmge Kitapevi, 2004), ss. 13¬14. 



568  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

Zira filmler egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden araçlar olarak kullanıla-
bilmektedirler. Sinema seyircisi filmsel söylemin aktardığı bilgilenme ve ko-
numlandırma süreci sonunda kendisine sunulan kültürel temsilleri içselleş-
tirmekte bunların temsil ettiği değerler sistemini de benimseyerek ideolojik 
bir koşullandırma ve konumlandırma altına girmektedirler.2

İdeolojik yaklaşım işte bu çerçevede şu sorulara cevap aramaya çalışır: 
Sinema filmleri sinema seyircilerini nasıl bir ideolojik konumlandırma içine 
yerleştirmektedir? Filmler egemen ideolojinin yeniden üretilmesinde nasıl 
bir işlev görmektedir? Filmler gerçek yaşamı yansıtmaktan çok kendi ger-
çeklik algılarını sinema seyircisine nasıl kabul ettirmektedir? 3

Bizlerde incelediğimiz yapım çerçevesinde bu sorulara cevap arayacağız. 

FİTNA

FİLM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Film, Hollanda parlamentosundaki aşırı sağcı siyasi partilerden özgür-
lük partisi milletvekili Greet Wilders tarafından hazırlatılmış olup, İslam’ı 
karalama amacı taşımaktadır. Film, 16 dakikadır. İsmini, Arapça fitna söz-
cüğünden alır. Film, ilk kez 27 Mart 2008 tarihinde internette yayınlanmış 
ancak gelen tepkiler nedeniyle internet sitelerinde yayından kaldırılmıştır.

Adres: https:// www.youtube.com/ watch?v=2HIp+yGu/IY

DEĞERLENDİRME

Filmde izleyiciye aşılanılmak istenen ideoloji, İslam’ın terörü desteklediği 
ve İslam inancının teröre yol açtığı algısıdır. Bu ideolojinin benimsetilebilme-
si için filmde çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Bilindiği gibi sinema ses 
ve görüntüden oluşmakta ve bu yönüyle karşısındaki kitleyi ciddi şekilde et-
kileyebilmektedir. Filmler ideolojik amaç doğrultusunda kullanıldığında ses 
ve görüntüden olabildiğince faydalanılmaktadır. “Bir ideoloji gerçeğe benzer 
görünümlerin bütünü olduğuna göre, sinema yansıttığı ideolojiyi güçlendir-
mekte, onu bir gerçekmiş gibi ortaya koymaktadır. Gerçeğin izlenimi, gösteri 
sinemasında egemen ideolojinin var olma koşullarının süzgecinden geçer 
ve izleyicinin vicdanını sömürür.”4 Ele aldığımız filmin ilk sahnesi verilmek is-

2. Özden, Film Eleştirisi, s.169.
3. Özden, Film Eleştirisi, s.167.
4.  Özden, Film Eleştirisi, s.175
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tenen ideolojiye uygun bir görüntü ile başlamaktadır. Filmin ilk sahnesinde 
Hz. Muhammed’i başında bomba ile resmeden bir karikatüre yer verilmiştir. 
Böylece film daha başlar başlamaz İslam’ın terörü desteklediği algısı oluş-
turulmaya çalışır. Bu sahne dışında filmin diğer birçok sahnesinde de bu tür 
görüntülere yer verilmektedir. Örneğin filmin 3. dakikasında eli kılıçlı bir ima-
ma, 4. dakikasında eli silahlı Müslüman çocuklarlara, 6. dakikasında elinde 
Kur’an ve bıçak olan bir kişiye, aynı dakikada bir sonraki görüntüde elinde 
kanlı bıçaklar olan Müslümanlara yer verilmektedir. Filmin çeşitli sahnelerin-
de Müslüman figürünün devamlı şiddet içerikli sahnelerle ekrana yansıtılma-
sı, ideolojik eleştirinin temel metinlerinden birini kaleme alan L. Comolli ve 
J. Narboni’nin bu konudaki sözlerini hatırlatıyor. “Her film ekonomik sistemin 
olduğu kadar ideolojik sistemin de ürünüdür. Filmin içindeki parçalar dağınık 
gibi gözükse de genel bir bakış açısıyla bakıldığında bütüncül bir ideolojiyi 
bir resmi yansıtır.”5  Filme bütüncül bir şekilde baktığınızda “İslam=terörizm, 
Müslüman=terörist” algısının izleyiciye daha rahat benimsetilebilmesi için 
filmin birçok sahnesinde Müslüman figürü şiddet ile ilişkili şekilde ekrana 
yansıtılır.Böylece zihinlerdeki Müslüman figürü devamlı şiddetle iç içe bir figür 
olarak zihinlerde kalacaktır. Zira göz, karşısındaki nesneyi bir bütün olarak 
algılar. “ Kişi ve nesnelerin birbirine yakın olmaları da onların birlikte bir bü-
tün olarak algılanmalarına yol açar. Bunun yanında benzer yapıda bulunan 
kişi, nesne ve varlıklar birlikte algılanmaya yatkındırlar.”6 “İnsan, parçaları 
değil, o parçalar arasındaki bütünsel ilişkiyi görür. Örneğin, birey izlediği bir 
reklam filminde, salt tüketimi önerilen ürünü değil, o ürünün tüketildiği or-
tamın yaşam biçimini de algılar.”7  Algıladığı nesneyi tıpkı bir bütün olarak 
algıladığı gibi bir bütün olarak da zihnine işler. “Gestalt psikolojisinin bulgu-
larına dayanarak, Schneiders algılamayı ‘bireyin bilincine anında sunulan bir 
nesne, durum ya da olayı anlamlı bir bütün( gestalt) halinde örgütlenmesi 
süreci’ olarak tanımaktadır. Yani birey, yaşantısının bir parçası olan herhangi 
bir nesneyi, durumu ya da olayı, duyu organlarının ilettiği parçasal veriden, 
bütünsel, yapısal bir anlama dönüştürerek algılar. Algılama duyularla gelen 
parçasal verilere değil, bunlar arasındaki bütünsel ilişkilerin yapılanmasına 

5. Jean-luc Comollı and Jean Narboni, “Cinema/Ideology/Criticism,” http://faculty.
washington.edu/cbehler/teaching/coursenotes/camideolcrit.html, (09.05.2016).
6. Mehmet Akif Özer, “ Bir modern yönetim tekniği olarak algılama yönetimi ve iç 
güvenlik hizmetleri,” Karadeniz Araştırmaları :33 (2012), s.153.
7. Metin İnceoğlu, Tutum  Algı İletişim (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011), s.127
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bağlı olarak gerçekleşir.”  İzlediği yayınlarda sürekli olarak Müslüman figürü-
nü eli silahlı kişi olarak gören ve Müslümanlardan uzak bölgelerde yaşayan 
birinin zihnindeki Müslüman imajı eli silahlı veya bombalı biri olacaktır. Bu 
kişi gerçek hayatta karşısında sivil bir Müslüman görse bile onun elinde san-
ki silah varmış gibi algılayabilecektir. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi zihin 
bir bütün olarak algılar ve o şekilde bunu hafızaya kaydeder. Daha sonra o 
bütünün bir parçasını gördüğünde bütünün diğer parçalarını da hatırlar. Do-
ğal olarak izlediği filmlerde Müslümanları eli silahlı kişi olarak görenler sanki 
bütün Müslümanlar öyleymiş gibi algılayabilecektir. Bu da kişide İslam’a ve 
Müslümanlara karşı olumsuz bir kanaat meydana getirebilir. Kişi de beliren 
olumsuz algılar ise bir süre sora kişilerin o konudaki tutumlarının değişme-
sine neden olabilir yani bu tür ideolojik yayınlardan etkilenen kişiler belli bir 
süre sonra İslam ve Müslümanlar aleyhinde tutumlara sahip olabilirler. Zira 
algılama ve tutum arasında sıkı bir ilişi vardır. “Tutumlar ise eylemlerin ortaya 
çıkması ve gelişmesi sürecinde etkin role sahiptirler.” Tutumlar “bireyin dış 
dünyaya bakış açısını oluşturan düşünsel süreci meydana getirirler.”8  Birey-
de meydana gelen İslam ve Müslümanlar aleyhtarı tutum kişi de Müslüman-
lara karşı önyargıya hatta nefrete yol açabilir. Tutumlar davranışları etkilediği 
için9 kişi ön yargılı olduğu konu hakkında olumsuz davranışlarda bulunabilir. 
Örneğin yargılı olduğu veya nefret ettiği kişiye karşı olumsuz davranışlar ser-
gileyebilir. Görüldüğü gibi sinema yoluyla topluma aşılanmak istenen “İslam 
terörü destekliyor” algısı kitleler üzerinde son derece etkileyici olabilir. İzleyici 
ideolojik olarak bilinçlendirilebilir ve politik bir tavır alması sağlanabilir. İste-
nilen ideoloji ise yukarda belirttiğimiz yöntemlerle aşılanabilir. İncelediğimiz 
filmin bunun en güzel örneği olduğunu düşünüyoruz.

Film temel ideolojisi olan “İslam’ın teröre destek verdiği ve yol açtığı” 
algısını güçlendirmek için filmin 1,5 ve 7. dakikalarında Kur’an ayetleri 
çarpıtılarak ekrana yansıtılmıştır. Burada ideoloji kitlelere bilgi kirliliği ya-
ratılarak, yanlış bilgilerle aşılanmak istenmiştir. Bu yönteme enformasyon 
savaşı da diyebiliriz. En genel anlamda bir tanım yaparsak; “bilgi üzerinde 
hâkimiyet için verilen savaşa enformasyon savaşı denilmektedir.”10 Ancak 
farklı tanımlar yapıldığını da belirtmek lazım. Bu tanımlardan Amerikan Si-

8. İnceoğlu, Tutum  Algı İletişim, ss. 28 ¬52.
9. Bkz. İnceoğlu, Tutum Algı İletişim, s.63
10. Ümit Özdağ, Algı Yönetimi Propaganda, psikolojik Savaş, Örtülü Operasyon ve 
Enformasyon Savaşı (Ankara: Kripto Yayınları, 2015), s.185.
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lahlı Kuvvetleri’ne bağlı National Defense Unuversity de Enformasyon Sa-
vaşı ve Strateji Okulu yöneticisi John Alger’in  tanımı oldukça önemlidir o 
enformasyon savaşını “bir düşmana karşı zafer kazanmak için veya önemli 
bir başarı kazanmak için enformasyonu ve enformasyon kaynaklarını koru-
ma, sömürme, bozma veya tahrip etme amacı ile yapılmış eylemlerdir.”11 
diye tanımlamaktadır. Filmde izleyiciye aşılanılmak istenilen ideoloji yanlış 
bilgiler verilerek yapılmaktadır. Zira insanlar sahip oldukları bilgiler doğrul-
tusunda hareket ederler. Sahip olduğumuz bilgiler tutumlarımızı etkiler. 
“ Tutum değişiminde bilgi tek başına yeterli bir etken olmamakla birlikte 
çoğu zaman önem sırasında öncelikli etken olabilmektedir.”12 Ve tabi ki 
tutumlarda yukarıda belirttiğimiz gibi davranışları etkiler. Şimdi aşağıda bu 
ideoloji çerçevesinde bilgilerin nasıl çarpıtılarak aktarıldığını ortaya koyma-
ya çalışacağız. Bu bağlamda ayetin önce Arapçası sonra Türkçesi sonra 
filmde geçen İngilizce tercümesine yer verilecektir. Daha sonra İngilizce ’ye 
yanlış şekilde tercüme edilen kelimenin sözlük anlamı verilecektir.

Filmin 1. dakikasında Enfal suresi 60. ayete yer verilmiştir. Filmde aye-
tin Arapçası okunmuş okunan ayet İngilizceye tercüme edilmiştir. Fakat ayet 
tamamen çarpıtılarak tercüme edilmiştir. Öncelikle ayetin tamamı değil bir 
kısmı tercüme edilmiştir. Sadece bununla da kalınmamış ayetin tercüme edi-
len bölümü de yanlış tercüme edilmiştir. Böylece ayet iki defa çarpıtılmıştır.

Türkçe meali:

“Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve cihad için (bağ-
lanıp) beslenen atlardan hazırlık yapın; onunla hem Allah düşman(lar)ını 
korkutursunuz, hem sizin düşman(lar)ınızı, hem de onlardan başka diğerle-
rini (korkutursunuz) ki; onları siz bilmezsiniz Allah bilir ve (şundan hiç şüp-
heniz olmasın ki): Allah yolunda her ne masraf ederseniz ecri (mükâfatı) 
size tamamen ödenir, hiç de ziyan etmezsiniz.”13

Ayetin filmde verilen İngilizcesi:

“Prepare for them whatever force and cavalryye are able of gathering to 
strike terorror into the hearts of the enemies, of Allah and your enemies.”

11. Özdağ, Algı Yönetimi, s.189.
12.  İnceoğlu, Tutum  Algı İletişim, s.50.
13. Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’an¬ ı Kerim ve Meal ¬ i Şerifi ( İstanbul: İşaret Yayınları, 
2000) , s.185.
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Görüldüğü gibi ayetteki “turhikuna bihi”  İngilizceye  “terorror” olarak 
tercüme edilmiştir.

“Turhiku” fiilini Ragıb el – Isfahani sözlüğünde “sakınma ve endişe ile 
olan korku” olarak açıklamış ve bu anlamda geçen diğer Kur’an ayetlerine 
yer vermiştir. Daha sonra bu filden türeyen “terahhibu” ve “irhebu” fillerinin 
anlamını vererek bunları açıklamıştır.14 Burada bizi ilgilendiren anlam ayet-
te geçtiği şekliyle birinci anlamdır yani “sakınma ve endişe ile olan korku” 
anlamıdır. Ancak kelimenin anlamı açık olmasına rağmen bu ifade İngilizce-
ye “ kalplerine terör salmak”( strike terorror into the heart) olarak tercüme 
edilmiştir. Yani aleni bir çarpıtma söz konusudur.

Filmin 5. dakikasında yine bir bilgi çarpıtması söz konusudur. Muham-
med suresi 4. ayet İngilizceye eksik ve ayetin içerdiğinden ağır cümlelerle 
tercüme edilmiştir. 

Ayetin meali: (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını 
vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın( 
sağ kalanları esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da 
fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Al-
lah dileseydi, onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle 
yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini boşa 
çıkarmayacaktır.15

Ayetin filmde verilen İngilizcesi:

“Therefore, when ye meet the unbelievers, smite at their necks and 
when ye have caused a boodbath among them bind  a band firmly on them.”

Görüldüğü gibi öncelikle ayet eksik tercüme edilmiştir. Ayetin ağır ifa-
deler içeren ilk iki cümlesi tercüme edilmiş devamı tercüme edilmemiştir. 
Tercüme edilen kısımdaki “ çökertip etkisiz hale getirmek” ifadesi “ caused 
a boodbath  among them” olarak ifade edilmiştir.  Bilindiği gibi “caused” 
kötü anlamda bir şeye sebep olmak.  “bloodbath” ise “kıyım, Katliam, Toplu 
kıyım” gibi anlamlara gelmektedir. Oysa ayette geçen ifadeyi daha doğru 
tercüme etmek için “suppress( sindirmek), overcome (üstesinden gelmek, 

14. Rağıb El_ Isfahani, Kur’an Sözlüğü, terc. Doç. Dr. Abdulbaki Güneş, Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Yolcu (İstanbul: Çıra Yayınları,2006), ss.12¬13
15. Halil Altuntaş-Muzaffer Şahin, Kur’an ı Kerim Meali, ( Ankara: Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 2013),  s.561.
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zayıf düşürmek) gibi ifadeler tercih edilebilirdi. Ancak ayette geçen ifadenin 
Kur’an’da ifade ettiği anlamdan çok daha sert kelimelerle tercüme edildi-
ğini görüyoruz. Böylece ayet Arapça bilmeyen birinin zihninde olduğundan 
çok daha sert bir şekilde algılanacaktır.

Filmin 7. dakikasında bir kez daha Kur’an ayetleri yanlış tercüme edil-
miştir. Enfal suresi 39 ayet eksik ve yanlış bir şekilde aktarılmıştır.

Ayetin Türkçesi:

“Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar 
onlarla savaşın. Eğer ( küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların 
yaptıklarını hakkıyla görendir.”16

Ayetin filmde yapılan İngilizce tercümesi:

“Fight them until there is no dissension and the religion is entirely Allah’s.”

Ayette geçen “fitne” kelimesi İngilizceye “dissension” olarak tercüme edil-
miştir. Bilindiği gibi “dissension” ; “muhalefet, anlaşmazlık, ihtilaf, bozuşma 
geçimsizlik ve fitne gibi anlamlara gelmektedir.“Dissension” ifadesinin an-
lamlarından biri de karışıklık anlamında fitnedir. Oysa Ayette geçen “fitna” 
ifadesi bu anlamda kullanılmamıştır. İsfahani fitne’nin de bela gibi kabul edil-
diğini ve her ikisinin de daha çok şiddet anlamında kullanıldığını söyler. Daha 
sonra fitne’nin şiddet anlamında kullanımına örnek olarak “fitne ortadan 
kalkıncaya kadar onlarla savaşın ( 2/ bakara 193).” ayetini örnek gösterir.17 
Nitekim kimi meallerde bu kelime “ tercih ettiği dinden ötürü insanlara baskı, 
zulüm ve işkence”18, kimi meallerde ise “baskı”19 anlamlarında kullanılmıştır. 

Görüldüğü gibi ayette Allah baskı, zulüm, işkence gibi durumlarda bunları 
uygulayanlara karşı mücadele etmemizi istektedir. Oysa yanlış tercüme edi-
len İngilizcesinde “anlaşamadığınız, size muhalefet edenlerle savaşın” gibi 
bir anlam ortaya çıkmaktadır. Ayette geçen fitna ifadesinin hangi anlamda 
kullanıldığı tefsirlere Kur’an sözlüklerine bakılarak çok kolay bir şekilde öğ-
renilebilir. Ancak en ufak şekilde bile İslami disiplinlerin verilerinden faydala-
nılmadığını görüyoruz. Teknolojinin ileri boyutlara ulaştığı çağımızda bunlara 

16. Altuntaş-Şahin, Kur’an ı Kerim Meali, s.197
17.  El- Isfahani, Kur’an sözlüğü, s.309
18.  Hamdi Yazır, Kur’an ı Kerim ve Meali Şerifi, s.182
19. Süleyman Ateş, Kur’an ı Kerim ve Yüce Meali ( İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat), s.180.
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ulaşmanın o kadar da zor olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla İslami ilimlerin 
verilerinden yararlanılmamasının bilinçli bir tercih olduğu kanaatindeyiz. 

Buradaki amaç yukarıda da belirttiğimiz gibi ideolojiyi kitlelere benimsete-
bilmek için bir bilgi kirliliğine başvurmak. Bu da çarpıtmanın boyutlarını açık ve 
net bir şekilde ortaya koymaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki filmde geçen 
ayetler savaş hukukuyla ilgilidir. Hukuk, Kur’an’ın ana konularından biridir. İs-
lam sulhu tavsiye eden bir din olmasına rağmen savaş insanoğlunun var oldu-
ğu günden itibaren var olan bir olgu olması ve biz istemesek yaşanabilecek bir 
durum olması hasebiyle doğal olarak Kur’an’ı Kerim’de savaş hukukuyla ilgili 
ayetler yer almaktadır. Nitekim günümüzün modern anayasalarına baktığımız-
da da her ülkenin anayasasında savaş hukukuna ait ifadeler buluruz. Savaş 
dediğimiz olgu “bayram, düğün” gibi mutluluk ifade edecek bir olay olmadı-
ğı için doğal olarak savaşla ilgili ifadelerde sert olmaktadır. Kuranı kerimdeki 
savaş hukukuyla ilgili ifadeleri de bu bağlamda değerlendirmeliyiz. Ancak ele 
aldığımız filmde okunan ayetlerin savaş hukukuyla ilgili olduğu belirtilmemiştir. 
Böylece Kur’an’ı Kerim’e yabancı olan biri kuranın genel üslubunun böyle oldu-
ğu algısına kapılabilir ve Kur’an’ı Kerim hakkında olumsuz bir kanaate sahip 
olabilir. Ayrıca ayetler tamamen bağlamından kopartılarak yansıtılmıştır. Bu-
nunla da kalınmamış yukarıda belirttiğimiz gibi hem eksik hem yanlış tercüme 
edilerek izleyiciye Kur’an-ı Kerim ayetleri çarpıtılarak aktarılmıştır.

Filmin ideolojini kitlelere benimsetmek için izlenen yollardan biri de simü-
lasyondur.* Aslında gerçekte olmayan bir şey varmış gibi yansıtılmakta, “sah-
te bir gerçeklik” üretilmektedir. Bu noktada konumuzla doğrudan ilgili oldu-
ğunu düşündüğümüz simülasyon kuramından kısaca bahsetmek istiyoruz.

 Simülasyon kuramı Fransız düşünür Jean Baudrillard tarafından ortaya 
atılmıştır. O çağımızın temel hastalığının gerçek üretimi olduğunu söylemiş 
ve artık gerçekle onun simülasyonunu ayıt edemeyeceğimizi belirtmiştir.20 
Bu kuramın sinema içinde geçerli olduğunu düşünen Baudrillard “sinema-
nın tarihin ortadan kaybolmasına ve egemenliği bir arşivin eline geçirmesi-
ne katkıda bulunduğunu söylemektedir.”21 “İletişim araçlarının yararlı kulla-
nımı bir hayalden ibarettir. Ürettikleri kaynayan anlamlar sayesinde yanılgıyı 

20.Seyda Koçak, “Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı,” http://www.academia.
edu/7369795/Jean_Baudrillard_ve_Sim%C3%BClasyon_Kuram%C4%B1, ( 
09.05.2016).
21. Koçak, “Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı”,s.13
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kendi içlerinde eritmekte, anlamı ve gerçekliği istedikleri şekilde yoğurarak 
karşımıza çıkarmaktadırlar.”22

Tam da bu kuramın belirttiği gibi ele aldığımız film de ideolojisini izleyici-
ye aşılayabilmek için sahte gerçeklikler üretmektedir.

Örneğin; filmin 9. dakikasında “ The Netherlands under the spell of is-
lam” (Hollanda İslam’ın büyüsü altında) başlığı altında Hollanda’nın hızla 
İslamlaştığı gibi bir algı oluşturulmak istenmiş ve İslam Hollanda’da hız-
la yükselen bir tehdit gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Ve bu doğrultuda bu 
algıyı güçlendirecek görüntülere yer verilmiştir. Müslüman nüfusunun 
Hollanda’da zaman içinde artığını gösteren bir tabloya yer verilmiştir. Bu 
tabloya göre Müslüman nüfusun artışı şu şekilde olmuştur:

YIL  NUFUS

1909 54

1960 1.399

1990 458.000

2004 944.000

Öncelikle bu rakamların kim tarafından ortaya konulduğu, doğruluk derece-
sinin ne olduğu konusunda bir bilgilendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla rakam-
ları güvenilirliği şüphelidir. Ancak rakamları doğru kabul edersek bile Müslü-
man nüfusun artışında ciddi bir anormallik yoktur. Elbette Müslüman nüfusun 
artığı gözlenmektedir. Ancak bu artış yaklaşık 100 yıl gibi bir süreç içerisinde 
gerçekleşmektedir. 100 yıl içinde rakamın 54 ten 944.000 bine çıkması nor-
maldir zira bahsettiğimiz yüzyıl 20. yüz yıldır. Bu yüz yılın Müslümanlar açısında 
savaşlarla geçen zor bir yüzyıl olduğunu biliyoruz. Doğal olarak da savaşlardan 
siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardan kaçmak isteyen Müslümanlar, güvenli 
Avrupa ülkelerine göç edebilmektedir. Buna bağlı olarak da Avrupa’daki Müs-
lüman nüfus artabilmektedir. Ancak filmde bu durum bir tehdit olarak sunul-
muştur. Yine bu algıyı güçlendirmek için camiye ayakkabılarını çıkararak giren 
Hollanda polisinin görüntülerine yer verilmiştir. Oysa camilere zaten ayakkabı-
sız girilir. Yine Hollanda’daki çeşitli camilere yer verilerek İslam’ın tehdit olduğu 
ve hızla yayıldığı algısı oluşturulmak istenmiştir. Oysa Müslüman ülkelerde de 

22. Koçak, “Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı”,s.15
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kiliseler var. Bu kiliselerin var olması Müslüman ülkelerin Hristiyanlık tehdidi 
altında olduğu anlamına gelmiyor. Görüldüğü gibi olmayan bir şey sanki varmış 
gibi izleyiciye yansıtılmaktadır. Böylece film İslam’ın ve Müslümanların tehdit 
olduğu algısını kitlelere aşılamak istemiştir.

SONUÇ

Çalışmamızda da ayrıntılı bir şekilde ele aldığımız gibi, sinema belli ide-
olojiler doğrultusunda araç olarak kullanılabilmektedir. Özellikle sinema 
alanında belli bir gücü elinde bulunduranlar kendi ideolojilerini kitlelere 
aşılamak için ellerindeki gücü kullanabilmektedirler. Nitekim incelediğimiz 
filmde de bunu net bir şekilde görmekteyiz.  

Sinemanın belli ideolojilere araç olarak kullanılması noktasında en büyük 
mağduriyeti İslam dünyası yaşamaktadır. Ele aldığımız filmde de açıkça görül-
düğü gibi bazen sinema İslami değerleri karalayabilmekte ve Müslümanları 
terörist olarak algılayan ideolojilere hizmet edebilmektedir. İslam dünyası, 
Müslümanlar, İslam tarihi vb. alanlarda yapılan karalama amaçlı filmlerde 
İslami disiplinlerin verilerinden yararlanılmamaktadır. Bunun sonucunda in-
celediğimiz filmde de olduğu gibi yanlış bir İslam algısı oluşturulabilmektedir. 
Maalesef İslam dünyasının sinema ve görsel sanatlar alanında yetersiz olma-
sı sebebiyle bu algı tersine çevrilememektedir. Ve dünya kamuoyu İslam dini 
hakkında yanlış algılara sahip olabilmektedir. Yapılan yayınların güçlü olması 
ve tüm dünyayı etkilemesi sebebiyle milyonlarca insan bundan etkilenmek-
tedir. Hatta bizzat Müslümanların kendisi bile bu etkinin altında kalabilmek-
tedirler. Ancak birçok kişi etki altında kaldığının farkında bile olmamaktadır. 
“ İletişim çalışmalarında ‘üçüncü kişi etkisi’ olarak ifade edilen hipoteze göre 
ise, insanlar medya içeriklerinin diğer kişileri kendilerinden daha fazla etkile-
diği düşüncesine sahiptirler. Bunun nedeni kişinin bu etkinin farkında olma-
sının, onun etki altında kalmasını engelleyeceği görüşüdür.”23 Aynı durumun 
sinema alanı içinde geçerli olduğunu düşünüyoruz. Yani kişiler kendilerinin 
daha az etkilendiğini söylerler. Oysa durum hiçte öyle değildir. Kişiler filmlerin 
belli ideolojiler içerdiğini bilseler bile bundan etkilenebilmektedirler. Bunun 
sonucunda doğal olarak bir süre sonra filmin aşılamak istediği ideoloji top-
lumda egemen olabilmektedir. Kişiler hiç farkında olmadan yönetilebilir, yön-
lendirilebilir. Hatta belli bir süre sonra toplumdaki yanlış algılar belli bir gruba 

23. Oya Şakı Aydın, “Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin 
Katkısı,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2007), s.121.
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karşı nefret ve şiddete sebep olabilir. Zira çalışmamızda da belirttiğimi gibi 
algılar tutumları tutumlar davranışları etkileyebilir.

İslami değerler aleyhine sinema aracılığıyla yürütülen bu karalama kam-
panyalarına karşı kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilebilmesi için 
İslam dünyasının ve bu alanda etkinliğini artırması gerekmektedir. Böylece 
hazırlanan filmler İslami disiplinlerin verilerinden faydalanarak objektif bir 
şekilde hazırlanabilir ve dünya kamuoyu sağlıklı şekilde bilgilendirilebilir. 
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Mustafa Salih EDİS 

Sayın Birgül Doğan’a teşekkür ediyorum. Tebliğini sunan bütün tebliğci 
arkadaşlarıma güzel sunumlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şimdi 
ise oturumumuzun müzakere kısmına geçeceğiz. İlk üç tebliği değerlen-
dirmek üzere Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri Kelam ve İtikadî Mezhepler ABD Araştırma Görevlisi sayın İsmail 
Koçak’ı kürsiye davet ediyorum. Buyrun sayın Kocak. 



Ar. Gör. İsmail KOÇAK

Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi
Kelam ve İtikadî Mezhepler Anabilim Dalı

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli hocalarım, değerli katılımcı-
lar ve değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum En son oturuma 
Kelamî konuların tartışılmasını doğru buluyorum Zira medreseler de en son 
okutulan ders Kelam imiş. Bunun sebebi, bilgilerin oluşmasında Kelama 
duyulan ihtiyaçtır. Benim de kanaatim bu yöndedir Zira hem olayın nice-
liğini hem de ilimlerin oluşmasında bu fikri Temeller önderlik etmektedir. 
Daha önceki oturumlarda bu niçinliğine pek değinilmediğini gördüm. Örnek 
vermek gerekirse Muhkem ayetlerinin değişmesinin niçinliğine pek deği-
nilmedi. Başka bir örnek ise tarihselciliğin ne gibi teolojik problemleri be-
raberinde getirebileceği üzerine durulmadı. Felsefe ve kelam konuları tüm 
yönleriyle ele almayı hedefler.

Şimdi birinci tebliğ değerlendirmeye çalışacağım.Tebliğin ana konusu güzel 
seçilmiş. İki bilim dalı aklı merkeze almalarına rağmen farklı sonuçlar çıkara-
biliyor. Benim de ilgi alanıma girmesi hasebiyle bu tebliğ üzerine biraz daha 
fazla duracağım.  Tebliğinizde kelam ile felsefe arasında ortaya çıkan ihtilafı 
iyi ortaya koyduğunuzu düşünüyorum.Tebliğde de geçtiği gibi İbn Rüşd kelam-



cıları “cedel” kullanmakla suçlamaktadır, suçlamayı bilerek seçtim sebebi ise 
kelamcılar da Burhan delilini kullandığını ifade etmekteler. Buna örnek vere-
bileceğimiz şahıs kadı Abdulcabbar’dır. Bu bağlamda kimi ölçü olarak görme-
miz gerekmektedir. İbn Rüşd “Cedeli“i sırf üstün gelmek için meşhur cümleler 
seçilip kullanılması olarak tanımlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İbn Rüşd buna 
çözüm olarak Burhan deliliğini sunar. Bu tespitin yerindedir. Fakat Burhan de-
lilin ne olduğunu niçin “Cedel “den daha doğru sonuçlar getirdiğini üzerine 
durmadınız. Burhanı delili Kant’ın ifade ettiği a priori bilgi kategorisi gibi görebi-
liriz. İnkârının imkân dâhilinde olmadığı bir bilgi türüdür. Diğer bir husus ise İbn 
Rüşd’ün üzerinde en çok durduğu eleştiri “hudus” deliline yönettiği eleştiridir. 
Tebliğiniz de sadece eleştiri yapıldığına değinmişsiniz. Fakat bu düşüncenin ar-
kasındaki asıl sebebe değinmediniz. Müsaadenizle ben size bunu arz etmeye 
çalışayım. Eğer “hudusu” yani yoktan yaratmayı kabul eder isek diyor İbn Rüşd 
devreye “irade” fiili ortaya çıkmaktadır. İrade edebilmek için de bizim dışımız-
da bir varlığın veya varlıkların olması gerekmektedir yani irade edeceğim alan 
olması gerekmektedir ve bu alan benim dışımda olması gerekmektedir. Bu ise 
Allah için düşünülemez. Bu konuya değilmiş olsaydı konu daha iyi anlaşılırdı 
kanaatindeyim. Diğer bir konu ise İbn Rüşd’un hudus delili yerine sunduğu 
çözümdür. Buna da değinmiş olsaydınız iyi olurdu. Bunlar “İnayet” ve “İhtira” 
delilidir. İbn Rüşd çözüm olarak sunduğu bu iki yol ile her şeyin insana göre ve 
bir düzene göre düzenlendiğini iddia eder. Burada bizde İbn Rüşd’e bir reddiye 
sunalım. İbn Rüşd kelamı bir yöntem olan “gayb ala şahid”   metodunu gayb 
ile şahit alanının farklılığı ve bu farklılığını kıyasa konu olamayacağından ötürü 
eleştirir. Fakat görüldüğü gibi Kendisi de bu metodu kullanmıştır. Şunu belirt-
meliyim ki İbni Rüşd’ün eleştirisini önemsiyorum. Evet, gerçekten çok önemli 
bir konuya değinmiştir. Benim kanaatim odur ki İslami ilimlerle hatta bilimle 
ilgilenen herkes bu konu üzerinde kafa yormalı. Bütün problemlerin ana mer-
kezi burada olduğunu düşünüyorum. Metafizik ile fizik arasında nasıl bir bağ 
kurulabilir? İbn Rüşd’ü göre iki farklı alan olan fizik ile metafizik alanın aynı 
alanmış gibi ele alınamaz. Tebliğinizi sistematik buldum. Kaynak konusuna da 
değinmek istiyorum. Gerçekçi olduğunuz için sizi tebrik ediyorum, ikinci el kay-
nak kullandığınızı söyleyerek bence özel bir alkışı hak ettiniz. Tecrübelerime 
dayanarak söylüyorum üçüncü sınıfta olup da Arapça kaynağı inebilecek kişi 
sayısı yok diyecek kadar azdır.
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Şimdi ikinci tebliğ değerlendirmek istiyorum. Seçmiş olduğunuz konu 
çok iyi, mezhepler tarihçileri biz kelamcıları bu yönden eleştiriler. Onlara 
göre kelamcılar olayları sadece görüşler bazında tarihi olaylardan kopuk ele 
alırlar. Ben tebliğinizde mezhepler tarihi ile İslam Tarihi ayıran unsurların 
neler olduğunu ortaya koymanızı tavsiye ediyorum. İki alanın merkezini “ta-
rih” oluşturduğu için tarih üzerinde durulması iyi olurdu. Tarih nedir? Tarihi 
güvenebilir miyiz? Gibi sorular irdelene bilinirdi. Güzel bir metin hazırladığı-
nızdan ötürü sizi tebrik ediyorum.

Şimdi üçüncü teklifimizi değerlendirmeye geçmeden önce şunu belirt-
meliyim ki ben her şeyi bilen veya tüm soruları halletmiş biri değilim Hele 
âlim hiç değilim sizden üstün de değilim sadece kendimce bir şeyler kat-
mak istiyorum tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Tebliğinizde değindiniz 
bir noktayı düzeltme gereği hissediyorum, birkaç tebliğde de duydum. 
Mu’tezile’ye göre Kuran yani ayetler akıl ile çelişmez, zira Kur’an akla in-
miştir. Bu bağlamda çelişirse sorusunu sormak Mu’tezili bakış açısını ele 
alırsak yanlış bir soru olur. Yanlış sorununda cevabı doğru olmaz. İslam fel-
sefesi kavramını kullandığınız. Felsefeyi İslami yapan unsur nedir? İslam 
felsefesi tanımı nedir? İbn Rüşd’dün Aristodan ayrılmayacak kadar çok 
benzediği iddia edilir. Eğer bu iddia doğru ise onu İslam felsefesi yapan 
unsur Müslüman oluşundan mıdır? Kelam ile felsefe birbirine çok yakın 
alanlardır. Aralarındaki fark Kelam görüşlerini temellendirir iken Kur’an’a 
dayandırır, felsefe de ise böyle bir zorunluluk yoktur. Felsefi alan bu bağ-
lamda daha geniştir. Kur’an’ın akla indiğini savunan biri olarak Kuran’ın 
temel almakla bir sıkıntı görmüyorum. Tebliğinizde İslam felsefesinin kay-
nağını felsefi metoda göre şekillendirdiğini iddia ediyorsunuz bu iddiamızı 
felsefi metodu tanımlayarak ortaya koymanız gerekmektedir. Tebliğinizde 
Kur’an ayetlerinin zahiri ele alındığında çelişki var gibi gözüküyor diyorsu-
nuz, ayetlerin vuku bulduğu ortam bağlamında değerlendirilmesi gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Sadece ayetler ele alınacak çelişki bulunmadığını ka-
bul edenlerde vardır. Kelamcılar Zahide de çelişki olmadığını savunurlar. 
Felsefecilerin Kelamcilar tarafından tekfir edildiğini eleştirdiğiniz haklısınız 
kimse Tekfir edilmemeli ama maalesef bunu felsefeciler de yapmıştır. Ör-
nek isterseniz ilk tebliğde konu edilen İbni Rüşd Kelamcıları tekfir etmiştir, 
tekfir etmesinin sebebi ise Kelamcıların halkın imanını zedelediği ve kafa 
karışıklığına sebep olmasındanmış. Kelamın Gazali ile beraber felsefi leşti-
ğini yazdınız. Bunu temellendirmeniz gerekmektedir. Eğer felsefi kavramlar 
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kullanımından ötürü bunu söylüyorsanız bir ilim dalının diğer ilim dalındaki 
terimleri kullanması o ilmin özünü bozmaz. Bu bağlamda kelam felsefe te-
rimleri kullanmakla felsefileşmez. Kelamın kesin konuştuğunu felsefenin 
ise kesin konuşmak gibi bir derdi olmadığı sadece soru sorduğunu iddia 
ediyorsunuz Ben bunu kabul etmiyorum Madem çözüm aramıyorlar niye 
soru soruyorlar? Niçin uğraşıyorlar? Kelamcıların kesin konuşmalarını nere-
den çıkardığınızı merak ediyorum zira kelam klasiklerin neredeyse hepsin-
de en iyisini Allah bilir yazar. Gündelik meşakkatler ile uğraştığını felsefenin 
ise Evrensel ve daha zor konuları ele aldığını iddiasında bulunmakla ka-
naatimce Kelam ilmin de ne gibi konularının incelendiğini araştırmamışsı-
nız. Okuduğunuzda çok çetrefilli konuların incelendiğini göreceksiniz. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bize bu imkânı sunan ILAMER’E ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum. Allah’a emanet olun.

Mustafa Salih EDİS

Sayın İsmail Koçak’a müzakerelerinden dolayı teşekkür ederiz. Sıradaki 
müzakerecimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Edebiyatı Ana-
bilim Dalı Araştırma Görevlisi İbrahim Karataş’tır. Kendilerini kürsiye davet 
ediyorum. Buyrun.



Ar. Gör. İbrahim KARATAŞ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

Sayın dekanım, kıymetli hocalarım sevigili arkadaşlar, hepinizi saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle ramazan ayının gölgesinin üzerimi-
ze düştüğü bu güzel günlerde bu güzel atmosferde bizi bir araya getiren 
Rabbime hamd ediyorum. Son derece istifadeli olduğunu düşündüğüm bu 
toplantıların gerçekleşmesini sağlayan, bu yönde büyük bir özveri ile çalı-
şan İLamer’e ve onun şahsında Eyüp Baş hocama teşekkür ediyorum. Ge-
rek fakültemizden gerekse Türkiye’nin değişik yerlerinden gelerek burada 
tebliğlerini sunan öğrenci arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Değerli misafirler 
sempozyumun son oturumunun son üç tebliğinin müzakeresini yapmaya 
çalışacağım. İlk etapta genel hususları ifade ettikten sonra arkadaşların 
tebliğlerini teker teker ele alacağım. Öncelikle bütün öğrencileri böyle bir 
ortamda tebliğ sundukları için tebrik ediyorum. Ankara ilahiyata gelip böy-
le bir sempozyumda konuşmak gerçekten cesaret isteyen bir durum. Ben 
hepsini tekrardan tebrik ediyorum bu cesaretlerinden dolayı. Tabi ki bu-
rada çok üst düzey bir organizasyon gerçekleşmiyor. Sonuçta bir öğrenci 
sempozyumu ve katılımcılarımızdan biz uluslararası sempozyumda bir su-



  583 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VI

num yapıyor gibi bir performans beklemiyoruz. Fakat görünen o ki kendi 
fakülteleri arkadaşları içerisinde biraz daha öne çıkmış olan isimler, biraz 
daha ileriye dönük planlar yapan, akademisyen olmayı hedefleyen arkadaş-
lar. Bizler de buraya çıkmanın bir bedeli olarak onlara bazı eleştirileri dile 
getireceğiz. Tabi ki insan eleştiriyi kabul etmeyebiliyor. Fakat bu arkadaşla-
rımızın anlayışına sığınarak bazı eleştirilerde bulunacağımızı ifade edeyim. 
Öncelikle bu metinlerde dikkat çeken bir husus anlatım bozuklukları biraz 
fazlaydı. Yani böyle bir bildiri sunulacaksa arkadaşlarımızın metinleri hazır-
ladıktan sonra mutlaka hocalarına göstermeli, birkaç farklı gözle değerlen-
dirilip buraya son hali gelmeli. Biraz acele edilmiş olarak anlatım bozukları 
vardı özellikle birinci metinde. İkinci olarak genel olarak ifade edeceğim 
kaynak kullanımda sıkıntımız var arkadaşlar. Tabi ki lisans öğrencisinden 
gidip de en eski kaynaklardan almalarını beklemiyoruz. Ama bir arkadaşı-
mız bir hadis nakletmiş sosyoloji kitabından. Yani bir hadis alıyorsanız en 
azından tercüme olsa bile hadis kitabından olsun. Bir başka husus Ankara 
Üniversitesi’nin geçen seneden bu yana uyguladığı bir şey var. Yüksek  ve 
doktora tezleri için intihal raporu alınıyor. Ben de bu arkadaşların tebliğle-
rini bu programa sokmak itibariyle bir rapor çıkarttım. Ve orada arkadaşla-
rımızın yapmış oldukları bütün alıntıları görmüş oldum. Şöyle bir sıkıntı var 
arkadaşlar alıntı yaparken çok uzun bir paragraf var paragrafın içinde alıntı 
olduğu çok belli olan yerler var. Ve burada çok net bir şekilde belli olurken 
alıntı olduğu orada ifade edilmemiş. 

Şimdi Canan kardeşimizin hazırlamış olduğu Tasavvuf ve Din Psikolojisi 
ilişkisi tebliğiyle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Tebliğin başlığı güzel, 
içeriği itibariyle de emek sarf edilmiş teşekkür ediyorum arkadaşa. Ama 
bazı noktaları örnekler de vermek suretiyle dile getirmek istiyorum. Kaynak 
problemi burada da ortaya çıkıyor. Mesela dediniz ki psikolojik sözlüklerde 
şu şekilde ifade ediliyor. Ama kaynaklar arasında böyle bir sözlük yok. Bir 
sempozyumda sunulmuş olan bir bildiriden tarif verilmiş. Oradaki hoca-
mız başka hiçbir yerde geçmeyen bir şey söylemişse veya hocamızın kendi 
ürettiği bir şeyse oradan kaynak verilebilir. Fakat bir sözlük anlamı verili-
yorsa bunu çok rahat bir şekilde psikoloji sözlüğünden alabiliriz. Çok uzun 
cümleler kurulmuş özellikle sizin metininizde. Dinleyicilere anlatıyor iseniz 
daha kısa cümleler, daha net ifadeler olması işi kolaylaştıracaktır. Yine sizin 
metninizde kullandığınız bazı kavramlar var. Siz bunları herkesin bildiğini 
zannederek söylüyorsunuz Ama dinleyiciler içinde bunu ilk defa duyanlar 
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olabilir. Bu yüzden bu kavramlar ilk geçtikleri yerde tanıtılırsa dinleyici de 
daha rahat anlayacaktır. Sonra tasavvufla ilgili kısım biraz zayıf gibi. Tasav-
vufla ilgili tanımları yine başka kaynaklardan almışsınız. Burada da çok ra-
hat ulaşabileceğiniz kaynaklar vardı. Sonra Gazali’den nakledilen bir bölüm 
var. Bunu burada okumadınız. Bence süreden dolayı çıkartma yapacağınız 
bir bölüm varsa burası en son çıkartacağınız bölüm olmalıydı. Burada çok 
önemli bir yerde Gazali’nin söylediğinden bahsetmediniz. En azından özet-
lemeniz gerekiyordu Gazali ne diyor. Çünkü o konunun da anlaşılmasını 
sağlayacak olan bir şey bu. Yine Gazali’den aldığınız paragraf el-Munkız’da 
geçen bir şey siz Öznur Akdoğan diye bir hocamızdan bir bilgiyi vermişsiniz. 
Ama ben böyle bir hocayı tanımıyorum. Yazıdan kime ait olduğunu buldum 
Öznur Özdoğan’mış. Dipnotlarda ve kaynakçada bu şekilde yanlış bir şekil-
de yazılmış. Bunu burada sizi rencide etmek için söylemiyorum. Bir akade-
mik metin hazırlıyorsanız daha ciddi olunmalı. Kesin ibarelerden kaçınmak 
gerekiyor. Mesela demişsiniz ki “kâmil olmaya hazır hale gelmiş Müslüman-
ların tasavvuf aracılığıyla kozmik arayışları hulul ile son bulur.” Yani her ta-
savvuf yoluna girmiş olan aydınlanıyor mu? Yani bu tür beşeri ilimlerde bu 
tür kesin ifadeler kullanmamak gerekiyor. Yani mutlak doğru bu anlamda 
zordur. Sizin kullandığınız kaynakların çoğu batılı bilim adamlarına ait ama 
onlara karşı ağır ifadeleriniz var. Demişsiniz ki “doğruyu yanlış yerde arayan 
batılı bilim adamları rasyonel olarak takılı kaldıkları sürece neticesizlik de-
vam edecektir.” Bunu batılı bilim adamlarına havale ediyoruz. 

İkinci olarak Emirhan Demirbozan kardeşimizin din sosyolojisinin çerçe-
vesinde tasavvuf tarihinin incelenmesi konulu sunumu. Kardeşimizi tebrik 
ediyorum. Daha sistematik bir tebliğ hazırlanmış. Sosyoloji itibariyle kaynak 
kullanımı güzel. Ama aynı şeyi tasavvuf tarihi için söyleyemeyeceğim. On 
üzerinde kaynak kullanılmış. Bunlardan sadece bir tanesi tasavvuf tarihi ile 
alakalı. O da Alexsander Niyar’ın tasavvuf tarihi kitabının tercümesi. Yani 
en azından grafiker yayınlarından çıkan tasavvuf el kitabını kullanırsınız. 
Yine çalışmanız tasavvuf noktasında zayıf. Sanki bu çalışma Weber’in ve 
Hastign’in kitap özeti şeklinde gibi olmuş. Çünkü tasavvufla ilgili vermiş ol-
duğunuz bilgiler yine onların naklettiği bilgiler. Tasavvufla ilgili bir sürü akım 
var bir sürü farklı anlayış var. Bunlarla alakalı somut bir örnek yok neredey-
se.  Yani harcilik, şia, ehli hadis gibi farklı alanlarla ilgili uzun bilgiler varken, 
tasavvuf tarihiyle alakalı ismi zikredilen bir ekol yok. Benim dikkatimi çeken 
ve canımı sıkan bir şey tasavvufla ilgili bir sürü kavram var. Yani seyri su-
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luk ifadesi bile sizin metninizde hiç geçmiyor. Bunun yerine çok enteresan 
bir ifade vardı. Bazı manevi egzersizler ifadesi geçiyor. Yani tasavvufta bir 
sürü hal var bir sürü makam var. Tasavvuf tarihi inceleniyorsa bence bu 
denmemeli. Yine paragraflarınız çok uzun. Başka bir husus sanki tasavvuf 
aşktan ibaret, sanki tasavvufta işte aşk yoluyla Allah’a ulaşma varmış gibi 
bir izlenim var. Tasavvufu bir başlık altında alıp aşk üzerinde durmuşsunuz. 
Hâlbuki tasavvufi eğilimlerin farklı farklı uygulamaları söz konusu. Çalışma-
nız güzel ama bunlar da olsaydı daha güzel olurdu.

Son tebliğ Birgül Doğan kardeşimizin dini ilimlerin çağdaş iletişim di-
siplinleri ile ilişkisi. Arkadaşımızın tebliği zaten sizin de ilginizi çekmiştir. 
Farklı bir tebliğ. Film yapıyorsanız hangi adamı işliyorsanız o adamın kay-
naklarından beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Ben ar-
kadaşımızın tebliğini gördükten sonra filmi izledim. Bilmiyorum izleyen var 
mı? On altı dakikalık bir film. Gerçekten başından sonuna kadar çok yanlı 
bir şekilde hazırlanmış ve Müslümanları karalama amacıyla ortaya konmuş 
bir belgesel. Arkadaşımız bu konuyu güzel seçmiş. Ben de dinlerken de 
burada keyifle dinledim. Diğer iki tebliğe göre Birgül kardeşimizin daha çok 
çalıştığını, daha çok emek sarf ettiğini burada görmüş oluyoruz. Birkaç ho-
camla da konuştum. Onların yanına da sık sık gelip gittiğinden bahsettiler 
hocalarımız. Sadece filmi anlatmakla kalmadı. Ara ara kuramlardan bahse-
derek bazı teorik bilgileri vermek suretiyle neyi neye dayandırdığını güzel bir 
şekilde izah etti. Ama tabi ki savunma psikolojinin vermiş olduğu bir şeydi. 
Müslümanlar sonuçta karalanıyor. Bunun vermiş olduğu heyecanla biraz 
daha sert ifadeler dikkatimizi çekiyor. Daha yumuşak ifadeler belki kullanı-
labilir, kesin ifadelerden kaçınmak gerekiyor. Karşıdaki insanların psikolo-
jisini de anlamak gerekiyor. Biz Müslümanız elhamdülillah. Neşet ettiğimiz 
ortamlarda bizim değerlerimizle büyüdük. Ama dışarı bunları bilmiyor. Ken-
dilerine nasıl yansıtılırsa öyle görüyor. Bir örnek vermişsiniz Hollanda’da-
ki Müslüman nüfusundaki artış orada kaygı uyandırıyor. Gerçekten kaygı 
uyandıracak bir tablo var ortada. Mesela 1909’da 54 kişiymiş, 1960’da 
1399’a, 1990’da 458 bin’, 2004’de de 944 bine ulaşmış. Yaklaşık 95 yılda 
17 bin kat artmış. Ama tabi buradan hareketle ülkemizi ele geçirecekler, biz 
kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayamayacağız diye yorumlanması yan-
lıştır. Eleştireceksek bunu eleştirelim. Ama yine kesin ifadeler kullanmama-
mız gerekiyor. Kesin ifade kullanmak için sosyolojik bazı araştırmalar yap-
mamız gerekiyor. Bunlar olmadan net ifadeler, kesin ifadeler kullanmamak 
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gerekiyor. Umarım kırılmamışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Mustafa Salih EDİS

Müzakeresinden dolayı İbrahim Karataş hocamıza şükranlarımızı sunu-
yoruz. Ayrıca bu sempozyumun düzenlemesinde emeği geçen başta muh-
terem Lütfi Doğan hocamıza, Prof. Dr. Eyüp Baş hocamıza şürkranlarımızı 
arz ediyoruz. Aynı zamanda tebliğlerini sunan ve bu oturumun müzakereci-
liğini yapan arkadaşlarıma başarılı sunumlarından dolayı kutluyorum ve siz 
değerli dinleyicilere bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. 
Gelecek seneki sempozyumda buluşmak üzere sempozyumun son oturu-
mu olan 7. oturumu kapatıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. 



Değerlendirme Konuşmaları

Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

İki günlük yoğun bir sempozyumun sonuna geldik. Ben sadece açılışta 
ve kapanışta bulunabildim. Edebiyatçının eleştirisinden sonra benim bura-
da toparlamam gerçekten zor olacak. İbrahim güzel bir eleştiri örneği or-
taya koydu. Ben de tabi geleneği devam ettirerek böyle bir sempozyumu 
tertip eden öncülük eden fakültemiz kıymetli hocası Kırıkkale Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi dekanı Eyüp Baş hocama çok teşekkür ediyorum. 
Tabi fakültemizin ev sahipliğinde olduğundan dolayı bizim için ayrı bir iftihar 
vesilesi oldu. Bu sempozyuma katılan gerek fakültemizden gerekse fakül-
temiz dışından pek çok kıymetli arkadaşımız var. Onları da gönülden tebrik 
ediyorum. İbrahim’in söylediği gibi lisans düzeyinde hele 1. 2. sınıfta bura-
ya çıkıp bir şeyler söylemek gerçekten cesaret isteyen eleştiriyi de bir yerde 
dojazında bırakmamızı gerektiren her şeyden önce takdir etmemizi gerekti-
ren bir tablo ortaya koyuyor. Ben burada hocalarıma dönmek isterim. Eyüp 
Baş hocamın İslam Medeniyetin Yapıtaşları adı altında 6.sını fakültemizde 
düzenlediği bu uzun soluklu bir sempozyum  ve bu yıl uluslararası bir nitelik 
kazandırarak devam ettiriyor olması ayrıca takdire şayan. Tabi İslam gele-
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neği Türkiye’de ilahiyat fakülteleri ve İslami ilimleri fakültelerinde yapılan 
araştırmalarla geçmişten bugüne taşınmaya çalışılıyor. Biz İslam gelene-
ği dediğimizde çok devasa bir kültürü ifade ettiğimizi hepiniz biliyorsunuz. 
Bu geleneğin bugüne taşınması ve güncellenmesi gerektiği de aşikârdır. 
Lisans düzeyinde başlayacak bu tür çabalarda ileride bu yolda çalışacak 
bu arkadaşların ön hazırlığı yapılmış oluyor. Bu büyük külliyatı bugüne taşı-
yacak olan bu akademik gelenek de böylece yapı taşlarını döşemiş oluyor. 
Bu açıdan da takdire şayan. Özellikle bu yıl ki tema beni alan itibariyle de 
ilgilendiriyor. Tabi öteden beri bu sahaya yöneldiğim zamanlardan beri şunu 
fark ediyorum. Bizim ilahiyat disiplinleri arasında çok büyük kopukluk var. 
Çoğu zaman aynı disiplin içindeki hocalar bile birbirinin yaptırdığı tezlerden, 
çalışmalardan hatta kendi yazdıkları eserlerden, makalelerden bile haber-
dar olamayabiliyor. Bu tabi aynı fakülte içerisinde daha kolay. Ama fakülte-
ler arasında disiplinler arasında böyle bir kopukluk olduğunu hepimiz bili-
yoruz. Bir defa böyle bir kopukluğu lisans düzeyinde arkadaşların zihninde 
oluşturmaya dönük bir çalışma olduğunu gördüm. Disiplinler arası ilişkinin 
mümkün olduğunu en azından bir sempozyum başlığı ile biraz burada ar-
kadaşlara göstermiş olduk. Öyle umut ediyorum ki bundan sonra bu alana 
yönelecek arkadaşlar hangi alandan olursa olsun; ister temel islam bilimle-
ri, isterse felsefe ve din bilimleri, isterse de islam tarihi ve sanatları olsun, 
bu sahalarda her birinde öncelikle belki kendi disiplini içerisinde  sonra 
diğer disiplinler arasında böyle bir bağın olması gerektiğini ve bunun bir 
şekilde kendisi tarafından da bir hedef olarak öne çıkarılmasının önemini 
kavrayacak. Ben böyle bir umudu burada tazelemiş oldum. Din bilimleri ile 
İslam bilimleri veya İslam tarihi ve sanatları arasında şöyle bir farklılık oldu-
ğunu görüyoruz. Burada sunulan tebliğlerde bu farklı açıdan dile getirildi. 
Esasında din bilimleri tarihsel malzemeyi bugüne taşımaya çalışan alanları 
kastediyorum. Felsefe, sosyoloji, psikoloji, eğitim hatta tarih ve edebiyat 
gibi alanlar tarihsel malzemeyi bugünün diliyle ifade etmeye çalışır. Bunun 
nasıl olması gerektiğini bizler bu tarz toplantılar tertiplemek, gerek lisans 
düzeyinden bu farkındalığı hatırlatmamız, gerek yüksek lisans doktorada 
bu  disiplinler arası çalışmaya ön ayak olabilecek tezleri öğrencilerimize 
vermemiz gerekiyor. Bunu da bu vesileyle burada ifade etmek istiyorum. 
Bunun somut örneklerini belki biz başlık olarak gördük. Örneğin biraz önce 
kritik edilen makalelerden birinde bu vardı. Mesela Emirhan tasavvuf pen-
ceresinden bizim külliyatımıza bakmaya çalışıyor. Bu her şeyden önce böyle 
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bir cesaretin ürünüdür. Yine programda gördüğüm fıkıh din sosyolojisi iliş-
kisi kurulmaya çalışılmış. Tabi bunlar ilk başta cesaretlendirilmesi gereken 
çabalar. İlk denemede hele lisans seviyesinde iyi bir metin ortaya koymak 
mümkün değil. Ama bu bir cesaret ve bu cesaretten dolayı tebrik etmek 
gerekiyor. Bir önceki cümleye dönecek olursak İslam tarihi ve sanatları 
bölümü disiplinleri içerisinde tarihsel malzeme bize sunuluyor. Bugün öyle 
zannediyorum ki tarihsel malzeme daha çok bize sunuluyor. Bugün öyle zan-
nediyorum bir metin ile bu metin bağlamı arasında iki ayrı bakış açısı ortaya 
çıkmış oluyor. Biz sadece metin odaklı baktığımızda bugüne hitap eden çok 
az şey söyleyebiliyoruz. Ama metnin sadece  tarihsel bağlamı değil bugüne 
ne hitap ettiği üzerinde düşündüğümüzde o zaman ilgili malzemeyi bir kere 
de sosyal bilim penceresinden nasıl okuyabiliriz. Hatırlamış ve hatırlatmış 
oluyoruz. Bundan bir kaç sene önce dünyada üretilen bir malzemeyi ken-
di alanımızda Türkçe’ye aktarma çabası içerisinde olmuştum. Kolektif bir 
çaba Aydın burada şu dikkatimi çekmişti. Bizim sahamızda, din sosyolojisi 
alanında klasik konular kadar çağdaş konular içerisinde de bugün öylesine 
yeni denemeler var ki acaba diyorsunuz bu başlık daha çok hangi alanı ilgi-
lendiriyor. Mesela iyi hatırlıyorum ateizmle ilgili bir metin var. Bunun yazarı 
bir din sosyoloğu ama aynı zamanda bu metinde bir felsefecinin birikimi 
var ve bir antropolojik bakış var. Bir taraftan tarihsel bir perspektif var diğer 
taraftan Psikoloji, Sosyoloji hakeza yine var. Bu disiplinlere yaklaştırılır bir 
metin. Dolayısıyla biz de bugün artık alanın sınırlarını birazcık genişleterek 
meseleye bakmamız gerekiyor. Bu kaçınılmaz gibi gözüküyor. Diğer türlü 
esasen alanlar açılmadığı sürece disiplinlerin kendi sınırları klasik anlamda 
çizmelerinin imkânı çok da fazla görünmüyor. Değerli dinleyenler tabi çok 
şey söylenebilir burada ama ben bir iki cümleyle toparlamak ve sözü Diğer 
arkadaşlara bırakmak istiyorum. Önce şunu ifade edeyim ki disiplinler arası 
yaklaşımın sınırlarını çizmek gerekir dedim. Burada sınırlardan kastettiğim 
şu elbette. Bizim gibi klasik disiplinler kendi içerisinde bir sınır çiziyorlar 
ama iste disiplin kendini dışarı açarken, mesela somut olarak bir örnek 
söyleyeyim; mesela bugün bir tefsir metni alırken sadece tefsirin usul ve 
tarihi özelinde okuduğumuzda ve örneğin sosyal uyum açısından bir şey 
ifade etmiyor. Ama ben onu biraz felsefe, biraz psikoloji, biraz da kendi sa-
hamın bilgileriyle ele aldığımda o zaman benim malzemem haline gelebi-
liyor ve bunu okuyucunun zihninde de daha çağrışımları güçlü bir metne 
dönüştürebiliyorum. Tabii ki şu mümkün değil onun da farkındayım. Tüm 
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disiplinlerdeki arkadaşların her disiplinle ilgili belli başlı bilgilerin ışığında 
çok etraflıca bilgi alanına girmeleri mümkün değil. Buna ne zamanımız mü-
sait ne de imkânlarımız. Ama en azından yazdığımız metinleri birbirimizde 
paylaşabiliriz ve gereken eleştirilerin yapıcı bir eleştiri olarak alıp bir sonraki 
metne veya o metnin bir sonraki versiyonuna yazabiliriz. Siz böyle bir baş-
langıç yaptığınız. Bu sempozyumlar yine ben sonuçları en başta hocama 
ve bu cesareti sergileyen sevgili arkadaşlara, öğrencilerimize, genç araş-
tırmacılara teşekkür ediyorum ve bu tarz sempozyumları bundan sonra da 
uluslararası nitelik kazanarak ve daha da güçlenerek fakültemizde devam 
etmesini canı gönülden diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.



Doç. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi 

Sayın değerli meslektaşlarım. Öncelikle sizleri seviyor, muhabbetle se-
lamlıyorum. Saat 9 buçukta başladık toplantıya ve şu anda altı buçuk. Öğle 
mesaisini çıkartırsak yaklaşık 8 saattir burada birlikteyiz. Açık yüreklilikle ve 
samimiyetle söylemek istiyorum ki ben sıkılgan bir insanım ve uzun süre din-
leyemem. Ne kadar akademik olursa olsun toplantıları dinleme konusunda 
sıkıntım var ama bugün fark ettiniz mi, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bu salon-
dan hiç çıkmadan bütün tebliğleri sonuna kadar izledim ve hiç sıkılmadım. 
Bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum. Uzun zamandan beri izlediğim, din-
lediğim en zevkli ve en eğlenceli sempozyumlardan birisine katıldım. Hem 
duygulandırdı hem umutlandırdı beni. İslam ahlak düşüncesi diye bir gelenek 
var bizde biliyorsunuz. Onlara şimdi pedagoji diyorlar. Eskiden ahlak diyorlar-
dı. Onların ortaya koyduğu bir husus var. Yani bir şeyi yapmanın yönteminin 
önce temel olan şeyleri yerine getirmek olduğunu söylüyorlar. Şimdi özbakım 
falan diyorlar. Batılılardan aldıkları bir şekilde ama bir İslam ahlak düşünce-
sinde davranış erdemleri dedikleri şeyler var. Davranış erdemleri şöyle bir 
şey. Mesela sempozyum üzerinden verelim daha da somutlaştırılır. Eğer bir 
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sempozyumu organize ediyorsanız, onu saatinde başlatıyorsanız, onun ko-
şullarını yerine getirebiliyorsanız, onun bildirisini hazırlamışsınız, buraya gelip 
sunmuşsanız, vakte riayet etmişseniz, oturum başkanlığını mükemmel bir 
şekilde yapmışsanız, müzakereci arkadaşlar gayet ciddi olarak yaptılarsa, 
kendileri fedakarlık edip okumuşlarsa ve geliştirmişlerse, işte o davranış fazi-
letleri dediğimiz yerine gelmiştir.  Bir öğrenci için daha lisans yıllarında bu 
denli ciddiyetle hazırlanmış metinlerin olması onların ileride iyi birer akade-
misyen olacaklarını gösteriyor ve ben bunu kişisel olarak da tecrübe ettim. 
Dün gelmediğim için de üzüldüm. Yine bir anekdotu anlatmak istiyorum size. 
Benim akademik hayata başlamama vesile olan bir anektod. Üniversite ikinci 
sınıftaydım. Şu kapı açıktı ve ben buradan çıktım, lavaboya doğru gidiyordum. 
Şurada bir arkadaşım oturmuş bir şeyler söylüyordu. Tebliğ sunuyordu. Ora-
dan geçtim, beş adım ileri gittim ve orada ne yapıyor diye merak ettim. Sonra 
geri geldim, köşede durdum ve dinledim. İnanılmaz gıpta ettim. Salonda öğ-
renciler ve hocalar vardı ama sınıftaki bir arkadaşımızın biri burada bildiri 
sunuyordu. Benim ondan ne haberim var ne biliyorum. Başka şeylerle meş-
gulüm o aralar. Sonra bayağı bir dinledim. Arkadaşın ne dediğini de anlaya-
madım açıkçası ama gerçekten çok gıbta ettim. Bu arkadaşım da şimdi aka-
demisyen. Orada arkadaşıma gıpta etmem beni akademiye yönlendiren bir 
motivasyon oldu ve çok şükür Rabbim bu günleri gösterdi. Bugüne kadar 
geldik ve bugün burada söylediğim gibi uzun zamandan beri en eğlenceli ve 
en zevkli akademik toplantılardan bir tanesini dinleme imkanı buldum. Ger-
çekten çok şey öğrendim. Akademik metinler mutlak değildir. Bilgiye çok 
önem vermeyin. Bunu söylemeye gerek yok bilgi gelip geçici bir şeydir. Faali-
yetler, çabalar ve organizasyon kabiliyeti daha önemli bir şey ve o işi yapıyor 
olmanız, iş üzerinde olmanız daha iyi bir şeydir. Çoğu zaman şöyle söylerim. 
İslam ahlak felsefesinden öğrendiğim bir şeydir aslında. İnsanlar önce dü-
şünmezler, yaparlar. Sonra ne olduğunu bilirler. Anlatabildim mi? Önce de-
mek ki yola çıkmak lazım. Önce hal sonra kâl. Nitekim gülmeyi neden niçin 
öğreneceğim diye düşünmeden gülmeye çabalıyor çocuklar. Sonra gülmenin 
anlamını öğrenirler. Önce kelimeleri taklit ederler sonra anlamını öğrenirler. 
Öğrenmek böyle bir şeydir ve bu öğrenme kabiliyetine sahip olmak daha 
önemli bir şey. Ben bugün bunu burada görüyorum. O yüzden müzakereci 
arkadaşlarıma küçük bir eleştirim olacak. Yaptıkları eleştirilerden dolayı sizin 
eleştirinizi de arkadaşlar anlayışla karşıladılar. Siz de benim eleştirimi anla-
yışla karşılayın lütfen. Akademik sürece başlamamış, sistematik olarak bu 
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süreci almaya başlamamış insanların birinci el kaynaktan dipnot vermesine 
gerek yok. İstediği kaynaktan alsın. Tabi bu arkadaşları üzmemek için değil. 
Elbette daha işin başındalar. Araştırma teknikleri dersleri bile yok. Ama biz 
yavaş yavaş anlatıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Tabii ki onlar doğru ve 
haklı eleştiriler. Ama bu işin başlangıcı itibariyle bence bilgi ile tanışma, bilgi-
yi görme daha önemli. Çünkü bizde gerçekten felsefede bir şey vardır. Tanış-
ma ile başlar. Bu tanışıklık bilinçsiz tanışıklıktır. Ben bu tanışmayı gördüm ve 
hatta ileri aşamaya geçmişler. Birkaç katkı ve eleştiri yapmak istiyorum. Ge-
nel olarak eksik kalan alanlarla ilgili olacak. Mesela iktisatla ilgili bir tebliğ 
yok ancak İslam hukuku ile ilgili çok fazla tebliğ vardı. İktisat çok önemli bir 
alan. Az önce de bahsettiğim organizasyon daha önemli bir şey ve organize 
eden temel kurallardan bir tanesi iki saattir ekonomidir. Ekonomi yoldaki işa-
retler gibidir. Yani nasıl davranmamız gerektiğini, neye değer vermemiz ge-
rektiğini, neyin itibarlı olduğunu, nelerin itibarsız olduğunu anlatan bir meka-
nizmadır. Burada fıkıhla şu anki ekonomiyi değerlendirecek ilişkiyi 
değerlendirecek bir kaç metin görmek isterdim aslında. Çünkü niye bizde İh-
san Hoca da bahsetti disiplinler arası meseleyi göz ardı ettiğimiz için bazı 
basit hatalar yapıyoruz. Mesela faizle ilgili tartışmalar yapılır. Bizim ilahiyat 
camiasında zekat vergi olur mu, verginin yerine geçer mi diye söylenir ama 
çok hafif bir şekilde iktisat bilirseniz bunu tartışmanın anlamsız olduğunu 
görürsünüz. Zekat dediğiniz şey yüzde iki buçuktur. Verginin ise sınırı yoktur 
yüzde 75 kadar çıkar. Yüzde 75 yüzde iki buçuğun içinde hiçbir şey değildir. 
İslami Hayat içerisinde bu tarz tartışmaların çok önemi yoktur. Ama birçok 
hoca bunu konu olarak alır. Bu hataya düşmemek gerekiyor. Kavramların iti-
barı değişebiliyor. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle ikti-
sadın bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Benim bir eksiklik olarak gördü-
ğüm ahlakla ilgili bir metnin, bir tebliğin olmaması çok büyük bir eksiklik. 
Çünkü biz hep söylüyoruz. İslam düşüncesi ibadet, itikat ve ahlaktan ibadettir 
diyoruz. İbadet ve itikat fazlaydı ama hayat yoktu. Ahlak İslam düşüncesinde 
müstehaplar kısmıdır. Yani zevkli kısmıdır. Yemeği yedikten sonra aldığınız 
kısmıdır. Lütfen itikatsız fıkıh, fıkıhsız ahlak, ahlaksız fıkıh, ve itikat olmayaca-
ğını kafamıza yazmamız gerekiyor. Bunu büyük bir eksiklik olarak görüyorum. 
Akademik üslupla ilgili genel birkaç hususa temas ederek konuşmamı bitir-
mek istiyorum. Akademik ahlakla ilgili bazı hususları hatırlatmak istiyorum. 
Aslında bugün onlar yerine getirildi ama öyle akademik hayatta ilerleyince 
bunlar unutulabiliyor. Bazı şeyleri akla yazmak gerekiyor. Mesela neden ilim 
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adamı oldunuz, neden ilim yapıyorsunuz, ilmin mukabeleleri nelerdir, müla-
zımları nelerdir, muarızları nelerdir; bunları ara sıra düşünmek lazım. İlimden 
ayrılmaması gereken hususları, bunları konuşmak lazım diye düşünüyorum. 
İlimde çatışmanın çok iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eleştirmek ve 
eleştirilmek çok tahammül edilecek bir şey değil. İlim uzlaşma sahası isteyen 
bir alandır. O yüzden daha çok uzlaşıcı, sağduyulu olmaya dikkat etmek gere-
kir. Toplumsal icmaı bir şekilde hareket etmek gerekir. Bu neyi gerektiriyor? O 
zaman muhataplarının hızla, çok şiddetli bir şekilde çatışmayacaksınız veya 
bu çatışmanın ahlaki sınırları var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Muhatap 
şu demek. İslami ilimlerde çalışıyorsunuz. İlahiyat alanında çalışıyoruz hepi-
miz. “Müslümanlar çöküş içerisinde, Müslümanlar esaret içerisinde, dünya-
nın en kötü zamanında yaşıyoruz” gibi ifadeler akademisyenin işi değil. Aka-
demisyen daha iyimser olmalı. Çünkü sağduyusunu korumak zorunda. 
Sağduyunun içerisinde ahlak olduğunu unutmayın. İslam ahlakının temel 
prensibi neydi? İslam ahlakı sağduyulu olmayı öngörüyor. Mutedil olmayı ön-
görüyor. Tahammülsüzlük, sabırsızlık, asabiyet, sinir, tartışmak v.b. bunların 
hepsi reddeliyor. O zaman elimde ahlak olacaksa sağduyu en temel ilke ol-
ması gerekiyor. Bunu temel olarak ilk bizim kabul etmemiz gerekiyor. Ümmet-
ten olmanın elimde bir karşılığı olarak görüyorum. En önemli mesele nedir? 
İddialarımızı kaynaklara dayandırmak. Temel ahlaki ödevlerimiz nelerdir? 
Karşı fikirleri ciddiye almak. En önemli şeylerden bir tanesi kendi benliğimize 
takılmamak. Buna hapis olmamak, bazen kendimizi öğrenmek en büyük en-
geldir. Bu yüzden her zaman karşıyı iyi dinlemek, tezlerini anlamaya çalışmak 
lazım. Batı ile ilgili suçlayıcı bir şey söylendi. Ben genel olarak bir şey söyleye-
ceğim. Felsefede bilim hatası diye kullandığım bir şey vardır. Yine burada sağ-
duyuyu korumak var. Ne olursa olsun bütün kitleyi suçlama. Bak İslami ilim-
lerde Batı düşmanlığı yaparsanız sizi batılılar yönetir. Gazali gibi olursunuz. 
Niye Gazali gibi olursunuz diyorum? Gazali, İbni Sina’yı eleştireyim derken 
kendisi filozof oldu ve Gazali ile beraber felsefi kelam başladı. Kelamcıların 
usulü değişti. O da dedi ki ben sadece mantığı aldım. Hiç öyle değildi. Onun 
en büyük takipçisi Fahrettin Razi ona en güzel şerhi yazdı ve felsefi kelamı 
başlatmış oldu. Ama biz batılıları eleştirirken onlarla aynı hataya düşebiliriz. 
Zihin yapımız bozulabilir. Aliye İzzetbegoviç’in meşhur bir sözü vardır. Unut-
mayın çok harika bir şeydir. Bosna Savaşı’nda diyor ya “Müslümanlar bunu 
alıyorlar ve diyorlar ki sırplar bizi her buldukları yerde öldürüyorlar, mallarımı-
zı, canlarımızı alıyorlar, biz bundan bunaldık. Buna cevap vermemiz lazım. 
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Bizim de bunlara bizlere davrandıkları gibi davranmamız lazım. Aliya “Onlar 
sizin yönetmeniniz değil. Onlar sizin düşmanınızdır” diyor. Yani çok önemse-
meyin, batıda gördüğünüz hataları. Biz işimize bakalım. Akademik disiplinle-
re riayet edelim. Düşman yaratmayalım. Düşman yaratmak dramatik bir du-
rumdur. Bilimin gelişmesinin önünde en büyük engellerden bir tanesidir. Çok 
uzattığımı biliyorum. İslami ilimler problem çözmek için vardır. İslami ilimler 
asla müminlerin başına bela olacak, dert üretecek şekilde kullanılmaz. Bu 
çok önemli bir şeydir. Modern akademinin içerisinde bu az var. Çok yok ama 
görünür oluyor. Bunun büyüsüne kapılmayın. İslami ilimler Müslümanların 
problemlerini çözmek için vardır. Müslümanlara problem çıkartmak için, bir-
birleri ile çatışması için değildir. İslami ilimler Kur’an ve sünneti Müslümanla-
rın hayatına taşımak için aracı ilimlerdir. Bin çeşidi vardır. Yani sizin fıkıh dedi-
ğiniz bilgi araçsal bir bilgidir. Müminlerin işini kolaylaştırmak için vardır. Bunu 
bir çatışma malzemesine dönüştürmenin hiçbir anlamı yoktur. Hepsi kıymet-
lidir. Ne yalnızca gelenekçi olmak ne de modernist olmak mümkün değil. 
Böyle bir şey yok. Gelenekten kopamazsınız, yapamazsınız. Çünkü bilgiye 
ulaşamazsın. Aynı zamanda bugüne ait olanı görmezden gelemezsiniz. Yoksa 
geçmişe hapsolursunuz. Zaten bu ortak geleneği yaşatırsanız akademisyen 
olursunuz. O yüzden bu çatışma İslami ilimler için anlamlı bir şey değildir. 
Ama tatlı bir rekabet olur. Ona bir şey demiyorum. O her zaman olacaktır. Çok 
şey söylenebilir. Çok uzatmak istemiyorum. Çok geciktik. Akşam oldu ama 
ben dediğim gibi çok eğlenceli ve zevkli vakit geçirdim. Sizler için de çok iyi bir 
deneyim oldu. Artık öğrenciler için bundan sonra daha iyimser olacağım. Or-
ganizasyona emeği geçen öğrenci ve değerli hocam başta olmak üzere bütün 
arkadaşlarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tebliğci arkadaşla-
ra çok teşekkür ediyorum. Müzakerecilere çok teşekkür ediyorum ve dinleyi-
cilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah’a 
emanet olun. 



Sayın dekanların, saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlar öncelikle he-
pinizi saygıyla selamlıyorum. Benim konuşmam tatlı üzerine yenen yemeğe 
dönüşecek. İhsan Hocam ve Hasan Hocam her şeyi söylediler ben ne söy-
lesem boş. Sadakallahulazim deyip kapatacağız dükkânı zaten geciktik. 
Biraz anekdotla bende devam edeceğim. Hasan hocamın arkadaşı burada 
tebliğ sunarken sadece Hasan hocamın değil benim geleceğimi de etkile-
miş. Ben burada konuşuyorsam Hasan hocam sayesindedir. Ben fakültede 
üçüncü sınıf öğrencisiyken Hasan Hocamla tanıştım. O günden buyana da 
peşindeyim. Lisans tezimi birlikte yazdık. Hem fakültedeki odasında hem 
evimde. Bir akşam hiç unutmam, hocam belki hatırlamaz dördüncü sınıf-
taydım. Evde oturuyoruz saat 11 Mustafa da bizde. Muhabbet ediyoruz 
kapı çaldı. Bu saatte kim gelmiştir. En fazla yolda kalmış biri gelir. Kapıyı 
açtık Hasan hocamdı gelen. Elinde bir tatlı vardı. Gençler ne yapıyorsunuz, 
nasılsınız? Gelin biraz sohbet edelim diye başladık ilim nedir, akademisyen 
nedir, nasıl olmalıdır? O günden bugüne bütün süreçlerimde hasan hocam 
yanımda oldu. Allah razı olsun kendisinden. Biz iki sene İhsan hocamla be-

Yrd. Doç. Dr. Nurullah YAZAR

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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raber her Cuma Bolu’ya gittik. Ben akademik açıdan ne zaman sıkılsam 
ben artık yapamıyorum, olmayacak, olgunlaşamadım desem bu işin inişi 
vardır çıkışı vardır üreteceksin dedi. Allah herkese böyle hocalar nasip etsin 
diyorum, sağ olsunlar. Ama bugün biraz kıskandım. Buraya çıkan arkadaş-
lar hocalarıma teşekkür ettiler. Hocalarım artık bizimle bu kadar ilgilenmi-
yorlar. İLAMER’e çok teşekkür ediyoruz öğrencilerimizle bizi buluşturduğu 
için. Türkiye’nin farklı yerlerinden. Burada ilahiyatları genel olarak görmek, 
bir seviye ölçümü yapmak bizim için çok hoş oldu. Şu anda biraz olumsuz 
yaklaşıyoruz, eski öğrenciler nerde, gittikçe ilim seviyesi düşüyor diye. Ben 
de normalde eleştiriyorum ama şu an sizin şahsınızda herkesten özür dili-
yorum. Bu tür eleştirileri abartıyormuşuz diye bu iki gündür düşünüyorum. 
Çünkü elinize malzeme verdiğimizde veya yönlendirmeye tabi tuttuğumuz-
da gerçekten güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu noktada hepinizi tebrik ediyo-
rum. Ama hassaten tebrik etmek istediğim kişiler var. Bütün tebliğler tat-
min ediciydi. Herkes güzel çalışmış. Eksikler var mıydı? Elbette var ama 
bazı tebliğciler daha hoşuma gitti Hümeyra Tetik, Gülistan Dündar, Okan 
Uzunöz, Zemzem İnan, Aygün Yılmaz, Yusuf Yapıcı, Pakize Köytepe, Tuğba 
Aslan ve Birgül Doğan bu arkadaşların isimlerini burada anmak istiyorum. 
Herkes emek harcamış ama bunlar bir kat daha emek harcamışlar. Tabi ki 
Hasan hocam her şeyi söyledi. Benim sadece birkaç tane size tavsiyem 
olacak. Yeni nesilde erken ergenleşme diye bir problem var. Bir üst nesilde 
de erken olgunlaşma problemi var. Ben oldum yeter artık. İlim bir serüven. 
Nasıl hayat bir serüvense ilim de öyle bir serüven. İlimde oldum ifadesini 
asla kullanamayız. Bu yolda olmak için hayatımız boyunca çaba sarf edece-
ğiz. Oldum dediğiniz an aslında bittiğiniz andır. Bir diğer size tavsiyem ben, 
bana göre, bence gibi ifadeler biraz kulak tırmalayıcı ifadeler. İlimde buna 
daha genel ifadelerle yaklaşırsanız daha iyi olur. Özgüveni asla narsizme 
dönüştürmeyin. Özgüvenli olmak iyidir sizi ayakta tutar. Sizi geliştirir. Kendi-
nize güveniniz size oturum esnasında daha fayda sağlar. Beylik cümleler-
den uzak durmak lazım. İlimde beylik cümleler olmaz. Bu böyledir. Kuran 
tarihseldir. Bunu büyük hocalarımız tartışsınlar ama ilim yolundayken bu 
tür beylik cümlelerden biraz uzak durmakta fayda var. Birkaç ay önce rah-
metli oldu hocaların hocası Bekir Topaloğlu. Onun ilahiyatçılara üç tane tav-
siyesi var. Birincisi diyor ki içimde bulunduğumuz mazhariyetten dolayı 
Allah’a şükredin. Şükrün gereği olarak da düzenli olarak çalışın. Hoca Arap-
çayı söylemiş. Eğer arapça bilmezseniz eksik ilahiyatçı olursunuz demiş. 
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Sadece arapça ile yetinmeyin. Dünya vatandaşı olun. Ama dili öğrenmeyin 
arkadaşlar. Dili yaşayın. Dil öğrenilen değil yaşanılan bir şeydir. Durumlar 
karşısında sözlü olarak verdiğiniz tepkilerdir dil. Bu sözlü tepkiyi şuan veri-
yorsunuz. Onu başka dilde vereceksiniz. Ama bunu yaşamaya çalışın, keli-
me ezberlemeye değil. Arkadaşlara tavsiyem sosyal medyacı olmayın. Sos-
yal medyada güzel paylaşımlar iyidir ama sosyal medya size aslında beylik 
cümleler öğretir. Eğer bir şeyi takip edecekseniz geleneği takip edin. Mo-
derniteyi de beğenin size tavsiyem. Modernite nedir? Kısaca moderniteden 
de size bahsedeyim. Modernite deyince sadece yerel modernlikten bahset-
miyorum. İslam sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Dünyanın farklı coğrafyala-
rında farklı İslami algılar var. Hintlilerin farklı bir yaşamı var, Pakistanlıların 
farklı bir yaşamı var. Bunları öğrenin. Elinizde youtube denilen bir araç var. 
Farklı sosyal medya araçları var. Takip edebileceğiniz Tarık ramazan var, 
Hamza Yusuf var. Bu size dünya vatandaşı olmanız için farklı bir perspektif 
katacaktır. Son bir örnekle kapatıyorum. Yurt dışında bulunduğum süre içe-
risinde mescidde oturuyoruz 4 arkadaş. Birisi bahrenyli, ben varım, İranlı 
bir arkadaş var, bir de Nijerli bir arkadaş. Sohbet muhabbet ederken ezan 
okundu. Hadi dediler namaz kılalım. Bahreynli dedi ki ben namaz kıldıraca-
ğım. Buyur geç dedik. İranlı dedi ki ben de müezzinlik yaparım, peki güzel. 
İranlı arkadaş başladı ezan okumaya ama ezan farklı. Hz. Ali’ye dair bazı 
ilavelerde bulundu. Bu ezan olmadı ama dedim neyse ezan olmadan na-
maz olur neyse. Bahreynli arkadaş başladı namaz kıldırmaya rüku, secde, 
secdeden kalkarken iki metre öne gitti, geri geldi, pantolonunu düzeltti, 
gömleğinin yakasını ilikledi falan, ayaklar başladı oynamaya, dedim ki bu 
namaz olmadı. Hani sağ ayak başparmağı hareket ederse namaz olmaz. 
Zaten İranlı arkadaş da elleri bağlamıyor, eller yanda. Bunun namazı da 
gitti. Bir Nijerli ile ben kaldım. Onla da son oturuşta oturduk. Nijerli arkadaş 
ellerini yumruk yaptı. Öylece tahiyyatı okuyor. Dedim ki bunun namazı da 
gitti. Çünkü bizde ne vardır. Sadece şehadette işaret parmağı kalkar. Sonra 
indirirsin. Eller açık olacak. Namaz bitti dedim ki hiç birinizin namazı olma-
dı. Niye dediler. Siz böyle mi namaz kılıyorsunuz? Namaz dediğiniz şöyle 
kılınır. Burası işin espri kısmı arkadaşlar Yani şunu ifade etmeye çalışıyo-
rum arkadaşlar. Tek bir İslam yok. Tek bir din algımız yok. Dünyanın farklı 
yerlerinde İslam adına farklı görüşler ve kabuller var. Son bir örnek, haya-
tımda yaşadığım en güzel ramazanı da arap camisinde yaşadım. Orada da 
örneği vereyim. Şimdi hatimle kıldırıyorlar namazı. Fatihayı okudu. İmam 
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önünde i-pad var zaten i-pad’den okuyor. Bakara suresi birinci sayfaya baş-
ladı. Kimisi mushafı eline alıyor. Kimisi cebinden akıllı telefonunu çıkarttı. 
Kur’an’ı takip ediyor. Elinde telefondan Kur’an’ı takip ediyor bir taraftan da 
namaz kılıyor. Hoca Allah-u Ekber deyip rukuya eğilince telefonu kapatıp o 
da rukuya eğiliyor. Biraz araştırdık nedir ne değildir? Hanbeli fıkhında bu-
nun yeri var. Eşim ikinci akşam öyle yapmaya başladı. ben dördüncü akşa-
ma kadar öyle geleneksel sakladım kendimi. Ben de dördüncü akşam aç-
tım telefondan takip etmeye başladım. Benim namaz gitti. Nafile olduğu 
için kazasını yapmayacağım. Dokuzuncu akşam artık altına mealini de aç-
tım. Üstte arapça metin, altta meal. Ama hayatımda kıldığım en zevkli na-
mazdı. Ne oldu? Olmadı mı? Vallahi Allah kabul etsin ama inanılmaz zevk-
liydi. Böyle insanlar da var. Böyle İslam algısı da var. O yüzden dünya 
vatandaşı olun arkadaşlar ve yolda olun. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. İnişler 
çıkışlar daima olacak. Vazgeçeceğiniz, canınızın sıkılacağı zamanlar ola-
cak. Kitabı elinize almak istemediğiniz zamanlar olacak ama vazgeçmeyin. 
Sonuç nereye gider, orası Mevla’nın takdiridir. Ama siz hiç bir şey olmazsa 
bilgili insanlar, bilgili dünya vatandaşları olursunuz diyorum. Eyüp hocama 
bir kez daha teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Sizlere de saygı-
larımı sunuyorum. Herkese teşekkür ettik ama sahne arkasında çalışanlara 
teşekkür etmeyi unuttuk. Bu durumu benimseyen, bu sempozyumu kendi 
sempozyumu gibi kabul eden, dünden bu yana fotoğraf çeken Mahmut 
Emre orada, Tuğba Aslan aslında teşekkürü onlar hak ediyor. Bu kadar dü-
zenli olmasında onların katkıları yadsınamaz. Hayırlı akşamlar diliyorum, 
görüşmek üzere. Allah’a emanet olun. 



Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali YAZIBAŞI

Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Sayın dekanım, değerli katılımcılar, sevgili misafirler. Bunca güzel ko-
nuşmadan sonra ne konuşacağımı şaşırdım doğrusu. Sempozyumlarda ve 
toplantılarda en sona kalanın hem zaman açısından hem de konuşmaya 
gelirken bir şeyler hazırlıyorsunuz, bakıyorsunuz sizden önceki konuşma-
cılar sizin dokümanlarınızı sıfıra indirmiş oluyor. Bu toplantılarda hem za-
man kısıtlaması hem de hazırlamış olduğunuz argümanların bir anda uçup 
gitmesi, ne konuşacağım diye endişe oluşturuyor. Ben bu sempozyumu bir 
eğitimci olarak değerlendireceğim. Değerlendirmeden önce bu sempozyu-
mu geleneksel hale getiren Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi dekanı Prof. 
Dr. Eyüp Baş hocama teşekkür ediyorum. Biz bir organizasyon nasıl yapılır, 
bir eğitim çalışmasında nasıl metodoloji izlenir kendisinden öğrendik. Ben 
sempozyumu içerik ve şekil olarak kısaca anlatmaya çalışacağım gözlem-
leyebildiğim kadarıyla. Elimden geldiği kadarıyla çoğu oturuma katıldım. Ve 
şunu gördüm ki sempozyumun başlangıcından sonuna kadar şekil olarak 
müthiş bir metodoloji var. Müthiş bir sistematik izlenim şekli var. Bunu şöy-
le ifade edeyim. Sempozyumun ilk oturumunda ilk önce disiplinler arası 
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ne demektir, metodoloji nedir açık bir şekilde arkadaşlarımız ifade etti. Bu 
şunu gösteriyor ki sempozyum programı hazırlanırken başta sayın Eyüp ho-
cam olmak üzere herkes tarafından ciddi bir emek verilmiş. Geçmiş yılla-
ra oranla bu yılki sempozyum konularının birbirini tamamlaması birbirini 
desteklemesi açısından oldukça güzel bir şekil oluşturduğuna inanıyorum. 
Ben de öğrenci arkadaşlarıma birçok tavsiyede bulunmak üzere hazırlan-
mıştım ancak Hasan hocam ve Nurullah hocam gerçekten elimdeki bütün 
dokümanları sıfıra indirdiler. Ben sadece özveri gösteren arkadaşlardan 
şunu ciddi manada hissettim ki ele alınan bütün konuları canı gönülden 
hazırlamışlar. Sistematik bir şekilde bir araya getirmişler ve burada oturum 
başkanlarının müdahalesi olmaksızın 12-15 dakikada güzel bir şekilde 
sundular. Bu gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi ki bu ar-
kadaşlarımızı bu yola çıkmasında, bu yola emek vermesinde ve ileriye atıl-
masında desteklerinden dolayı tekrar sayın dekanımız Eyüp baş hocamıza 
ve ilamer ekibine çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz içinde hepinize 
teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.



KAPANIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Eyüp BAŞ
Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı, Ankara Üniversitesi 

Öğretim Üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı

Aslında benim konuşmamam lazım ama programı kapatacak birisi la-
zım. Onu da bu işi başınıza açan birisi olarak benim yapmam lazım. Nihayet 
demiyorum elhamdülillah sonuna geldik. Her yıl olduğu gibi heyecanla baş-
layıp güzel bir memnuniyetle bitiriyoruz. Allah tekrar yedincisini, sekizinci-
sini nasip etsin. 

Öncelikle ben, daha önce gerçekleştirmiş olduğumu tematik sempoz-
yumlara dikkat çekmek istiyorum. İlkinde İslami İlimlerin Eğitim-Öğretimi 
konusuna odaklanmıştır, bunun tarihine odaklanmıştık. İkincisinde İslami 
İlimlerde Geçmişten Günümüze Metodoloji/Usul sorununa odaklandık. Bu 
defa da Dini İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin Dünü, Bugünü ve Geleceğine 
odaklandık. Her üç konuda gerçekten çok önemli ve zor konular. Yani biz 
tabiri caizce bu konuları belirlerken çıtayı oldukça bir yere koyuyoruz. Sağ 
olsun gönüldaş öğrencilerimiz, programlarımızı takip eden öğrenciler bunu 
başarıyla atlıyorlar. Kendi çaplarında ifadesini bile kullanmak istemiyorum. 
Hakikaten biz bir ufuk çiziyoruz hedef gösteriyoruz bu noktada da çok ba-
şarılı bir şekilde bunu gerçekleştiriyorlar buna ulaşıyorlar. Daha ileri de ne 
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olacaklarını Allah bilir. Gerçekten bu yoldan ayrılmayıp devam ettikleri sü-
rece çok başarılı olacaklarına eminim. Bu noktada öncelikle kendilerine 
teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Burada olan ve ayrılmak zorunda olan 
tebliğcileri, oturum başkanlarını ve müzakerecileri ayrı ayrı tebrik ediyorum. 
En çok tebrik ve teşekkürü her saman olduğu gibi farklı hocalarımızdan 
değerlendirme konuşmaları aldık. Bu defa da derslerimize giren, girmeyen 
dört hocamızdan çok kıymetli değerlendirmeler aldık.

Sempozyum programının üç farklı tecrübe alanı var görüldüğü üzere; teb-
liğ sunmak, oturum başkanlığı yapmak ve müzakere yapmak üzere şeklinde. 
Aslında bu üç konumda, bu üç rolde görev alan herkesin öğrenci olduğunu 
görüyoruz. Yani lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde olduğunu görüyo-
ruz. Burada bu rollerle ilgili ayrıntılara çokça girmek istemiyorum ama tebliğ 
sunan arkadaşlarımızın büyük oranda tebliğ metnine girdikleri için bunları 
ifade etmek istiyorum. İleride okuyanlar oluyor ve istifade ediyorlar. Başlık ve 
içerik son derece dikkat etmeleri gerekiyor bunda büyük oranda başarı elde 
ediyoruz. Sözlü sunum noktasında süreye riayet giriyor. Yazılı metnin tesli-
minde haliyle kaynak kullanımı, düzgün kompozisyon ve dil kullanımı devreye 
giriyor. Bununla ilgili büyük oranda başarı mevcut ama yine daha fazla gayret 
gösterilmesi, müzakerelerde dile getirilen hususların not alınarak teslim edil-
meden önce metinlerin sağlıklı hale kavuşturulması önem arz ediyorum. Bu 
kısmı bitiriyorum. İleride profesyonel anlamda oturum başkanlığı yapmaları 
noktasında, sadece söz alıp verme şeklinde değil, programa, konulara dâhil 
olma, katkı sunma şeklinde küçük girişimlerde bulunabilirler. Bunu bazı baş-
kanlar gerçekleştirdi, bazıları gerçekleştirmedi. Ama normalde olması gere-
kenin sadece sözü alıp-vermek olmadığını da belirtmek lazım. Müzakereler 
yapıcı olmalı dedik ve bunlarda genelde böyle oldu. Burada önemli olan teb-
liğcilerin müzakerede dile getirilen hususları gerçekten ciddiye alarak, hem 
sonraki sunumlarda, tecrübelerde kullanmaları hem de teslim edecekleri 
metinde son halini vererek teslim etmeleri gerekir. 

Son olarak ana temamızın durumuna dikkat çekmek istiyorum. Biz 
daha çok dini ilimlerde disiplinlerarası ilişkinin dününde kaldık. Bugüne ge-
lemedik hatta geleceğine de dairde pek birşeyler söyleyemedik. Gönül arzu 
ederdik buna dahilde nokta atışlar konu hazırlatalım. Ancak listedeki konu-
ların çoğu öğrencilerimizin kendilerini belirlediği konular yönlendirmek çok 
iyi olmuyor. Dolayısıyla ben bunun önemine inanan biri olarak bugününü ve 
geleceğini en azından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin öncülüğün-
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de gerçekleştirilecek bir sempozyumdan beklemek taraftarıyım ve Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi ile ortak olabilir hocam. Bu noktada gerekli adımlar 
atılırsa belik bugün buraya katılan öğrencilerimiz veya katılmayanlarda çok 
daha ilgili bir şekilde en azından uğraştıkları konunun geleceğine dair neler 
olabileceğini alan uzmanı hocalardan takip edebilirler.

Teşekkürler kısmına biraz Nurullah hoca girmeye çalıştı benim ayrıca 
dile getirmem lazım. Tabi organizasyonla ilgili olarak tarafıma çokça teşek-
kür dile getirildi. İnşallah buna layık olmaya çalışırım. Teşekkür edenlere te-
şekkür ediyorum huzurlarınızda. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bana güç veren 
noktalar hususlar bunlar. Organizasyonda her zaman olduğu gibi İLAMER 
öğrenci işleri sekretaryasını yürüten öğrencilerimizin en çok irtibat kurduk-
ları ve sevdikleri Aytmirza Satıbaldiev’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Yunus Kocabıyık’a büyük emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bir de 
unutmamak lazım Mustafa Özkan Hoca bu yıl benim yoğunluğumdan dola-
yı sempozyumla ilgilendi kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizden 
Tuğba Aslan dile getirildi, Mustafa Salih Edis, Aygün Yılmaz ve daha isim-
lerini sayamayacağım, unutursam kusura bakmasınlar hepsini seviyorum 
ve teşekkür ediyorum. Her zaman onların varlığı bize güven veriyor. Burada 
tabi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler’den katkılar almaya başladık, 
bunun daha da artarak devam etmesini diliyoruz. Program sunuculuğunu 
gerçekleştiren Fatmanur Atan’a çok teşekkür ediyorum. Mahmud’a teşek-
kür ediyorum. Unuttuklarım lütfen kusura bakmasınlar. Bir sonraki sem-
pozyumda inşallah Allah ömür verirse hep birlikte mezun olanlar olsa da 
nereye giderse gitsinler bizimle olduklarını unutmasınlar. Hepsini bekliyo-
rum, birlikte olmayı ümit ediyorum, niyaz ediyorum. Hepinize tekrar saygılar, 
sevgiler sunuyorum. Teşriflerinizden dolay teşekkür ediyorum.
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Sempozyumdan Kareler






